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§ 1 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(147) 
2020-01-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 2019-000730 041 

Drift- och investeringsbudget 2020 AB Ronnebyhus 

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus överlämnar förslag till drift- och investeringsbudget för år 

2020 i enlighet med nedan: 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna AB Ronnebyhus förslag till drift- och 

investeringsbudget för år 2020.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet hänskjuter 

ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 3 Dnr 2019-000703 049 

Informationsärende - E-handel och framtida samordnad 
varudistribution, tidplan mm 

 

Sammanfattning  

Carolin Johansson, E-handelsansvarig, ger information om arbetet med att 

införa ett system för samordnad varudistribution och e-handel.      

Deltar i debatten 

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

(C), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Tommy Andersson (S), Nicolas 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet noterar 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Carolin Johansson, ekonomienheten  
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§ 4 Dnr 2019-000388 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde 2019-11-26 § 175 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. En skriftlig 

redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap I g och rapportering enligt 

16kap 6f$ socialtjänsten, tredje kvartalet 2019, redovisas för ledamöterna.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera återrapporteringen till protokollet 

samt översända densamma till kommunfullmäktige.      

Socialnämndens beslut 2019-11-26 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är socialnämndens. Ordförande ställer proposition på 

socialnämndens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 5 Dnr 2019-000700 101 

Forskning- och utvecklingsavtal mellan (FoU) Region 
Blekinge och kommunerna i Blekinge 

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till avtal mellan Region Blekinge och kommunerna i 

Blekinge om gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för år 

2020. Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2019 och nytt avtal föreslås 

tecknas. 

 

Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och 

utvecklingsverksamhet. 

 

Det sammanlagda ekonomiska bidraget till FoU-verksamheten föreslås 

uppgå för år 2020 till 5 734 000 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 

2 867 000 år 2020. Kommunernas sammanlagda ekonomiska bidrag uppgår 

för året 2020 till 2 867 000. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna är 

enligt den sedvanliga principen 40-20-20-10-10. För Ronneby kommuns del 

innebär det en kostnad om 20 procent av 2 867 000 kronor, alltså 573 400 

kronor. 

Äldrenämndens beslut 2019-11-20 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 

att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner 

för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020 i enlighet med 

upprättat förslag, med ekonomiskt bidrag från Ronneby kommun 

motsvarande 573 400 kronor, under förutsättning att samtliga länets 

kommuner respektive regionfullmäktige fattar motsvarande beslut och 

att i Ronneby kommun ska kostnaden fördelas enligt principen att 

äldreförvaltningen ska betala två tredjedelar och socialnämnden en tredjedel 

av denna kostnad. Det motsvarar för äldrenämndens del 382 228 kronor.  

Äldrenämnden uppdrar åt äldreförvaltningen att redovisa avtalet för 

nämnden senast i mars 2020. 

Socialnämndens beslut 2019-11-26 

Socialnämnden beslutar att godkänna Fou-avtal mellan Region Blekinge och 

Blekinges kommuner för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 
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2020 i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets 

kommuner respektive regionfullmäktige fattar motsvarande beslut. 

Att bilägga mer information i ärendet, tex årsberättelse inför nästa 

avtalstecknande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna Fou-avtal mellan 

Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 1 januari 2020 till 

och med 31 december 2020 i enlighet med upprättat förslag, under 

förutsättning att samtliga länets kommuner respektive regionfullmäktige 

fattar motsvarande beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna Fou-avtal mellan Region Blekinge och 

Blekinges kommuner för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 

2020 i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets 

kommuner respektive regionfullmäktige fattar motsvarande beslut. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 6 Dnr 2019-000710 001 

Lokalutredning Stadshuset- Förslag till flytt 

 

Sammanfattning  

Under 2019 har, på uppdrag av kommundirektören, gjorts en inventering av 

nyttjandet av Stadshusets kontorslokaler och en utredning av kommande 

lokalbehov.  

Bakgrunden till det är att verksamheterna i Stadshuset är ordentligt 

trångbodda och dessutom har flera omorganisationer gjorts utan att 

lokalplaneringen hängt med, vilket lett till att nuvarande placering av 

personal är osammanhållen. 

Syftet med utredningen var att verksamheterna skulle få tillräckliga och 

ändamålsenliga lokaler med en genomtänkt placering av verksamheterna.  

Synpunkter och behov har inhämtats från berörda chefer i Stadshuset och 

detta visar att det finns ett behov av, i dagsläget, ytterligare minst 16 kontor 

till medarbetare. Därutöver finns ett uttryckt behov från flertal verksamheter 

gällande fler möjligheter till mötesrum och extra arbetsplatser.  

Bedömning 

En inventering har gjorts av hur kontorsytorna i Stadshuset används, hur 

mycket yta respektive verksamhet har samt hur mycket de har behov av. 

Synpunkter om övriga önskemål, såsom konferensrum och gemensamma 

ytor, har inhämtats från berörda chefer. Det har tittats på olika möjligheter 

till lämpligaste placering av förvaltningarna och hur lokalerna kan nyttjas på 

bästa sätt, både avseende kontor och mötesmöjligheter. 

För att medarbetare i Stadshuset ska få tillräckliga, ändamålsenliga och 

sammanhållet placerade kontor krävs flera åtgärder. Dels krävs en flytt inom 

Stadshuset, då flertal omorganisationer gjort att många medarbetare inte 

sitter placerat tillsammans inom respektive verksamhet.  

Men innan flytt inom Stadshuset kan ske behövs behovet av ett stort antal 

nya kontor (i nuläget minst 16 st) samt möjlighet till fler mindre 

möteslokaler lösas. 

 

Ett alternativ skulle kunna vara att öka antalet kontor i Stadshuset genom att 

ett antal kontorsrum av större modell (3-moduler) byggs om till mindre (2-

moduler). Kostnaden för detta beräknas grovt uppskattad vara 100 000 kr per 

ombyggnad, vilket genererar ett nytt kontor samt att två befintliga får 

minskad storlek. 

Detta kan dock bara göras i de fall där det ligger två större kontor intill 

varandra, vilket är fallet på 11 platser i Stadshuset. Total kostnad för 
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ombyggnad till mindre kontor skulle bli ca 1 miljon kronor och endast 

innebära 11 nya kontor.  

En ombyggnation skulle således inte vara tillräcklig för att täcka behoven av 

16 nya kontor. Samtidigt skulle det göra kontoren mindre än i nuläget och ta 

bort de möjligheter till mindre möten, som finns på de större kontoren, vilket 

skulle öka beläggningen ytterligare på befintliga konferensrum.  

En ombyggnation bedöms därför inte uppfylla det stora lokalbehovet i 

nuläget, men kan vara ett komplement om fler kontor skulle behövas i 

framtiden. 

 

En annan möjlighet är att istället minska antalet medarbetare som är 

placerade i Stadshuset. Olika alternativ har tittats på och det förslaget som 

valts är att Personalenheten flyttar ut ur Stadshuset. Dels ger det 

Personalenheten möjlighet att få lämpliga utbildningslokaler som de 

uttryckligen efterfrågat, men som inte gått att lösa inom Stadshuset och dels 

är enheten lämpligt antal medarbetare för att frigöra det antal rum i 

Stadshuset som föreligger behov av och dessutom möjlighet att skapa fler 

mindre mötesrum. 

 

Inom Ronneby Kommun finns idag inga lediga, lämpliga lokaler och därför 

har möjligheten till att hyra lokaler externt setts över. 

Förslaget är att hyra en del av Arbetsförmedlingens lokaler i Kv Ernst 7, på 

Karlskrongatan/Rosengatan då Arbetsförmedlingen minskat sin verksamhet 

och inte behöver all yta.  

Offererad yta är på ca 410 kvm och är avdelad från Arbetsförmedlingens 

övriga lokaler samt har en ingång som enbart delas med våningen ovanför, 

där Ronneby kommuns Socialförvaltning redan hyr lokaler. 

En fördel med dessa lokaler är att de ligger på kort gångavstånd från 

Stadshuset, vilket ger medarbetare goda möjlighet att röra sig emellan dessa 

lokaler utan att det medför extra kostnader gällande ex. transport. Dessutom 

är lokalerna utformade så att ingen ombyggnation bedöms vara nödvändig. 

 

Totalt hyr Arbetsförmedlingen 1600 kvm av tidigare Amasten, numera 

Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, i anslutning till föreslagna lokaler och i 

samband med att deras verksamhet minskas eller helt upphör i Ronneby så 

finns möjligheten att ta över mer yta och samla andra kommunala 

verksamheter, som idag finns i andra externt hyrda lokaler. 

 

Ett förslag till andrahandskontrakt med Arbetsförmedlingen finns på dessa 

410 kvm med en hyra på 505 000 kr per år exklusive moms (i 2019 års nivå) 

där el, sopor, värme/kyla, larm samt kontorsmöbler ingår i hyran. 

Till detta tillkommer städkostnad. 

Utöver detta tillkommer mindre anpassningar såsom t.ex. flytt av IT och 

passagesystem. Kostnaden för detta beräknas uppgå till ca 200 000 kr. 
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En förutsättning för att föreslaget avtal ska vara giltigt är att 

Arbetsförmedlingens planerade avveckling av verksamheten i Ronneby inte 

bromsas av de nya direktiv som kommit från Sveriges regering i december. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige  

 

att ge Kommundirektören uppdrag att teckna hyresavtal i andrahand mellan 

Ronneby Kommun och Arbetsförmedlingen avseende lokaler om 410 kvm i 

Kv. Ernst 7. 

 

att bevilja Personalenheten anslag för hyreskostnad samt städtillägg om max 

600 000 kr per år. 

 

att bevilja kompletterande anslag om 200 000 kr för installation av IT, 

passagesystem och ev. övriga anpassningar.  

Deltar i debatten 

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

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

Pettersson (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet återremitterar 

ärendet med motiveringen att andra alternativ till lokaler undersöks.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med motiveringen att 

andra alternativ till lokaler undersöks.       

________________ 

Exp: 

Hanna Bodesund, mark- och exploateringsenheten  
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§ 7 Dnr 2019-000156 253 

Järnavik 1:1 och 3:1 ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

I enlighet med beslut från kommunstyrelsen daterat 2019-04-09 har Mark- 

och exploateringsenheten låtit utföra värdering av marken, i underlaget 

området kallat Jä-02. Stefan ägare till Järnaviks camping är informerad och 

önskar gå vidare med köpet.” 

Bedömning 

 I enlighet med beslut från kommunstyrelsen daterat 2019-04-09 har det 

gjorts en värdering av den mark, enligt underlag det område som heter Jä-02, 

som önskas köpas.  

 

Värdet för marken ca 9 hektar är satt till 600 000kr. 

Stefan ägare till Järnaviks camping är informerad om detta och önskar 

fortsätta köpet till den värderade summan om 600 000kr.  

Vid godkännande av försäljning bekostas lantmäteriförrättning av 

fastighetsägaren i sin helhet. 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat och biläggs denna skrivelse.”   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna och ge i uppdrag till Mark- och 

exploateringsenheten att slutföra försäljning av Jä-02” 

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. 

 

Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V) yrkar avslag på tjänsteförslaget.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteförslaget.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs. 

De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar ja. 

De som önskar avslå tjänsteförslaget 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 tjänsteförslaget.  

 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C)  X   

Roger Gardell (L)    

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Peter Bowin (V)  X  

Nicolas Westrup (SD)  X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Totalt  4 3  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna och ge i uppdrag till Mark- och 

exploateringsenheten att slutföra försäljning av Jä-02 i enlighet med 

upprättat köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 8 Dnr 2019-000724 250 

Exploateringskonto för exploatering av södra 
Johannishus 

 

Sammanfattning  

På fastigheten Hjortsberga 4:73 i södra Johannishus har arbetet startat upp 

med ny detaljplan för bostäder, förskola samt vård- och omsorgsboende.  

Bedömning 

På fastigheten Hjortsberga 4:73 i södra Johannishus har arbetet startat upp 

med ny detaljplan för bostäder, förskola samt vård- och omsorgsboende. 

Detaljplanen är ett uppdrag från Kommunfullmäktige och en del av den 

framtida exploateringen av södra Johannishus. Detta område är en del av 

planen för Johannishus och den andra delarna inkluderar Ålycke och 

Prästgården. Den nya detaljplanen kommer att möjliggöra att nya bostäder 

byggs i samma område som även en samhällsfastighet kan komma att 

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

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

exploateringskonto upprättas som täcker kostnader för främst utredningar 

inom detaljplanearbetet men även vissa åtgärder som kan bli aktuella efter 

lagakraftvunnen detaljplan. Främst behövs kostnadstäckning för 

projektledare, naturutredning, trafikutredning och övriga utredningar 

infrastruktur (el, VA, fiber, gata, GC) samt fastighetsbildningskostnaden. En 

beräknad kostnad hamnar på ca 500 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att upprätta exploateringskonto för Hjortsberga 

4:73 om 500 000 kronor.  

Yrkande 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att upprätta exploateringskonto för Hjortsberga 4:73 om 

500 000 kronor. Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 9 Dnr 2019-000725 289 

Rivning av Espegården på Björnen 10 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2019 om att godkänna markanvisning 

för företaget Acasa Bostad AB (§184) som vill bygga bostäder på Björnen 

10. På fastigheten finns idag Espegården där hemtjänsten har lokaler. För att 

kunna genomföra exploateringen krävs att befintlig byggnad på fastigheten 

rivs.    

Bedömning 

I september 2019 vann den nya detaljplanen för Björnen 10 laga kraft. Under 

planarbetet har kommunen haft samarbete med företaget Acasa Bostad AB 

som önskar bygga bostäder på fastigheten. På fastigheten finns idag 

Espegården där hemtjänsten har lokaler.    

Mark- och exploateringsenheten bedömer att Espegården som inrymmer 

lokaler för hemtjänsten kan rivas så fort rivningslov och ekonomiska beslut 

erhållits. Hemtjänsten får nya lokaler på Sörby center och kommer att flytta 

månadsskiftet februari/mars 2020 enligt nuvarande tidsplan. 

Nybyggnation på fastigheten kommer ske i regi av företaget Acasa bostad 

AB som har markanvisning till 200920 med option på förlängning i 

ytterligare sex månader. 

Mark- och exploateringsenheten har tagit in prisuppskattningar för rivning 

av Espegården. Rivningskostnaden är uppskattad till 1 000 000 kronor. 6-

700 000 för själva rivningen och resterande till avgifter för bland annat 

deponi och dokumentation av rivningen. Med tanke på byggnadsår för 

Espegården så är det en bedömning att bygganden innehåller diverse 

material som idag inte är tillåtna att lägga som byggavfall utan att det krävs 

deponi.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att Espegården på Björnen 10 rivs och 

att mark- och exploateringsenheten tilldelas 1 000 000 kr för genomförande 

av rivningen.  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall tjänsteförslaget med tillägget 

att finansieringen om 1 000 000 kronor sker genom extern upplåning.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Espegården på Björnen 10 rivs och att mark- och 

exploateringsenheten tilldelas 1 000 000 kr för genomförande av rivningen. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 10 Dnr 2019-000728 303 

Utökning av verksamhetsområde för dagvatten, vatten 
och spill, Bustorp 1:26 mfl 

 

Sammanfattning  

På Bustorp 1:25, 1:26 samt Risatorp 1:10 pågår detaljplanearbete för att 

möjliggöra bostadsbebyggelse. Kommande bebyggelse kommer att anslutas 

till kommunalt nät för vatten, spill och dagvatten.   

Bedömning 

På Bustorp 1:25, 1:26 samt Risatorp 1:10 pågår detaljplanearbete för att 

möjliggöra bostadsbebyggelse. Bostäderna kommer att byggas utav BoKlok. 

Kommande bebyggelse kommer att anslutas till kommunalt nät för vatten, 

spill och dagvatten. Området behöver därför anslutas till kommunalt 

verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten. 

  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta om utökning av verksamhetsområde för 

del av Risatorp 1:10, Bustorp 1:26 och 1:25.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde för del av Risatorp 1:10, 

Bustorp 1:26 och 1:25. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 11 Dnr 2019-000729 303 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spill 
Kalleberga 8:267 

 

Sammanfattning  

Fastigheten Kalleberga 8:267 som är belägen strax söder om Kallinge är 

markanvisad till ett företag med planerad byggnation av förskola. 

Fastigheten behöver kommunala anslutningar varpå verksamhetsområdet för 

vatten och spill behöver utökas.  

Bedömning 

Fastigheten Kalleberga 8:267 som är belägen strax söder om Kallinge är 

markanvisad till företaget Hoivatilat med planerad byggnation av förskola. 

Fastigheten behöver kommunala anslutningar varpå verksamhetsområdet för 

vatten och spill behöver utökas. Befintligt verksamhetsområde finns i 

närheten. Dagvattenhantering kan lösas inom egen fastighet. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta utöka verksamhetsområdet för vatten 

och spill att gälla Kalleberga 8:267.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta utöka verksamhetsområdet för vatten och 

spill att gälla Kalleberga 8:267. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 12 Dnr 2019-000713 287 

Renovering av lägenheter, Kvistvägen och Peder Holm, 
information 

 

Sammanfattning  

Representanter från miljö- och byggnadsförvaltningen ger information i 

ärendet.      

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på arbetsutskottet noterar 

informationen till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 13 Dnr 2019-000656 007 

Granskningsrapport och skrivelse från revisionen med 
anledning av granskning av beslutsunderlag och 
protokoll 

 

Sammanfattning  

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten Granskning av 

beslutsunderlag och protokoll till kommunstyrelsen samt samtliga nämnder 

för yttrande över rapporten och dess rekommendationer.  Granskningen har 

utgått från följande revisionsfrågor: 

- Finns en dokumenterad ärendeberedningsprocess? 

- Finns riktlinjer eller andra bestämmelser som fastställer vilka 

områden som ska belysas i beslutsunderlag? 

- Säkerställer kommunstyrelsen, i enlighet med sin uppsiktsplikt, att 

ärenden är allsidigt belysta? 

- Ger protokollen tillräcklig och begriplig information för att förstå 

beslut i enskilda ärenden? 

Med utgångspunkt i granskningens resultat rekommenderas 

kommunstyrelsen att  

- Se över kommunens styrdokument så att dessa överensstämmer med 

nuvarande arbetssätt samt upprätta en beskrivning över 

ärendehanteringsprocessen.  

 

Tillsammans med övriga nämnder rekommenderas kommunstyrelsen även 

att 

- Tydliggöra bedömningsavsnitten i protokollen så att dessa 

innehåller styrelsens/nämndens bedömning av ärendet och inte en 

beskrivning, 

- Säkerställa att besluten går att förstå i sin helhet utan att läsaren 

hänvisas till andra dokument eller bilagor och 

- Tydligare hänvisa till vilket beslutsunderlag som ligger till grund 

för besluten i protokollen och säkerställa att dessa enkelt kan spåras. 

Bedömning 

Precis som revisionsrapporten redovisar finns det enligt kommunallagens 5 

kap 65-70 §§ minikrav på protokollens innehåll. Dessa minimikrav har 

Ronneby kommun inga problem med att nå. Det finns dock krav i annan 

lagstiftning som har betydelse för tjänsteskrivelser och protokoll såsom 

offentlighets- och sekretesslagen som innebär att en myndighet särskilt ska 

beakta att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller 
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liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen. Här visar 

granskningen på ett behov av förbättring som kommunstyrelsen instämmer i.   

 

I bakgrundens sista stycke står att ”I allmänhet finns det en problematik i 

flera fall för medborgare att följa överväganden och diskussioner inför beslut 

och hur besluten är fattade”. Revisorerna har haft det som utgångspunkt för 

granskning av huruvida kommunens ärendedokumentation samt protokoll är 

tillräckligt ändamålsenliga. Kommunstyrelsen vill dock påtala att de 

protokoll som skrivs i kommunen inte är diskussionsprotokoll utan 

beslutsprotokoll. Det innebär att vad ledamöterna säger i debatten utöver 

yrkanden inte noteras i protokollet. Väl formulerade yrkanden kan dock 

bidra till en ökad förståelse för gjorda överväganden. 

 

För att förtydliga ärendehanteringsprocessen samt vad tjänsteskrivelserna i 

kommunen ska/bör innehålla finns framtaget Grunddokument samt 

Riktlinjer för beslutsunderlag. Kommunstyrelsen instämmer med 

granskningens slutsats att dessa dokument är i behov av en översyn. Vid en 

sådan översyn får det tas ställning till om och hur granskningsrapportens 

synpunkter på detaljnivå ska hanteras. Det gäller t ex om de börkrav som 

finns idag helt överförs till skallkrav. Det bör finnas kvar ett mått av gott 

omdöme hos handläggare och chefer för vilka parametrar som är relevanta 

och viktiga att ha med i tjänsteskrivelse och beslutsunderlag till nämnden. 

Annars kan handläggning riskera att bli mer omfattande än vad ärendets 

beskaffenhet kräver.  

 

Kommunstyrelsen är enig med revisionen om att tydliga riktlinjer men även 

handledningar och utbildning är viktiga förutsättningar för att handläggare 

ska kunna skriva tjänsteskrivelser som håller hög kvalitet. Kommunstyrelsen 

vill dock tillägga att det krävs ett arbete för att göra dokumenten kända.  

 

Då tjänsteskrivelserna när dessa skrivs i dokument- och 

ärendehanteringssystemet har en direkt koppling till protokollet i delarna 

Sammanfattning, Bedömning samt Förslag till beslut kommer ett arbete med 

att förbättra tjänsteskrivelserna även direkt påverka protokollens kvalitet. De 

rekommendationer som revisionen ger till kommunstyrelsen och övriga 

nämnder kommer därmed i stort att bli hanterade. 

 

Sista rekommendationen kräver dock en djupare utredning för hur det kan 

göras då det i dokument- och ärendehanteringssystemet som kommunen har 
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finns begränsningar i antal textavsnitt/rubriker som kan överföras från 

tjänsteskrivelse till protokoll. 

 

För att förbättra kvaliteten på tjänsteskrivelser och därmed även protokollen 

kommer kanslienheten på kommunledningsförvaltningen arbeta med 

följande under år 2020:  

 

- Grunddokumentet med dess bilagor bl a Riktlinje för beslutsunderlag 

kommer att omarbetas. 

- Implementering av nya dokument. 

- Utbildningar i att skriva tjänsteskrivelse i enlighet med riktlinjer och 

handledning. 

- Utbildningar i dokument- och ärendehanteringssystemet. 

- Kontroll av nämndernas ärendeberedningsprocess i enlighet med 

avsnitt 2.2.2 stycke 1 i granskningsrapporten   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att anta skrivningen under Bedömning ovan som sitt 

yttrande över revisionsrapporten Granskning av beslutsunderlag och 

protokoll.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

skrivningen under Bedömning ovan som sitt yttrande över 

revisionsrapporten Granskning av beslutsunderlag och protokoll. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 14 Dnr 2019-000655 007 

Granskningsrapport- Granskning av tillsynsverksamhet 
inom miljö- och byggnadsnämnden 

 

Sammanfattning  

Revisionen har översänt revisionsrapport Granskning av tillsynsverksamhet 

inom miljö- och byggnadsnämnden. Revisionen ställer en särskild fråga till 

kommunstyrelsen enligt följande: Vilken uppsikt bedriver kommunstyrelsen 

för att säkerställa att nämnden vidtar de åtgärder som krävs för att komma 

tillrätta med de iakttagelser som framkommit av granskningen? 

 

Granskning har gjorts om Miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och kontroll 

håller tillräcklig kvalitet och effektivitet. 

 

Följande frågor har utgjort grund för granskningen: 

- Finns tillsyns- respektive kontrollplaner och bygger dessa på 

dokumenterade risk- och behovsanalyser? 

- Hur säkerställer nämnden tillräcklig kompetens och tillräckliga 

resurser inom tillsynsområdet? 

- Följs nämndens tillsyn och kontroll upp och utvärderas i 

vederbörlig ordning? 

- Hur säkerställer nämnden korrekta taxor? 

 

Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderas följande efter genomförd 

granskning: 

 

- Fortsätta arbetet med att ta fram tillsynsplaner och behovsutredning 

enligt plan- och bygglagen. 

- Systematisera tillsynsplanerna enligt miljöbalken som ett sätt att nå 

målen för verksamhetsåret. 

- Ta fram en planering för hur nämnden ska hantera tillsynsärendes 

handläggningstid. 

- Utveckla uppföljningen av kostnadstäckningsgraden avseende 

nämndens tillsyn. Denna kan fungera som underlag för nämnden att 

säkerställa korrekta taxor. 
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Bedömning 

För att kunna säkerställa att miljö- och byggnadsnämnden vidtar åtgärder för 

att komma tillrätta med iakttagelserna som framkommit vid granskningen 

krävs att arbetet rapporteras till kommunstyrelsen på lämpligt vis. Det kan t 

ex ske i samband med de rapporteringar som görs i samband med 

tertialuppföljningar och årsredovisning. För att förtydliga denna förväntan 

föreslås att kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden ett specifikt 

uppdrag att i samband med tertialuppföljningar och årsredovisning redovisa 

de åtgärder nämnden har vidtagit för att komma tillrätta med de iakttagelser 

som framkommit och redovisats i Granskningsrapport – granskning av 

tillsynsverksamhet inom miljö- och byggnadsnämnden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

lämna följande svar på revisionens fråga: 

Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att i samband 

med tertialuppföljningar och årsredovisning redovisa de åtgärder nämnden 

har vidtagit för att komma tillrätta med de iakttagelser som framkommit och 

redovisats i Granskningsrapport – granskning av tillsynsverksamhet inom 

miljö- och byggnadsnämnden.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 

följande svar på revisionens fråga: 

Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att i samband 

med tertialuppföljningar och årsredovisning redovisa de åtgärder nämnden 

har vidtagit för att komma tillrätta med de iakttagelser som framkommit och 

redovisats i Granskningsrapport – granskning av tillsynsverksamhet inom 

miljö- och byggnadsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 15 Dnr 2014-000511 866 

Konstnärlig utsmyckning i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden initierar ärendet om konstnärlig utsmyckning i 

Ronneby kommun genom att 2014-10-16 § 104 besluta föreslå 

kommunstyrelsen besluta att anta rekommendationen att 1 % av 

byggkostnaden vid kommunkoncernens byggnationer ska anslås till 

konstnärlig utsmyckning, att fritid- och kulturnämnden ska ges det 

övergripande ansvaret för offentlig konstnärlig utsmyckning i kommunen 

samt att fritid- och kulturnämnden ges i uppdrag att utse ett utsmyckningsråd 

med 

tjänstemän från fritid- och kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen 

med uppdrag att samverka med extern expertis. 

 

Efter att nämnder och bolag lämnat yttrande avseende fritid- och 

kulturnämndens förslag beslutar kommunfullmäktige 2015-08-27 § 204 att 

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med kommunens 

förvaltningar och bolag djupare utreda frågan om en rekommendation att 

anslå 1 % av byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning. Utredning bör 

utifrån framkomna synpunkter resultera i ett konkret förslag avseende 

organisation och ansvar, omfattning (kommun eller kommunkoncern), 

kriterier för när rekommendationen ska gälla mm.  

Bedömning 

Bakgrund 
Konstnärlig gestaltning är en del av kulturarvet och karaktäriserar de ideal 

som rått under olika tider. Det offentliga rummet har historiskt 

kännetecknats av statyer vars tolkning varit att tydliggöra kyrkans och 

statens makt.  

Sedan 1937 finns en statlig rekommendation, vilken har sitt ursprung i 

utredningen SOU1936:50, att minst en procent av budget ska avsätts till bild 

eller formkonstnärlig gestaltning vid offentlig byggnation.  

Avsikten med rekommendationen var att skapa ekonomiska förutsättningar 

för att genom konstnärlig gestaltning utveckla kulturella och sociala värden i 

samhällets gemensamma offentliga miljöer, värden som skulle skapa en 

känsla av välbefinnande och livskvalitet. Ytterligare en avsikt var att 

förbättra den ekonomiska situationen för konstnärerna samt att konsten 

skulle vara ”folkuppfostrande”. 
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Den statliga rekommendationen om enprocentregeln, vilken även blivit 

vägledande för landsting och kommuner, har medfört att konsten når 

medborgarna i deras vardagsmiljö och utgör en viktig demokratisk aspekt då 

den kulturella delaktigheten ökar tillsammans med en attraktivare livsmiljö.  

Genom ett mångsidigt utbud avseende att konstverkens teknik, uttryck och 

formspråk eftersträvas ökar möjligheterna att möta alla människors behov av 

konstupplevelse. 

 

Flertalet studier visar att konst och kultur är en viktig faktor för 

hälsofrämjande vård- och arbetsmiljöer.  

 

Rapport från Konstnärsnämnden 
År 2013 publicerade Konstnärsnämnden rapporten ”Ingen regel utan 

undantag” vilken handlar om hur besluten bakom den konstnärliga 

gestaltningen av våra offentliga miljöer går till, hur arbetet bedrivs hos stat, 

regioner och kommuner samt hur samverkan mellan offentliga aktörer och 

med privata aktörer ser ut. Innehållet kan även ses som en vägledning i hur 

ett arbete med enprocentregeln kan se ut. 

 

Ett ökat intresse för offentlig miljö, stora ombyggnadsbehov och även 

kultursamverkansmodellen har skapat ett nyväckt intresse för 

enprocentregeln och rapporten visar att 67 procent av de i studien deltagande 

kommunerna återkommande ger konstnärlig gestaltning i uppdrag till 

konstnärer- oavsett beslut om att tillämpa enprocentregeln.  

Totalt 81 procent av de kommuner och regioner som använder sig av 

enprocentregeln uppger att den baseras på det enskilda byggprojektets 

budget, sju procent svarar att den baseras på kommunens/regionens årliga 

nettoinvesteringsbudget medan resterande respondenter uppger att de 

exempelvis valt att beräkna en procent på skattefinansierad 

fastighetsbyggnation. 

Av de kommuner och regioner som tillämpar enprocentregeln används 

regeln till hundra procent vid nybyggnation. 60 procent av dessa använder 

även regeln vid om- och tillbyggnad, medan endast 30 procent anger att 

regeln används vid förnyelse av den yttre miljön, det vill säga parkmark, 

vägar och allmänna platser. 

Rapporten visar att 77 procent av de regioner som använder sig av 

enprocentregeln har fastlagda rutiner för tillämpning av enprocentregeln 

medan endast 45 procent av kommunerna har fastställt rutiner för arbetet. 

Flera kommuner svarar dock att rutinerna är under utarbetande eller 

uppdatering. 

 

Barnperspektiv 
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Enligt barnkonventionen har barn och unga rätt att delta i det kulturella och 

konstnärliga livet och till ett kulturellt utbud anpassat efter deras behov. 

Under hösten 2005 genomförde Barnombudsmannen och Aktionsgruppen 

för barnkultur en enkätundersökning bland barn och unga om kultur i skolan 

och kultur på fritiden. Resultatet visar bland annat att barn och unga inte 

tycker att de kan påverka hur de ska få utöva eller ta till sig kultur. För att 

barns rätt till kultur ska tillgodoses krävs det att vuxna tar ansvar för att barn 

ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vuxnas aktiva handling och 

engagemang likväl som gemensamt samhälleligt ansvar är en viktig 

förutsättning för barn och ungdomars möjlighet att själva påverka sin 

medverkan i det kulturella livet. 

Undersökningen visar också att utbudet av kulturella och konstnärlig 

aktiviteter och upplevelser varierar mellan olika grupper av barn och unga. 

Inte minst ses stora geografiska skillnader avseende tillgänglighet. 

 

Aktuellt 
Riksdagsledamot Magnus Manhammar (S) inkom oktober 2019 med motion 

till riksdagen om att undersöka möjligheten till lagstiftning om stöd till 

konstnärlig utsmyckning vid byggnation i regi av staten, 

landstingen/regionen och kommunerna. Manhammar anser att den offentliga 

konsten, som alla har tillgång till, är en del av det demokratiska samhället 

och att alla medborgare, oavsett vem man är eller hur tjock plånboken de 

har, ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö, något som kan ske med 

hjälp av enprocentregeln. 

Motionen kommer enligt riksdagen att behandlas under våren 2020. 

 

Nulägesbeskrivning Ronneby kommun 
I den nulägesbeskrivning utifrån Agenda 2030 som genomförts under 2019, 

vilken ligger till grund för de nya strategiska målområdena som beslutades i 

samband med budget 2020, identifieras både de möjligheter likväl som de 

utmaningar kommunkoncernen kommer att möta framöver. 

Nulägesbeskrivningen visar att Ronneby har en högre andel hushåll i relativ 

fattigdom än länet och riket. Andelen barn som växer upp i ekonomiskt 

utsatta hushåll har ökat för barn med utländsk bakgrund. 

Sett till ekonomisk jämlikhet har hushållens disponibla inkomster i Sverige 

ökat under många år. Samtidigt har de ekonomiska skillnaderna och 

klyftorna mellan olika grupper i samhället ökat. Den sammanräknade 

förvärvsinkomsten för befolkningen i Ronneby har över tid varit lägre än 

snittet för riket och övriga kommuner i länet.  

Avseende ekonomisk jämlikhet har hushållens disponibla inkomster i 

Sverige ökat under många år. Samtidigt har de ekonomiska skillnaderna och 

klyftorna mellan olika grupper i samhället ökat. Den sammanräknade 

förvärvsinkomsten för befolkningen i Ronneby har över tid varit lägre än 
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snittet för riket och övriga kommuner i länet. 

Nulägesbeskrivningen visar att den byggda miljön har stor betydelse för 

människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. 

Befolkningsutvecklingen ställer höga krav på samhällsplaneringen och 

utmanar därmed de kommunala verksamheterna. 

Utredarens dialog och omvärldsbevakning 
Vid framtagning av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning enligt 

enprocentregeln har tidigare lämnade yttranden från nämnder och bolag 

beaktats.  

Omvärldsbevakning har genomförts genom granskning av både regioner 

samt kommuners arbete med konstnärlig utsmyckning utifrån 

enprocentregeln.  

Slutligen har även dialog förts med verksamheter som är direkt berörda av de 

arbetsrutiner som föreslås i riktlinjerna. 

 

Utredarens reflektioner 
Konstnärlig utsmyckning anses av utredaren utgöra en lika naturlig del i en 

renovering eller nybyggnation av kommunala fastigheter i en offentlig miljö 

som värme, inredning och ventilation. Genom att använda sig av ett 

regelverk garanteras kontinuitet och ett långsiktigt tänkande kring 

utsmyckning och det är inte en enskild tjänstepersons intresse som avgör om 

den konstnärliga aspekten ges utrymme i en byggprocess eller inte. 

 

Med hjälp av konstnärlig utsmyckning och utformning av offentliga platser 

kan platsens attraktivitet påverka människors välbefinnande. Konstnärlig 

utsmyckning kan även ses som möjlig lokal hantering på några av de 

utmaningar som definierats i kommunens framtagna nulägesbeskrivning då 

ett syfte med konstnärlig utsmyckning kan vara att skapa offentliga platser 

för mångfald som lockar invånare, oavsett ålder, bakgrund och behov. Konst 

kan ses som en brobyggare mellan människor med olika bakgrunder, sociala 

som kulturella, och genom ett konstnärligt utsmyckat samhälle kan både 

kommunens invånare likväl som turister och besökare, oavsett ålder, 

bakgrund och behov ges en identitet och ett mervärde. 

 

Utredningen har i förslag till riktlinjer valt att avgränsa konstnärlig 

utsmyckning till nyproduktion samt större om- och tillbyggnationer av 

kommunala fastigheter, park- och stadsmiljöprojekt samt rondeller. I 

föreslagna riktlinjer genererar inte projekterade projekt vars byggkostnader 

understiger fem miljoner kronor medel för konstnärlig utsmyckning och inte 

heller föreslås fondering av oanvända medel för konstnärlig utsmyckning att 

tillåtas.  
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Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna föreslagna riktlinjer för konstnärlig utsmyckning enligt 

enprocentregeln.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.  

________________ 
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§ 16 Dnr 2020-000024 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
bemanningstjänster sjuksköterskor 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun upphandlar leverantör för bemanningstjänster 

sjuksköterskor.      

Bedömning 

Upphandlingen avser att täcka Ronneby kommuns behov av tjänsteköp 

avseende bemanning av svensklegitimerade sjuksköterskor till vård och 

omsorg.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

upphandlingsdokumenten gällande upphandling av leverantör för 

bemanningstjänster sjuksköterskor.      

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut´ 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

gällande upphandling av leverantör för bemanningstjänster sjuksköterskor.   

________________ 

Exp: 

Annica Blomstrand, upphandlingsenheten  
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§ 17 Dnr 2019-000290 049 

Omprövning- Taxa/avgifter tobakstillstånd 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-12-10 § 187 

De nya reglerna om tillståndsplikt för tobak innebär att den som säljer 

tobaksvaror måste ha tillstånd för detta. Det gäller såväl den som säljer tobak 

till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning 

av tobak (partihandel). Tillstånd ansöks om hos kommunen som bland annat 

ska göra en prövning av sökandens lämplighet. Vid en prövning granskas 

ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig 

belastning (vandel). 
 

För att få tillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva 

särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det 

finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ett 

egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd 

ska anses vara komplett. 

I tillståndsprocessen ingår ett remissförfarande. Vid prövningen av en 

ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett yttrande 

från Polismyndigheten. 
 

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för partihandel måste både 

Polismyndighetens och Tullverkets yttranden inhämtas för att ansökan ska 

kunna bifallas. 
 

Enligt Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut 

en avgift för prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror 

enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen ska 

också få ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 

försäljning av tobaksvaror. 
 

Den ovan nämnda lagen om tobak och liknande produkter trädde i kraft 

2019-07-01. Innan dess krävdes en anmälan till Miljö och hälsa för att få 

sälja tobak och liknande varor. 2019-06-19 antar kommunfullmäktige förslag 

till avgifter enligt nedan: 

 

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via detaljhandel        12 000:- 
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Tillfällig försäljning av tobaksvaror via detaljhandel                   6 000:- 

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via partihandel          15 000:- 

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via partihandel                     8 000:- 

 

Vid tidpunkten för utarbetande av förslag till taxor för ansökningar om 

tobaksförsäljning fanns inga centrala riktlinjer för hur utredningarna skulle 

bedrivas. Det fanns inte heller några jämförelser hur det såg ut i övriga 

kommuner. Under utarbetandet av avgifterna gjordes uppskattningar för hur 

omfattande en utredning skulle kunna vara. Det kan i efterhand konstateras 

att dessa uppskattningar var i överkant av vad som är rimlig tid för en 

utredning gällande tobakstillstånd. 

På Socialnämndens ordinarie möte 2019-11-26 beslutades att ge 

förvaltningen i uppdrag att se över taxorna för tobakstillstånd. Detta med 

anledning av att Ronneby har de högsta taxorna i Sverige. 

 

Förslag till nya taxor omfattar handläggning av ansökningar rörande 

tillståndspliktig försäljning av tobak och liknande produkter. 

Förslaget som presenteras nedan tar sikte på att utredningen om tillstånd till 

försäljning av tobak och liknande produkter till stor del kommer att följa 

samma principer som för utredning av serveringstillstånd. I förslaget är 

grunden att hanteringen ska bära sina egna kostnader. Uträkningen av nya 

taxor bygger på handläggares lön, enhetschefs lön, faktisk arbetstid, 

kostnader för verksamhetssystem och overheadkostnader. Utifrån detta har 

en timkostnad räknats ut. Hänsyn har tagits till ett snittvärde av det totala 

antalet timmar som läggs på en utredning gällande tobaksförsäljning. 

Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning behandlas av Miljö- och hälsa med 

anledning av att tillsynsansvaret hanteras av dem. För närvarande tas en 

timavgift om 865 konor per timme ut vid tillsyn. Varje tillsynstillfälle 

beräknas ta 2-4 timmar totalt. Detta innefattar förberedelse för tillsyn, 

platsbesök, administrativt arbete etc. Varje handlare som har tillstånd för att 

sälja tobak och liknande produkter kan förvänta sig ett tillsynsbesök 

vartannat år. 

Förslaget som följer gäller för:                                            Ny taxa: 

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via detaljhandel        8 300:- 

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via detaljhandel                 4 200:- 

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via partihandel        10 400:- 

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via partihandel                   5 500:-      
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Förslag till beslut 

Att Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

förslaget om nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och liknande 

varor.      

Socialnämndens beslut 2019-12-10 

Socialnämnden beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige antar förslaget 

om nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och liknande varor.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag 

med tillägget att kommunfullmäktige även föreslås besluta att de som betalat 

avgift enligt tidigare taxa, antagen av kommunfullmäktige 2019-06-19 § 

222, återbetalas.       

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. Anta förslag till nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och 

liknande varor.   

2. De som betalat avgift enligt tidigare taxa, antagen av 

kommunfullmäktige 2019-06-19 § 222, återbetalas. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 18 Dnr 2019-000739 869 

Dialog och rapport, utställning Gribshunden samt 
framtida museum och Avsiktsförklaring, Ronneby 
Museum 

 

Sammanfattning  

 Den 22 september år 2019 premiärvisades, i Kallvattenkuren, en utställning 

med tre teman. Gribshunden, järnåldersbyn i Västra Vång och Ronnebys 

historia. Dessa teman kommenteras övergripande från tre perspektiv lokalt, 

regionalt och internationellt. Utställningen visar på potentialen, vilka 

berättelser som kan berättas i ett Ronneby Museum. 

Utställningen har haft 2800 besök under den korta tid den varit tillgänglig för 

besök.  

 

Även ett dialogkontor är etablerat men utformningen av detta kommer att 

utvecklas i takt med arbetet att etablera ett Ronneby museum 

 

Kommunens satsning på etableringen av projektkontoret i Kallvattenkuren 

samt akademins forskningsinsatser har rönt uppmärksamhet såväl nationellt 

som internationellt. 

  

Redan i augusti bildades en från kommunen fristående stödförening 

”Gribshundens vänner”. Föreningens syfte är att stödja etableringen av ett 

Ronneby museum. Föreningen har för närvarande ca 150 medlemmar.  

Bedömning 

 Under år 2020 kommer Kallvattenkuren stärkas som en centralpunkt för 

förmedling av forskningsresultat och dialog kring arbetet med att bygga ett 

Ronneby museum. 

Bemanningen är för närvarande två tillsvidareanställda tjänstepersoner och 

fem timanställda besöksvärdar. Besöksvärdarnas arbetstider är kopplade till 

öppethållandet för besökare i Kallvattenkuren. 

Arbetet med etablering av ett Ronneby museum går nu vidare i ett nytt 

skede. För att få tydlighet och vägledning i detta arbete bör Ronneby 

kommunen tillkännage en avsiktsförklaring. 

Avsiktsförklaringen speglar kommunens beslutsamhet att realisera planerna 

på ett museum. Detta kommer att ge ökad klarhet i det fortsatta interna 

arbetet och stärka kommunen i kontakter med intressenter och 

samarbetspartners.  
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Bifogat förslag till avsiktsförklaring har utarbetats i samråd med Ronneby 

musei- och hembygdsförening, ideell förening Gribshundens vänner samt 

Blekinge museum. 

Platser, för en muséeetablering, som tidigare har varit föremål för 

kommunstyrelsens uppmärksamhet är kvarteret David, Emaljen, gamla 

rådhuset och gamla elverket. Projektgruppen har tidigare redovisat 

övergripande utvärderingar av tre, av dessa platser. Uppdraget/beredningen 

av förslag till plats för ett museum kan inte anses vara slutförd.  

Nya insatser och mer fördjupade studier behöver genomföras. I 

sammanhanget kan det dessutom inte uteslutas att i ett senare skede vill 

eventuella externa medfinansiärer ha inflytande inför slutgiltigt val av plats 

och utformning av ett museum. 

Beträffande rollfördelning inom kommunen kvarstår Kommunstyrelsen som 

ansvarig för det fortsatta arbetet med etablering av Ronneby museum och en 

kommunal parlamentarisk referensgrupp etableras.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås besluta  

 

att som sitt eget förslag anta bilagt förslag till avsiktsförklaring (bilagt detta 

ärende), 

 

att erbjuda teknik-fritid- och kulturnämnden att utse kulturutskottet till en 

kommunal referensgrupp i arbetet att etablera ett Ronneby museum  

Deltar i debatten 

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

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

Andersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 

tillägg och förändringar: 

1. Mindre redaktionella textförändringar. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med ett förslag på plan 

för platsanalys vad avser placering av ett framtida museum i 

Ronneby kommun.       
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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, efter vissa 

redaktionella textändringar, anta förslag till avsiktsförklaring. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- 

och byggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med ett förslag på plan för 

platsanalys vad avser placering av ett framtida museum i Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 19 Dnr 2019-000737 141 

Skyltpolicy och - riktlinjer 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-11 § 287 

Syftet med skyltpolicy och efterföljande riktlinjer är att vägleda och 

informera om hur Ronneby kommun ser på utformning och placering av 

skyltar. Styrdokumenten ska inspirera till genomtänkt skyltning samt leda till 

tydlig och enhetlig bedömning av skyltärenden i kommunen. Policy och 

efterföljande riktlinjer ska utgöra ett stöd för både medborgare, företagare, 

föreningar och kommunens tjänstemän.      

Bedömning 

Hur företagare, föreningar med flera skyltar sin verksamhet påverkar hur 

både gaturum och landskapsbild uppfattas. Idag finns mycket information 

och intryck i gaturummen som ska bearbetas och tas in. En väl utformad och 

placerad skylt kan leda till bättre orientering och attraktivitet i ett område. 

Tvärt om kan skyltning som inte är väl genomtänkt leda till att en plats 

uppfattas som stökig och otillgänglig.  

Antalet skyltärenden har ökat de senaste åren och förvaltningen ser ett stort 

behov av att samla information om skyltning samt skapa riktlinjer och 

vägledning till företagare, föreningar med flera som önskar sätta upp skyltar.  

En av Kommunfullmäktige antagen skyltpolicy ska visa Ronneby kommuns 

mål och ställningstaganden i frågan på övergripande nivå. Efterföljande 

riktlinjer kommer att grundas i de ställningstaganden som fastställs i policyn, 

men ska på ett djupare plan redogöra och vägleda hur miljö- och 

byggnadsnämnden ser på frågan om skyltning i kommunen.   

Bedömningen är att arbetet med att ta fram policy och efterföljande riktlinjer 

kan ske parallellt. Däremot kommer Kommunfullmäktiges beslut om att anta 

policyn att tas innan Miljö- och byggnadsnämndens beslut att anta 

riktlinjerna.      
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Förslag till beslut 

Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att miljö- och 

byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till skyltpolicy för 

Ronneby kommun.    

Att miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till 

Riktlinjer för skyltning i Ronneby kommun, i enlighet med föreslagen 

projektplan. Beslutet gäller förutsatt att Kommunfullmäktige ger 

förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till skyltpolicy för Ronneby 

kommun.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-12-11 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar;  

Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att miljö- och 

byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till skyltpolicy för 

Ronneby kommun.    

Att miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till 

Riktlinjer för skyltning i Ronneby kommun, i enlighet med föreslagen 

projektplan. Beslutet gäller förutsatt att Kommunfullmäktige ger 

förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till skyltpolicy för Ronneby 

kommun 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är miljö- och byggnadsnämndens. Ordförande ställer 

proposition på miljö- och byggnadsnämndens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag 

till skyltpolicy för Ronneby kommun.    

2. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag 

till Riktlinjer för skyltning i Ronneby kommun, i enlighet med 

föreslagen projektplan. Beslutet gäller förutsatt att 

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag 

till skyltpolicy för Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 20 Dnr 2019-000619 003 

Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet 

 

Sammanfattning  

Som ett svar på ett medborgarförslag om att införa sammanträdesarvoden 

och bilersättning till alla ledamöter i pensionärsrådet beslutade 

kommunfullmäktige 2019-10-31 att 

1. införa ersättning för resekostnader i samband med sammanträden till de 

ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning 

enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda eller 

erhåller arvode och reseersättning från sin egen organisation,  

2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser, 

3. kostnaden ska belasta den nämnd under vilken respektive råd lyder, 

4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med 

ovanstående. 

Nu föreligger förslag till ändring av reglementet för kommunala 

pensionärsrådet.     

Bedömning 

I förslag till reviderat reglemente har ett nytt avsnitt för ersättning skrivits in 

och med anledning av att äldrenämnden byter namn fr o m 2020-01-01 så 

har även denna förändring gjorts i dokumentet. Reglementet har också 

överförts till nya mallen för reglementen. Äldrenämnden har inget att erinra 

mot förändringen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 

nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktig att anta förslag till nytt reglemente för kommunala 

pensionärsrådet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 21 Dnr 2019-000620 003 

Ändring av reglementet för kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 

 

Sammanfattning  

Som ett svar på ett medborgarförslag om att införa sammanträdesarvoden 

och bilersättning till alla ledamöter i pensionärsrådet beslutade 

kommunfullmäktige 2019-10-31 att 

1. införa ersättning för resekostnader i samband med sammanträden till de 

ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning 

enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda eller 

erhåller arvode och reseersättning från sin egen organisation,  

2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser, 

3. kostnaden ska belasta den nämnd under vilken respektive råd lyder, 

4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med 

ovanstående. 

Nu föreligger förslag till ändring av reglementet för kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut.  

Bedömning 

I förslag till reviderat reglemente har ett nytt avsnitt för ersättning skrivits in 

och reglementet har också överförts till nya mallen för reglementen. 

Socialnämnden har yttrat att man sig positiv till förslag till förändring 

gällande reseersättning till de utsedda representanterna i rådet. Nämnden 

yttrar dock 

”Om kostnaderna ska belasta socialnämndens budget ska det överföras 

budgetmedel för ändamålet. Socialnämndens nuvarande budget är endast 

avsedd för socialnämndens förtroendevalda.” 

Kommunfullmäktige har redan beslutat att kostnaden ska belasta den nämnd 

under vilken respektive råd lyder. Om kostnaderna framöver visar sig blir så 

stora för nämnden att de inte kan hanteras inom ram föreslås att nämnden då 

äskar om utökad ram. 
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 

nytt reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för kommunala rådet 

för funktionshinderfrågor. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 22 Dnr 2020-000017 100 

Avslut av uppdrag givna av kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutar om uppdrag både i samband med att budgeten 

tas och under löpande år. Statusen på dessa uppdrag redovisas på lite olika 

sätt. De uppdrag som ges under året redovisas enligt kommunfullmäktiges 

arbetsordning tillbaka till kommunfullmäktige två gånger om året, i april och 

oktober. Statusen för uppdrag givna i budgeten redovisas i samband med 

tertialredovisningar samt vid årsredovisning.  

Flera uppdrag som kommunfullmäktige har gett har inte genomförts, helt 

eller delvis. Skälen till det varierar. Äldre uppdrag kan t ex ha blivit liggande 

så att de nu inte längre är aktuella. 

Kommundirektören har gett förvaltningarna i uppdrag att genomföra givna 

uppdrag alternativt att lyfta uppdrag som inte bedöms vara aktuella att 

genomföra för avslut eller avskrivning av kommunfullmäktige.  

Bedömning 

Nedan redovisas sådana uppdrag där respektive förvaltning föreslagit att 

uppdraget avslutas eller där uppdrag i Stratsys har markerats med Ej aktuellt 

att genomföra. Motiveringar framgår av bilaga. 

 

Kommunledningsförvaltningen inkl Näringslivskontoret 

1. För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med att 

skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen (budget 

2015) 

2. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att 

kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssystem 

(budget 2015) 

3. Arbete med en utvecklingsplan för kollektivtrafiksstråk i Ronneby 

kommun uppstartat (budget 2017) 

4. Ta fram åtgärdspunkter för såväl kommunens som kommunens 

helägda bolags verksamheter utefter den framtagna långsiktiga 

investeringsanalysen (budget 2017) 

5. Prioritera arbetet med etableringar av nya företag i kommunen 

(budget 2018) 
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Socialförvaltningen 

6. Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i Bräkne-

Hoby avseende 6 st lägenheter. Ronnebyhus får delta i 

upphandlingen på lika villkor som andra aktörer (budget 2017) 

 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 

7. Undersöka möjligheten att skapa ett "Ronnebykort" för tillträde till 

fritidsanläggningar i Ronneby kommun samt koppla dessa till 

taxekonstruktion för anläggningarna (budget 2018) 
 

8. Anläggande av motorcrossbana i Hasselstad (KF 2011 § 80)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsluta 

uppdragen 

1. För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med att 

skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen (budget 

2015) 

2. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att 

kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssystem 

(budget 2015) 

3. Arbete med en utvecklingsplan för kollektivtrafiksstråk i Ronneby 

kommun uppstartat (budget 2017) 

4. Ta fram åtgärdspunkter för såväl kommunens som kommunens 

helägda bolags verksamheter utefter den framtagna långsiktiga 

investeringsanalysen (budget 2017) 

5. Prioritera arbetet med etableringar av nya företag i kommunen 

(budget 2018) 

6. Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i Bräkne-

Hoby avseende 6 st lägenheter. Ronnebyhus får delta i 

upphandlingen på lika villkor som andra aktörer (budget 2017) 

7. Undersöka möjligheten att skapa ett "Ronnebykort" för tillträde till 

fritidsanläggningar i Ronneby kommun samt koppla dessa till 

taxekonstruktion för anläggningarna (budget 2018) 

8. Anläggande av motorcrossbana i Hasselstad (KF 2011 § 80) 

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Magnus Pettersson (S) 

och Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att punkt sju stryks från listan över uppdrag som 

ska avslutas. I övrigt bifall till tjänsteförslaget.  

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att punkt 3 stryks från listan över uppdrag 

som ska avslutas. I övrigt bifall till tjänsteförslaget. 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att punkt 5 stryks från listan över uppdrag 

som ska avslutas. I övrigt bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avsluta uppdragen 

1. För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med att 

skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen (budget 

2015) 

2. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att 

kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssystem 

(budget 2015) 

3. Ta fram åtgärdspunkter för såväl kommunens som kommunens 

helägda bolags verksamheter utefter den framtagna långsiktiga 

investeringsanalysen (budget 2017) 

4. Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i Bräkne-

Hoby avseende 6 st lägenheter. Ronnebyhus får delta i 

upphandlingen på lika villkor som andra aktörer (budget 2017) 

5. Anläggande av motorcrossbana i Hasselstad (KF 2011 § 80 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(147) 
2020-01-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr 2019-000740 030 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten: ESF 
ansökan 

 

Sammanfattning  

 Enheten för arbetsmarknad och integration har fått i uppdrag att individer 

som uppbär försörjningsstöd från Socialförvaltningen ska finnas i aktivitet. 

Ett led i det arbetet är att göra en ansökan till svenska ESF-rådet. 

Samverkanspartner är i denna ansökan Olofströms Kommun och 

Sölvesborgs Kommun. Projektets syfte är att skapa anpassad sysselsättning 

både i privat näring, kommunal verksamhet och inom föreningsverksamhet. 

Målgruppen är långtidsarbetslösa i ålder 30-64 år, alla med försörjningsstöd. 

Projektets arbetsnamn är VIS, Vuxna Individer Satsar, projekttiden är 2020-

09-01-2023-02-28 och som projektägare föreslås Ronneby Kommun.  

Bedömning 

Projektets inriktning och tänkta upplägg stämmer väl in på den målgrupp 

som enheten har fått i uppdrag att arbeta med. Medfinansieringsgraden är 53 

%. Stor del är deltagartid och resterande del är medfinansiering med egen 

befintlig personals tid (denna personal jobbar redan med målgruppen 

försörjningsstödstagare).  

Förslag till beslut 

 Med anledning av ovan anförda föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår kommunstyrelsen att besluta 

 

Att enheten för arbetsmarknad och integration får gå vidare med ansökan till 

svenska ESF-rådet för projektet VIS, Vuxna Individer Satsar  

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD) 

och Magnus Pettersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att enheten för 

arbetsmarknad och integration får gå vidare med ansökan till svenska ESF-

rådet för projektet VIS, Vuxna Individer Satsar. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 24 Dnr 2020-000020 349 

Vattenskyddsområde i Karlsnäs 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB lägger fram förslag till ansökan om inrättande 

och fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Karlsnäs 

Vattentäkt.  

 

Beslut om att gå vidare med ansökningen krävs av kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 

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

Johansson (SD), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas 

Westrup (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att återremittera ärendet och att det 

kompletteras med tydligare beskrivningar och förklaringar av vad man gjort, 

inte gjort eller avser göra och varför med anledning av de synpunkter som 

lämnats genom samråd med berörda (se tillexempel bilaga 12 i materialet 

som delgetts arbetsutskottet vid dagens möte).  

 

Nicola Westrup (SD) och Tommy Andersson (S) yrkar på att 

kommunfullmäktige godkänner ansökan om fastställande 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Karlsnäs vattentäkt.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar att ärendet återremitteras röstar ja. 

De som önskar att ärendet avgöras idag röstar nej.     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tre (3) ja-röster och 

fyra (4) nej-röster, varefter ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.  
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Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C)  X   

Roger Gardell (L)    

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Peter Bowin (V) X   

Nicolas Westrup (SD)   X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Totalt  3 4  

     

Proposition 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Nicolas Westrup 

(SD) och Tommy Anderssons (S) yrkande och finner att arbetsutskottet 

bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna ansökan om fastställande 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Karlsnäs vattentäkt. 

Reservation 

Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Michaelsson (C) återremissyrkande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 25 Dnr 2019-000734 169 

Informationsärende - Styrel 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 26 Dnr 2020-000018 4260 

Informationsärende - Kommunernas rapportering till 
vattenmyndigheterna av genomförda åtgärder 

 

Sammanfattning  

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 

nationella myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. För 

kommunerna finns det 8 åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärd 1-4 är för 

miljötillsyn,, åtgärd 5 om att skydda dricksvattenförsörjning, åtgärd 5 om 

fysisk planering och åtgärd 7-8 om att upprätta dagvattenplaner och VA-

planer. Utöver att genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna, ska 

myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet, årligen 

rapportera till vattenmyndigheterna om sitt genomförande av sina respektive 

åtgärder. 

 

Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder för 

att bedöma huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att 

uppnås eller ej. Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021-2027.   

 

Nytt i årets rapportering är frågor om åtgärdsprogram 2018-2021 för vissa 

miljögifter som beslutades av vattendelegationerna under år 2018. I övrigt är 

frågorna i stort desamma som tidigare år.  

Bedömning 

 Se bilaga för Ronneby kommuns rapportering av genomförda åtgärder i 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.  

Förslag till beslut 

 Notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 27 Dnr 2019-000083 011 

Uppdrag för upprättande av program Norra Aspan  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 71 att ge Miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram ett 

planprogram för Norra Aspan. Syftet med programmet är att säkra det 

framtida utbudet av attraktiva boendemiljöer. Målet är att planprogrammet 

ska vara vägledande för framtida detaljplanering genom att upprätta riktlinjer 

och handlingsplan samt utreda hur Norra Aspan kan bli ett funktionsblandat 

bostadsområde.  

 

Norra Aspan 

Norra Aspan ligger söder om Ronneby tätort i anslutning till Ronneby 

marina och Angelskogsviken. Området består i huvudsak av 

fritidsbebyggelse som succesivt omvandlats till permanentbostäder. 

Kustzonen är en av kommunens attraktiva boendemiljöer och behovet av 

strategisk planering är därför stort. I översiktsplanen pekas den norra delen 

av Aspan ut som ett område för framtida tätort, kallat Ro-03. Området 

gränsar till befintlig bebyggelse på Aspan. Dessutom finns en bro över 

Angelskogsviken med i översiktsplanen som utvecklat vägnät/utvecklat 

gång- och cykelstråk.      

Bedömning 

I kommunfullmäktiges uppdrag klargörs anledningen (syftet) till att 

planprogrammet ska tas fram, hur det ska tas fram (planprogram) och vad 

det ska resultera i (målet). Däremot saknas grunden, det vill säga en politiskt 

beslutad vision för området som beskriver vad som ska utvecklas på Norra 

Aspan. Visionen kommer följaktligen vara vägledande för det kommande 

planarbetet samt de utredningar som ska tas fram.  

 

Vision 

Arbetet med att ta fram en vision påbörjades i augusti 2019 genom 

medborgardialog på flygdagen. Insamling av synpunkter har sedan fortgått 

genom medborgardialog på maxi samt visionsworkshops med politiker och 

tjänstemän.  

 

I workshop- och dialogarbetet har det varit tydligt att tillgängligheten till 

Aspan är en nyckelfråga för det framtida områdets attraktivitet. 

Angelskogsviken utgör en tydlig fysisk barriär för området. Bedömningen är 
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följaktligen att en broförbindelse över angelskogsviken är avgörande för 

områdets utveckling. Det måste också vara möjligt för kollektivtrafik samt 

gång- och cykeltrafikanter att ta sig över denna bro.  

Närheten till både hav och natur är självklara styrkor och det är viktigt att 

området anpassas efter platsens naturliga förutsättningar. På så vis kan den 

biologiska mångfalden stärkas genom nya och förbättrade livsmiljöer. Aspan 

ligger dessutom strategiskt bredvid Ronneby marina och sommartid är 

området ett nav för skärgårdstrafik och båtturism. Det ger goda 

förutsättningar för utveckling av näringslivet vid marinan och 

besöksnäringen i stort.  

 

Visionen som föreslås är tredelad för att täcka upp de områden som bedöms 

vara avgörande för Norra Aspans framtida utveckling. Visionen lyder: 
 

Ett hållbart bostadsområde med närhet till allt: 

Här bor du mitt i Blekinges skärgård, på cykelavstånd från centrum. Havs- 

och naturnära med en blandning av olika boendeformer. Här finns 

förutsättningar för en god livsmiljö för både boende och besökare. 

 

Ett bostadsområde som främjar miljön och människors hälsa: 

Norra Aspan är ett område som främjar människors hälsa och välbefinnande. 

Genom att ta tillvara på de naturliga förutsättningarna kan den biologiska 

mångfalden förstärkas vilket ger förutsättningar för ökad artrikedom. Cradle 

to cradle™ genomsyrar projektet. 
 

Ett bostadsområde som är en naturlig mötesplats för alla: 

Norra Aspan är en mötesplats för alla, oavsett ålder och bakgrund. Området 

har utvecklats till Ronnebys nya landmärke och tillgängligheten förbättras 

genom en ny broförbindelse över angelskogsviken. Den goda kopplingen till 

Marinan och Ronnebyån stärker områdets attraktionskraft.      

Förslag till beslut 

Att godkänna förslaget till vision för planprogram Norra Aspan.      

Deltar i debatten 

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

(C), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L) 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.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

förslag till vision för planprogram Norra Aspan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 28 Dnr 2019-000746 004 

Överlämnande av allmänna handlingar med anledning 
av namnbyte från äldrenämnden till vård- och 
omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning  

Från och med 2020-01-01 byter äldrenämnden namn till vård- och 

omsorgsnämnden. För att namnbytet ska vara möjligt att på ett bra sätt i 

framtiden eftersöka och administrera samt upprätthålla de krav som 

arkivlagen och offentlighet- och sekretesslagen ställer på organisation och 

registrering av allmänna handlingar krävs att ett nytt arkiv med namn vård- 

och omsorgsnämnden upprättas. I och med detta bör vården av äldrenämndens 

allmänna handlingar, som inte överlämnats till arkivmyndigheten 

(kommunstyrelsen) senast 2019-12-31 övertas av vård- och omsorgsnämnden. 

Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en 

kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar.    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från äldrenämnden som inte är överlämnade till 

arkivmyndigheten 2019-12-31 överlämnas till vård- och omsorgsnämnden.     

Äldrenämndens beslut 2019-12-18 

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från äldrenämnden som inte är överlämnade till 

arkivmyndigheten 2019-12-31 överlämnas till vård- och omsorgsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är äldrenämndens. Ordförande ställer proposition på 

äldrenämndens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar från äldrenämnden 

som inte är överlämnade till arkivmyndigheten 2019-12-31 överlämnas till 

vård- och omsorgsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 29 Dnr 2019-000748 619 

Höjda avgifter för Kulturskolans inriktningar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-12-12- § 154  

I samband med kommunfullmäktige i november 2019 beslutades att 

avgifterna för kulturskolans verksamheter skall höjas för hamna i nivå med 

övriga närliggande kommuners avgiftsnivå.        

Bedömning 

Genom att undersöka övriga Blekingekommuners avgifter ser vi att Ronneby 

kommun ligger långt under. Som jämförelse kan nämnas att Ronneby ligger 

mellan 200 – 300 kr under samtliga övriga kommuner i Blekinge gällande 

terminsavgiften. Gällande instrumenthyra ligger vi dock på samma nivå, d v 

s 200 kr. För att kunna möta det ekonomiska läget som vi befinner oss i samt 

anpassa avgifterna till en nivå med övriga kommuners så är en höjning 

nödvändig.  

 

För närvarande är avgiften 300 kr/termin för samtliga inriktningar förutom 

Bild som ligger på 400 kr/termin. Genom att besluta om en avgift på 600 

kr/termin för samtliga inriktningar gör vi den nödvändiga anpassningen. 

Hittills har elever som betalar för ett instrument- eller sångkurs fått rabatt på 

100 % på avgiften för att delta i en ensemblekurs. I praktiken blir det ett 

”paketpris” för både spellektionen och ensemblelektionen. 

 

Det finns inga klara indikationer på att antalet elever skulle minska på grund 

av avgiftsförändringen men det finns heller inga signaler på att det inte 

skulle kunna medföra minskat antal elever.  

 

Ovan är med anledning av beslut taget i Kommunfullmäktige gällande ökad 

avgift i budget behandlad 2019-11-28.      

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om 

 

 Att införa en ny terminsavgift för samtliga inriktningar inom 

Kulturskolan på 600 kr/termin och elev. 

 Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.   
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 Att ha kvar rabatten för ensemblespel för elever som tar instrument- 

eller sångkurs.    

Utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att besluta om 

 

 Att införa en ny terminsavgift för samtliga inriktningar inom 

Kulturskolan på 600 kr/termin och elev. 

 Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.   

 Att ha kvar rabatten för ensemblespel för elever som tar instrument- eller 

sångkurs. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till utbildningsnämndens 

förslag. 

Magnus Pettersson (S) yrkar avslag på utbildningsnämndens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Att införa en ny terminsavgift för samtliga inriktningar inom 

Kulturskolan på 600 kr/termin och elev. 

2. Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.   

3. Att ha kvar rabatten för ensemblespel för elever som tar instrument- 

eller sångkurs. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 30 Dnr 2019-000749 023 

Utökning av ekonomresurs knuten till 
utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-12-12 § 153 

Sedan 2014 har antalet elever inom utbildningsförvaltningen ökat med ca 

1100 stycken. Detta har i sin tur medfört att antalet pedagogisk personal ökat 

i takt med elevvolymerna. Fler personal, fler lokaler och därmed en utökad 

administrativ börda har satt stor press på verksamheten. Genom ökat antal 

barn och elever, ökade administrativa uppgifter samt en pressad ekonomisk 

situation så har behovet av stöd ökat. På grund av detta har antalet ekonomer 

som stöttar utbildningsförvaltningen ökat från 1.5 tjänst till 2.0 sedan något 

år tillbaka. För närvarande har 40 chefer budgetansvar inom 

utbildningsförvaltningen.  

 

I Ronneby kommun finns inget digitalt beslutsstöd inom ekonomi som kan 

stötta cheferna i det dagliga arbetet med budget. Detta är en avgörande och 

försvårande faktor för att de ska kunna följa upp budget på ett enklare och 

tydligare sätt. I nuläget måste respektive chef lära känna ett komplicerat 

ekonomisystem för att få en bild. Genom att ”ställa rätt frågor”, vilket i sig är 

svårt, direkt in i systemet kan de förhoppningsvis få en tydlig bild av budget, 

prognos och utfall. Att inte ha ett digitalt beslutsstöd försvårar 

uppföljningen. På grund av detta är vi i hög grad beroende av att respektive 

ekonom är behjälplig och ett stöd i uppföljning och prognos. Det ligger 

därmed i våra ekonomers uppdrag att dels följa upp samtliga enheters budget 

tillsammans med rektor/chef och därefter sammanställa och analysera 

utfallet och göra en prognos. Detsamma ska genomföras på förvaltningsnivå 

tillsammans med förvaltningschef och verksamhetschefer. Tillkommer gör 

också de uppgifter som förväntas sammanställas på förvaltningsnivå, till 

nämnd, samt till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.      

Bedömning 

Utbildningsförvaltningen, som är den största förvaltningen inom kommunen, 

ser att det finns ett stort behov av ytterligare ekonomistöd då ett digitalt 

beslutsstöd inte finns på plats. De två heltider som nu är fördelade till 

utbildningsförvaltningen skall vara ett stöd för de ca 40 chefer som har en 

egen budget. Med en rambudget på ca 780 000 tkr är det av avgörande vikt 

att respektive budgetansvarig chef har bra kontroll på sin budget och ett stöd 

som möjliggör detta. Näst intill samtliga chefer har sin bakgrund inom 
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pedagogiska området och har därmed inte den utbildning inom 

ekonomisektorn som krävs. När de får uppdraget som skolledare förväntas 

de dock lägga en organisation utifrån budget och följa upp denna – det ingår 

i det så kallade VEPA – ansvaret (Verksamhet, Ekonomi, Personal, Ansvar). 

Inom förvaltningen har vi en brist på administratörer som har en bakgrund 

eller utbildning inom ekonomi som eventuellt kunde bistå cheferna i just 

ekonomihanteringen. Det kunde vara en lösning att tillsätta fler 

administratörer med mer kunskap inom ekonomiområdet samt utveckla 

nuvarande anställda och på så sätt skapa bättre förutsättningar. Detta är dock 

kostnadsdrivande och då beslut tagits på övergripande nivå att centralt 

placerade ekonomer ska stötta förvaltningarna är det den organisationen vi 

förhåller oss till. Utbildningsförvaltningen ser det som svårt att kräva att de 

2.0 tjänster som nu finns centralt och är fördelade till förvaltningen ska 

kunna verka som det stöd som krävs då samma funktioner också ska arbeta 

övergripande med rapportering och analyser på förvaltning- och nämndnivå.  

 

Utbildningsnämnden har också under hela 2019 krävt en tydligare och mer 

detaljerad redovisning gällande budget, vilket inte har varit möjlig att delge 

dem, med de nuvarande ekonomiska resurserna. Diskussion runt detta har 

förts med ekonomikontoret. Deras önskemål har varit en budget redovisad 

ner på kontonivå. Enstaka gånger under 2019 har detta kunnat redovisas.  

 

Genom att tillföra förvaltningen mer ekonomiresurser skulle detta bli 

möjligt.      

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att föreslå 

kommunstyrelsen att tilldela ytterligare resurser till utbildningsförvaltningen 

för att stötta med ekonomiarbetet      

Utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tilldela ytterligare 

resurser till utbildningsförvaltningen för att få stöttning med ekonomiarbetet. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att 

inte vida några åtgärder med anledning av skrivelsen.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framför yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte vida 

några åtgärder med anledning av skrivelsen.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 31 Dnr 2019-000714 808 

Ronneby Orienteringsklubb - Stöd från Ronneby 
kommun avseende utveckling av anläggningar och 
verksamhet vid Karlsnäsgården 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 134 

Bakgrund 

Karlsnäsgården har minst 5 000 skidåkande besökare varje år. Både 

medlemmar i Ronneby Orienterings klubb, kommunens invånare och 

långväga gäster från exempelvis Skåne och Danmark. 

Verksamheten som bedrivs på Karlsnäsgården är helt i linje med 

Riksidrottsförbundets strategi 2025 ”ett livslångt idrottande” samt Svenska 

Skidförbundets strategi ”skidor hela livet”. 

Denna verksamhet passar också väl in i Ronneby kommun folkhälsopolicy.    

Ungdomsverksamhet  

Ronneby Oks skidverksamhet har de senaste åren gått från att främst bestå 

av äldre Vasaloppsåkare till att nu även vara en ungdomsklubb med både 

bredd och spets. 

Klubben är numera södra regionens tredje största inom längdskidåkning med 

satsning på ungdomar. 

Ronneby Oks har varit representerade på Ungdoms-SM 2018 i både 

rullskidor och längdskidor med en bronsmedalj som bästa resultat. 

För att kunna behålla och även fortsätta utveckla klubbens 

ungdomsverksamhet behöver förutsättningarna för träning och tävling 

avsevärt förbättras. 

Bland annat saknas i stort sett möjlighet att träna skejt på Karlsnäs beroende 

på avsaknad av pistmaskin för preparering och för liten kapacitet att 

producera snö vilket medför att konstsnöspåret inte är tillräcklig brett.      

Bedömning 

Ronneby orienteringsklubb har under 2018 och 2019 till Ronneby Kommun 

lämnat in flera förslag avseende utveckling av anläggningar och verksamhet 

vid Karlsnäsgården. Bland annat förslag till 

investeringar/förbättringsåtgärder, investeringsansökaningar samt förslag till 

nya avtal med Ronneby Kommun. 
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Nu finns det två uppsagda avtal från 1999 och 2007 som ska ersättas med två 

nya avtal på minst 10 år för att klubben ska få möjlighet att söka bidrag från 

t.ex. Allmänna arvsfonden, Idrottsmedel från Riksidrottsförbundet m.fl. 

Avtalsförslagen är klar och framtaget.      

Förslag till beslut 

Det finns två alternativ för beslutsförslag från tjänstemännens sida: 

Alternativ 1: att gå vidare med att ha en dialog med föreningen och skriva 

nya avtal enligt bifogade förslag 1 och 2 

Alternativ 2: att undersöka om det är nödvändigt med en upphandling med 

stöd av kommunjurister 

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att efter genomgång med juridisk 

expertis överlåta avtalsskrivning avseende markarrende respektive hyresavtal 

till kommunledningsförvaltningen. Teknik- fritid- och kulturnämnden 

hänvisar Ronneby orienteringsklubb att söka verksamhetsbidrag årsvis. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

vidare utredning och förtydligande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera ärendet för vidare utredning 

och förtydligande. 

________________ 

Exp: 

Christoffer Svensson, kanslienheten  
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§ 32 Dnr 2019-000340 530 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Lova Necksten (MP) 
och Peter Bowin (V) angående avgiftsfri kollektivtrafik 
för pensionärer 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamöterna Lova Necksten (MP) samt Peter Bowin 

(V) föreslår att Ronneby kommun inför ett seniorkort som gör det avgiftsfritt 

för pensionärer att åka med kollektivtrafiken inom Ronneby kommun under 

lågtrafik mellan kl. 09.00-16.00 på vardagar samt under lördagar, söndagar 

och helgdagar. Skälen som framförs i motionen är bl a att avgiftsfri 

kollektivtrafik för pensionärer skulle gynna såväl klimatet som den enskildes 

välbefinnande, hälsa och möjlighet att ha ett fortsatt aktivt och socialt liv.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige svarade senast 2017 på ett medborgarförslag om gratis 

kollektivtrafik för personer äldre än 65 år. Frågan har även varit uppe i 

tidigare medborgarförslag och det finns en skrivelse från en 

pensionärsorganisation om samma sak. Avgiftsfri kollektivtrafik för äldre är 

med andra ord en återkommande fråga och vid senaste behandlingen i 

kommunfullmäktige 2017 ansågs medborgarförslaget vara besvarat med 

följande: 

Vi vill uppmana och underlätta för fler att åka med kollektivtrafiken, dock 

anser vi att frekvens, dvs att buss och tåg går när folk vill åka, är viktigare än 

fria resor. 

I Blekinge ser taxorna likadana ut i hela länet. Det är till och med så att det 

finns ett ännu större samarbete kring taxorna i Sydsverige – Sydtaxan.  

Skulle Ronneby kommun stödja en eller flera grupper får det i första hand 

hanteras så att dessa grupper erhåller resekort som kommunen tillhandahåller 

och finansierar. I Skåne och i Västsverige finns flera kommuner som 

erbjuder seniorkort inom kollektivtrafiken genom avtal mellan kommunen 

och trafikbolaget. Vad som ingår i dessa kort varierar liksom från vilken 

ålder man har möjlighet att få ett sådant kort. Några har en åldersgräns på 65, 

några 70 och några 75 år. I en del kommuner gäller kortet under lågtrafik, i 

andra hela dygnet. I de allra flesta fall gäller kortet också enbart för resor 

inom kommunen. Gemensamt för denna lösning är att kommunerna själva 

står för kostnaden. Ingen kostnad belastar kollektivtrafikbolaget eller 

motsvarande. Fördelarna är att man sett att de äldre kommer ut mer och blir 
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mer socialt aktiva. Kostnaderna för färdtjänst har också sjunkit i några fall. 

Kostnaderna för de enskilda kommunerna är dock höga.  

Enligt Skånetrafiken så är det ca 40 % av de som har rätt till seniorkort (Jojo 

Senior) som använder sig av kortet. De lösningar som finns genom avtal 

mellan Skånetrafiken och flera kommuner i Skåne är dock annorlunda än 

den lösning som Blekingetrafiken erbjuder efter beslut i Regionfullmäktige 

2019-11-06.  

Den lösning som finns att tillgå i Blekinge är följande: Kommunerna kan 

köpa seniorbiljett till app eller till kort för berättigade seniorer. Kommunen 

beslutar från vilken ålder de riktar sitt erbjudande till. Erbjudandet innebär 

fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom kommunen, alla dagar och 

dygnet runt. Priset för en seniorbiljett är detsamma som för 365-

dagarsbiljetten med kommungiltighet (2 zoner). Biljetten rabatteras med 25 

procent och därtill ges ytterligare 25 procent i volymrabatt. Priset för år 2020 

är 3 487 kronor per biljett, vilket motsvarar 291 kronor per månad. 

Blekingetrafiken gör varje månad en avstämning och aktiverade biljetter 

faktureras med en 12-del av årspriset. Fakturering sker endast av aktiverade 

biljetter. 

I Blekinge finns därmed inte alternativet att ha avgiftsfri kollektivtrafik 

under lågtrafik såsom förlaget är i motionen. 

Med utgångspunkt från priset ovan, befolkningsstatistik och ett antagande att 

40 % kommer att använda sig av kortet skulle kostnaden för att införa 

avgiftsfri kollektivtrafik inom Ronneby kommun för de som är 65 år och 

äldre bli knappt 10 179 000 kr år 2020. Skulle åldersgränsen höjas till 70 år 

skulle kostnaden bli knappt 7 627 000 kr och vid en åldersgräns på 75 år 

hamnar kostnaden på knappt 4 893 000 kr. 

Det är naturligtvis en stor osäkerhet i kostnaderna och framför allt är det 

frågan om hur många som skulle använda sig av kortet som är avgörande. 

Med en åldrade befolkning i kommunen kommer kostnaderna troligtvis att 

öka efterföljande år. 

Med tanke på den höga beräknade kostnaden och kommunens ekonomiska 

situation föreslås att motionen avslås.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 33 Dnr 2018-000559 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Lova Necksten (MP) om amning i det offentliga rummet 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktigeledamot Lova Necksten (MP) har lämnat en motion om 

amning i det offentliga rummet. Motionären föreslår:  

 

– att ta fram en policy under lokala föreskrifter, som ger ammande rätt att 

amma i kommunens samtliga lokaler, verksamhet och övriga miljöer. Samt 

att det därmed inte ska vara tillåtet att på grund av amning kränka eller 

avvisa en kvinna. 

 

– att det i kommunens offentliga lokaler, där ammande kan vistas ex. 

bibliotek och idrottsanläggningar, sätts upp skyltar som visar att amning är 

tillåten. Förslagsvis genom användandet av materialet ” Du kan amma här”.    

   

Motionen bifogas. 

 

Motionen har remitterats till Teknik-fritid- och kulturnämnden. Kommunens 

jurister har konsulterats avseende de lagtekniska delarna. 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden lyfter i sitt yttrande att behov av att 

begränsa amning till specifika ytor inte föreligger med hänvisning till att 

förbud mot amning i det offentliga rummet inte existerar och föreslår att 

motionen ska avslås.   

Bedömning 

 Då det är tillåtet med amning i det offentliga rummet bedöms det inte 

nödvändigt att koppla frågan till kommunens lokala föreskrifter. En policy 

kan utifrån gällande struktur för kommunens regelverk inte tas fram under 

lokala föreskrifter. Motionen bedöms därav avslås.  
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det 

inte föreligger något förbud mot amning i det offentliga rummet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att det inte 

föreligger något förbud mot amning i det offentliga rummet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 34 Dnr 2019-000199 109 

Besvarande av medborgarförslag - bygg en 
pumpstation för upptagning av åvatten 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med följande lydelse: 

Varför tankar Miljöteknik, Ragn Sells och Räddningskåren dricksvatten för 

att sedan spola avlopp och släcka bränder. Bygg en pumpstation tex. i 

anslutning till reningsverket och ta åvatten till dessa uppgifter. Ni vill att 

kommuninvånarna ska spara på vattnet men slösar på detta sätt med 

dricksvatten. Räddningskårens tankbil tar 12KBM vid varje tankning. I vårt 

hushåll gör vi av med ca. 6 tankningar. Alltså 60 KBM.   

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Räddningstjänsten Östra Blekinge 

och Ronneby Miljö och Teknik AB. Kontakter har även tagits med gatu- och 

parkchefen. 

Räddningstjänsten skriver: ”Räddningstjänsten har tagit del av 

medborgarförslaget och anser att det kan vara ett komplement till 

dricksvatten. 

Åvatten kan vara användbart vid bränder och vid större övningar. Vi vill 

dock fästa uppmärksamhet på att det inte kan ersätta Räddningstjänsten 

användning av dricksvatten i sin helhet; 

- vid akut behov av vattenförsörjning i samband med bränder måste 

Räddningstjänsten fylla vatten på enklaste och snabbaste sätt, detta 

kan exempelvis vara genom brandpostsystemet (dricksvatten) 

- i den dagliga verksamheten finns behov av att fylla på fordonen med 

mindre mängder vatten och detta måste ske på ett praktiskt och 

effektivt sätt utan längre körsträckor 

- vattnet i Räddningstjänstens fordon kan bli stående längre tider utan 

omsättning och det är en fördel ur en vattenkvalitetssynpunkt att 

fordonen garageras med rent vatten i tankarna. 

 

I det fall en pumpstation för åvatten ska anordnas, bör detta ske i samråd 

med Räddningstjänsten med hänsyn till placering och tillgänglighet.” 
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Ronneby Miljö och Teknik ABs styrelse föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anse medborgarförslaget vara besvarat från Miljötekniks sida och 

hänvisar till bilaga med följande text: 

 

”Varför använder Miljöteknik dricksvatten för att spola avlopp? 

Idag använder vi en spolbil för att kunna utföra våra arbetsuppgifter vid 

avloppsstopp och underhållsspolning av vårt avloppsledningsnät. 

Den spolbilen vi använder idag kan inte använda sig av ytvatten som inte 

filtrerats, därav måste vi tanka bilen med dricksvatten. 

 

Miljötekniks syn på förslaget - är det genomförbart eller ej? 

Förslaget skulle kunna genomföras genom att ett nytt framtaget ytvattenfilter 

installeras i spolbilen. Nedanstående aspekter bör dock tas hänsyn till innan 

beslut tas 

1. Hur länge håller filtret, hur fungerar filtret i skarpt läge?? Det är ingen stor 

kostnad för ett filterbyte men kan komma att innebära störningar för våra 

kunder under pågående åtgärd om filtret inte fungerar tillfredsställande. En 

ny spolbil kostar ca 4,5-5 Mnkr. 

2. Lagstiftning, anmälningsplikt till länsstyrelsen för att ta upp ytvatten från 

t.ex. Ronnebyån. 

3. PFAS-problematiken, spridning, om ytvatten skall tas från Ronnebyån! 

4. Vi kan använda oss av gatuenhetens tankställe vid Ronnebyån. 

 

Förslag till beslut: 

Att Miljöteknik ser över möjligheterna att spolbilen kan använda sig av 

ytvatten genom att installera ett ytvattenfilter i den spolbilen som används 

idag.” 

 

Gatu- och parkchefen Patrik Hellsberg har meddelat att de har tre 

pumpstationer för åvatten. 

 

Sedan Miljöteknik skrev sitt yttrande har ett filter installerats på spolbilen för 

att möjliggöra att annat vatten än dricksvatten används. Vatten har dock inte 

tagits från ån utan det är renat avloppsvatten direkt från reningsverket i 

Rustorp. 
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Med andra ord har medborgarförslaget medverkat till en förändring i alla fall 

avseende Miljötekniks användning av dricksvatten, dock utan att någon 

pump har byggts.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget vara besvarat.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr 2018-000572 109 

Besvarande av medborgarförslag - Gratis att åka buss 
för alla över 65 år 

 

Sammanfattning  

 I ett medborgarförslag förslås att det ska vara gratis att åka buss i Ronneby 

kommun för alla över 65 år.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige svarade senast 2017 på ett likadant medborgarförslag 

från samma förslagsställare. Frågan har även varit uppe i tidigare 

medborgarförslag och det finns en skrivelse från en pensionärsorganisation 

om samma sak liksom en motion. Gratis eller snarare avgiftsfri 

kollektivtrafik är en återkommande fråga och var extra aktuell i samband 

med valet hösten 2018.  

Vid senaste behandlingen i kommunfullmäktige 2017 ansågs 

medborgarförslaget vara besvarat med följande: 

Vi vill uppmana och underlätta för fler att åka med kollektivtrafiken, dock 

anser vi att frekvens, dvs att buss och tåg går när folk vill åka, är viktigare än 

fria resor. 

 

Det är ett återkommande önskemål från flera grupper i samhället att få gratis 

eller rabatterade resor med kollektivtrafiken. Det är unga, äldre, 

funktionshindrade m fl.  

I Blekinge ser taxorna likadana ut i hela länet. Det är till och med så att det 

finns ett ännu större samarbete kring taxorna i Sydsverige – Sydtaxan.  

Skulle Ronneby kommun stödja en eller flera grupper får det i första hand 

hanteras så att dessa grupper erhåller resekort som kommunen tillhandahåller 

och finansierar. I Skåne och i Västsverige finns flera kommuner som 

erbjuder seniorkort inom kollektivtrafiken genom avtal mellan kommunen 

och trafikbolaget. Vad som ingår i dessa kort varierar liksom från vilken 

ålder man har möjlighet att få ett sådant kort. Några har en åldersgräns på 65, 

några 70 och några 75 år. I en del kommuner gäller kortet under lågtrafik, i 

andra hela dygnet. I de allra flesta fall gäller kortet också enbart för resor 

inom kommunen. Gemensamt för denna lösning är att kommunerna själva 

står för kostnaden. Ingen kostnad belastar kollektivtrafikbolaget eller 

motsvarande. Fördelarna är att man sett att de äldre kommer ut mer och blir 
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mer socialt aktiva. Kostnaderna för färdtjänst har också sjunkit i några fall. 

Kostnaderna för de enskilda kommunerna är dock höga.  

Enligt Skånetrafiken så är det ca 40 % av de som har rätt till seniorkort som 

använder sig av kortet. De lösningar som finns genom avtal mellan 

Skånetrafiken och flera kommuner i Skåne är dock annorlunda än den 

lösning som Blekingetrafiken erbjuder efter beslut i Regionfullmäktige 

2019-11-06. 

Den lösning som finns att tillgå i Blekinge är följande: Kommunerna kan 

köpa seniorbiljett till app eller till kort för berättigade seniorer. Kommunen 

beslutar från vilken ålder de riktar sitt erbjudande till. Erbjudandet innebär 

fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom kommunen, alla dagar och 

dygnet runt. Priset för en seniorbiljett är detsamma som för 365-

dagarsbiljetten med kommungiltighet (2 zoner). Biljetten rabatteras med 25 

procent och därtill ges ytterligare 25 procent i volymrabatt. Priset för år 2020 

är 3 487 kronor per biljett, vilket motsvarar 291 kronor per månad. 

Blekingetrafiken gör varje månad en avstämning och aktiverade biljetter 

faktureras med en 12-del av årspriset. Fakturering sker endast av aktiverade 

biljetter. 

Med utgångspunkt från priset ovan, befolkningsstatistik och ett antagande att 

40 % kommer att använda sig av kortet skulle kostnaden för att införa 

avgiftsfri kollektivtrafik inom Ronneby kommun för de som är 65 år och 

äldre bli knappt 10 179 000 kr år 2020. Skulle åldersgränsen höjas till 70 år 

skulle kostnaden bli knappt 7 627 000 kr och vid en åldersgräns på 75 år 

hamnar kostnaden på knappt 4 893 000 kr. 

Det är naturligtvis en stor osäkerhet i kostnaderna och framför allt är det 

frågan om hur många som skulle använda sig av kortet som är avgörande. 

Med en åldrade befolkning i kommunen kommer kostnaderna troligtvis att 

öka efterföljande år. 

Med tanke på den höga beräknade kostnaden och kommunens ekonomiska 

situation föreslås att medborgarförslaget avslås.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 36 Dnr 2019-000374 109 

Besvarande av medborgarförslag - Mötesplats för 
invandrarkvinnor och svenska kvinnor 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit från Eva Kopitar om en mötesplats i 

Ronneby för integration mellan utländska och svenska kvinnor liknande 

Yalla Trappan i Malmö, där det bedrivs restaurang med mat som kvinnorna 

själva tillagar och säljer.  

Bedömning 

I Ronneby kommun finns det redan idag flera mötesplatser som bedrivs av 

den ideella sektorn, och där kommunen har varit behjälplig vid start och 

fortfarande deltar i utveckling av dessa med råd och stöd.  

 

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) och 

kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening i Malmö. Ronneby 

kommun arbetar kontinuerligt med att initiera och stimulera ideella 

föreningar att starta ASF och starta liknande verksamheter. Kommunen 

tillstår med råd och stöd vid eventuell start av ASF. Kommunen får inte själv 

driva den typen av näringsverksamhet som en restaurang innebär, eftersom 

det inte träffas av 2 kap. 7 § kommunallagen och är inte en kommunal 

angelägenhet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 37 Dnr 2019-000082 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

 Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  
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Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

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

och ser det som sitt eget.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 38 Dnr 2019-000043 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

 Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan: 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera. 
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Bedömning 

 Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat 

 

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

och ser det som sitt eget.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 39 Dnr 2019-000042 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

 Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  
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Bedömning 

 Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

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

och ser det som sitt eget.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.     
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 40 Dnr 2019-000041 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

 Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  
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Bedömning 

 Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

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

och ser det som sitt eget.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 41 Dnr 2019-000039 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

 Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 
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Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

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

och ser det som sitt eget.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 42 Dnr 2019-000038 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

 Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med eleverna och 

personal på berörd skola. 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 
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Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

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

och ser det som sitt eget. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 43 Dnr 2019-000037 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

 Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med eleverna och 

personal på berörd skola. 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  
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Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

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

och ser det som sitt eget. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 44 Dnr 2019-000036 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

 Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  
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Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

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

och ser det som sitt eget.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 45 Dnr 2019-000287 109 

Besvarande av medborgarförslag - Östra piren 
Ronnebyhamn 

 

Sammanfattning  

Ken Andersson har lämnat medborgarförslag med frågor kring Östra Piren i 

Ronnebyhamn. Medborgarförslag har frågor kring rivningen av 

båtförvaringen och hur alternativa lösningar ska komma till.   

Bedömning 

Tomten där båtförvaringen har varit fram till idag är såld till båtföretaget 

1852 Marin & Fritid AB genom beslut i kommunfullmäktige 2019-05-23 

§183. Företaget kommer att bygga ny vinterförvaring för båtar samt erbjuda 

tjänster kring båtförvarandet såsom uppdragning, rengöring och underhåll. 

Kommunen vill att det är företag som driver vidare verksamheten och att det 

genom företagande skapar möjligheter att utveckla verksamheten. Det är 

också därför som marken erbjudits företag och inte privatpersoner. 

Kommunen har inga planer på att uppföra båtförvaring i kommunal regi utan 

privatpersoner hänvisas till privata företag som erbjuder den typen utav 

tjänster. På Fornanäs 1:5 kommer sannolikt en båtförvaring i mindre storlek 

att uppföras under förutsättning att bygglov beviljas. Det är en företag som 

köpt marken och kommer att driva den verksamheten. 

 

Kommunen har intresse av båt/hamnverksamhet på Östra Piren och ser 1852 

som ett bra komplement och som en seriös intressent till att utveckla området 

vidare. Försäljningen har gått till genom intressekontakt till 

näringslivskontoret, precis som många etableringar går till. När en etablering 

leder till försäljning blir det därmed offentligt genom bland annat politiska 

beslut. 

 

Gällande västra piren så pågår det utvecklingsplaner där som ännu inte är 

offentliga. Kommunen kommer dock inte att erbjuda båtförvaring där. 

Cisterntomten är såld till Tarkett för att möjliggöra expansion för företaget.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 46 Dnr 2019-000322 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bygg ut 
Listerbyskolan - Utveckla Listerby, steg 2 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-12-12 § 159 

Kommunfullmäktige remitterar vid möte 2019-05-25 ärende Besvarande av 

medborgarförslag för vidare hantering. Förslaget är att bygga ut skolan 

genom att ta yta från nuvarande gymnastiksal till undervisningslokaler. Detta 

genom rivning och nybyggnation, och att i förestående skede bygga en 

allhall så att idrottslektioner inte blir drabbade.  

 

Verksamheten har tillsammans med arbetsmiljösamordnare bedömt dagens 

trångbodda situation och trolig elevutveckling, samt möjligheten att utöka 

skolan. Tillkommer fler elever i närtid utöver prognos kräver detta en 

utbyggnadsplan som hanterar en justering av lokalytan i första hand med 

tillfälliga lokaler, och på sikt en insats om nybyggnation. 

Medborgarförslaget om nybyggnation av allhall kräver en teknisk utredning 

och ekonomiskt ställningstagande.       

Bedömning 

Utbildningsförvaltningen ser medborgarförslagets utpekade lösning som 

allmänt positivt och fördelarna är flera med nybyggnation av allhall, samt 

förmodligen för samhället i stort. Vi har naturligtvis inte möjlighet att ta 

ställning till vilka ytor som denna hall är möjlig att byggas på, men ser 

positivt på om den är i skolans närhet för allmän logistisk och 

säkerhetsmässigt bra väg.  

De befintliga lokalerna för gymnastik är upprustade i samband med tidigare 

utbyggnad av skolan och fyller sin funktion för gymnastiklektioner, samt är 

av tillräcklig omfattning. 
 

Elevutveckling för skolan 

Listerbyskolans elevantal har växt sedan renovering och tillbyggnad 2015-16 

och då området är i positiv tillväxt och har ett tillsynes gott rykte för 

bebyggelse kommer troligen detta att fortgå.  

I diskussion med rektor är bedömningen att skolan är mättad och klarar inte 

fler elever ytmässigt.  
 

Antalet elever för skolan uppgår idag till 195 elever.  

Prognos för elevutvecklingen visas i figur nedan.  
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Prognos  

 

Trendbilden för elevutveckling är stabil och balanserar på att det kan finnas 

behov av en utökning av skolytor, med en viss variation.  
Detta kan täckas upp av tillfälliga lokaler, som i kort perspektiv är möjliga 

att etablera på skolgården.  

Medborgarförslaget innebär en nybyggnation som behöver teknisk utredning 

samt sättas in i ett större ekonomiskt sammanhang och får en konsekvens 

som bör beaktas med andra behov.   

Rektorn beskriver situationen för skolan: 

”Vi tycker att medborgarförslaget är bra och vi sympatiserar med 

förslagsställaren. Behovet av fler lokaler på skolan är akut redan inför nästa 

läsår. 

En ny idrottshall skulle innebära att vi kan bygga om den nuvarande 

gymnastiksalen till klassrum/grupprum eller riva den och bygga en ny del 

enligt medborgarförslaget.” 

      

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget 

och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige antaga svaret 

till medborgarförslag – Bygg ut Listerbyskolan – Utveckla Listerby steg 2. 

som besvarat.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 
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Utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget och föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige antaga svaret till 

medborgarförslag – Bygg ut Listerbyskolan – Utveckla Listerby steg 2. som 

besvarat. 

Yrkanden 

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

förtydliga bedömningsavsnittet och nämndens förslag till beslut.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med motiveringen att 

det krävs ett förtydligande av bedömningsavsnittet och nämndens förslag till 

beslut. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  
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§ 47 Dnr 2019-000489 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på skola för 
årskurs 4-9 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag om att använda den före detta lokal som BTH nyttjade och 

nu Miljöteknik och enkla elbolaget använder till ny skola för 4-9. 

Anledningen till denna lokal är att det skulle underlätta för eleverna samt att 

Alfa Laval skulle kunna köpa fastigheten Svarven 1.    

Bedömning 

 Ett medborgarförslag om att använda den före detta lokal som BTH nyttjade 

och nu Miljöteknik och enkla elbolaget använder till ny skola för 4-9. 

Miljöteknik skulle kunna flytta till Sörby och därmed komma närmare 

mycket av sin verksamhet.  Anledningen till denna lokal där Miljöteknik nu 

huserar är att det skulle underlätta för eleverna samt att Alfa Laval skulle 

kunna köpa fastigheten Svarven 1. 

Kommunfullmäktige tog hösten 2017 beslut om projektet Framtidens skolor 

och antog en tidsplan (som reviderats). Projektet framtidens skolor 

inkluderar två nya 4-9 skolor, Parkdala och Snäckeback. Detaljplan för 

fastigheten har vunnit laga kraft. Parkdala byggs om i den gamla 

verkstadslokalen på fastigheten Svarven 1. Alfa Laval har tidigare varit 

erbjudna att köpa fastigheten men tackat nej. Upphandlingen om 

ombyggnation ligger ute för anbud nu.  

Projektet har således kommit så långt i planeringen och 

projektorganisationen är uppbyggd kring dessa två planerade skolorna. 

Något nytt beslut om annan placering av de två 4-9 skolorna är inte aktuellt.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat med 

ovanstående text.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 48 Dnr 2019-000581 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inrättande av en 
kommunal fritidsbank 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 182 

Ett medborgarförslag gällande inrättande av en kommunal fritidsbank är 

inlämnat av Per Anders Jönsson. Han lyfter fram ett antal argument för detta 

och hänvisar till kommuner som inrättat i kommunens regi. Bl.a.. Kalmar, 

Askersund, Eslöv och Karlshamn. Konceptet går ut på att kommunen samlar 

in utrustning för idrottsutövande från privatpersoner, vilka av olika skäl inte 

längre används. Denna utrustning kan sedan lånas ut i likhet med 

bibliotekens utlåningssystem till privatpersoner, skolor och föreningar. 

Bedömning 

De framförda argumenten att genomföra detta i Ronneby är starka. Det 

handlar om hållbarhet, främjande av idrottsverksamhet inom föreningar eller 

som enskild individ till en billig kostnad. Även skolor kan dra nytta av denna 

verksamhet på idrottsdagar och annat. Det blir ett billigt sätt för ungdomar 

att prova på nya aktiviteter.  

 

Att starta upp en verksamhet av detta slag kräver dock resurser i form av 

personal, utrustning och lokaler. Allt måste förberedas, planeras och 

tidsättas. Det krävs en långsiktighet med en stadigvarande driftsbudget samt 

investering i ett utlåningssystem. Budgetläget för kommunen idag med 

anställningsstopp och inköpsstopp ger ett mycket begränsat 

handlingsutrymme. Bedömningen är att detta inte är genomförbart under 

2020.          

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till förslagets 

intentioner, men föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget med 

hänvisning till rådande budgetläge.       
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till förslagets 

intentioner, men föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget om att 

inrätta en kommunal fritidsbank med hänvisning till rådande budgetläge. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 49 Dnr 2019-000545 109 

Besvarande av medborgarförslag  - Utveckling av hur 
gemensamma grönytor används 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 183 

Hur vi använder gemensamma grönytor: 

Större variation behövs för bin, fjärilar, och andra polloniatörer. Spana in 

naturskyddsföreningen hemsida och annan info om biologisk mångfald och 

låt parkförvaltningen komma med idéer om hur delar av grönområdet kan 

omvandlas från gräsmattor till ängar. Blir finare mångfald, färre 

arbetstimmar och färre klippningar och mindre bensinåtgång.  

Anlägg ätbara trädgårdar. Som är till för alla, kanske kan även 

trädgårdsintresserade medborgare vara med och bidra till odlingarna. 

Börja använd Bokashi i kommunens egna arbete med att ta om hand 

hushållsavfall. www.bokashi.se, det kan sedan användas som jordförbättrare 

i ovanstående ordlingar.      

Bedömning 

Detta är något Teknik- fritid- och kultur arbetar med fortlöpande. Kontakter 

är redan etablerade med bla Länsstyrelsen-Naturum – Jordbruksverket – 

Skogsvårdsstyrelsen med flera.       

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden anser förslaget besvarat enligt ovan.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12  

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 

medborgarförslag om ”Utveckling av hur gemensamma grönytor används” 

med att det är något teknik- fritid- och kulturnämnden arbetar med 

fortlöpande. Kontakter är redan etablerade med bland annat Länsstyrelsen, 

Naturum, Jordbruksverket, Skogsvårdsstyrelsen med flera. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

120(147) 
2020-01-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

121(147) 
2020-01-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 2019-000463 109 

Besvarande av medborgarförslag  - att det planteras 
alléer längs med Karlshamnsvägen från avfarterna från 
E22:an och fram till rondellen vid Minta 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 184 

Förslaget är att det planteras aller, med till det, lämpliga träd längs med 

Karlshamnsvägen från avarterna från E22:an och fram till rondellen vid 

Minta och Jem&Fix (där det redan finns träd sedan tidigare). Infarten ger 

idag ett bedrövligt trist första intryck för dem som besöker Ronneby första 

gången. En välkomnande alle där skulle markera Ronnebys position som en 

parkstad och samtidigt göra infarten och staden vackrare och 

Ronnebyborna glada.      

Bedömning 

Denna vägsträcka har hastigheterna 50,70 och 90 km/h och bedöms därför 

inte varit lämplig att ha aller på ur trafiksäkerhetssynpunkt bla vad gäller sikt 

eller påkörning. Första delsträckan är dessutom Trafikverket väghållare och 

där råder inte kommunen över vägen.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att med 

hänvisning till bedömningen besluta att avslå medborgarförslag om att 

plantera alléer längs med Karlshamnsvägen från avfarterna från väg E22 och 

fram till Rondellen vid Mynta. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 51 Dnr 2019-000586 109 

Besvarande av medborgarförslag  - Bygg en 
utomhushinderbana/gym i 
Brunnsparken/Brunnsskogen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 185 

Ta hjälp av /förslag ifrån STACelitränare Anna och Jocke Dettner, löparguru 

Thomas Dahlgren, gymägare Jonny Cederholm,  ThtTränare Fredrik 

Hedlund och bygg en utomhushinderbana/gym i 

Brunnsparken/Brunnsskogen! Jämte hinderbanan byggs med fördel en inte 

röra mark bana för mindre barn. Titta på ex Skånes djurpark eller Tosselilla. 

Alla hade fått nytta. De centrala skolorna är ju redan i parken på lektioner, 

likaså de lokala idrottsföreningar. Fram för mer friskvård i härlig luft och 

miljö.      

Bedömning 

Förslaget kommer att beaktas när Ronneby kommun tar fram en aktiv 

projektplan för att utföra ”Brunnsparkens framtida utveckling”. Huruvida en 

utomhusbana/gym kommer att finnas med i investeringsplanen är inte 

fastställt.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till att bygga en 

utomhusbana/gym i Brunnsparken om erforderliga beslut fattas inom ramen 

för ovan nämnda projekt.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att besvara medborgarförslaget med att man ställer sig positiva till att bygga 

en utomhushinderbana/gym i Brunnsparken/Brunnsskogen om erforderliga 

beslut fattas inom ram för projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling”. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 52 Dnr 2019-000597 109 

Besvarande av medborgarförslag  - Anlägg en OCR-
hinderbana i anslutning till elljusspåret i Brunnsskogen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 186 

Anlägga en OCR – Hinderbana i anslutning till elljusspåret i Brunnsskogen. 

Man skulle kunna göra en exakt kopia på det Karlshamns kommun har gjort 

i Lingonbacken ca: l0 hinder av märket Rampage. Jag har foto på samtliga 

hinder som jag kan bifoga dem eller om ni vill så kan jag maila det vid ett 

senare tillfälle.       

Bedömning 

Förslaget kommer att beaktas när Ronneby kommun tar fram en aktiv 

projektplan för att utföra ”Brunnsparkens framtida utveckling”. Huruvida en 

OCR-bana kommer att finnas med i investeringsplanen är inte fastställt.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till att bygga en 

Obstacle Course Racing-hinderbana i Brunnsparken om erforderliga beslut 

fattas inom ramen för ovan nämnda projekt.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

besvara medborgarförslaget med att man ställer sig positiva till att anlägga 

en Obstacle Course Racing-hinderbana i anslutning till elljusspåret i 

Brunnsskogen om erforderliga beslut fattas inom ram för projektet 

”Brunnsparkens framtida utveckling”. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 53 Dnr 2019-000571 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förbättring av 
utfarten från Maxis parkering 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 189 

Bor på Kungsgatan i Ronneby och använder gamla Karlshamnsvägen som 

oftast till och från bostaden. Upplever det ganska vanligt att trafiken ut från 

Maxis parkering har både dålig uppsikt när de kör ut på Gamla 

Karlshamnsvägen, men också att de som ska svänga ut vänster genar 

generöst över utfarten. Detta ger förarna ibland dålig sikt åt båda hållen och 

den som färdas på gamla Karlshamnsvägen upptäcks sent. Vet inte vad 

olycksstatistiken säger, men har själv fått bromsa ett flertal gånger då förare 

gasar upp för backen och håller sen farten (med dålig uppsikt) ut på vägen. 

Antar att Maxis markägare har del i det hela, men vänder mig till er på 

kommunen för hjälp. Att införa stopplikt ut från parkeringsområdet är 

kanske ett alternativ, men personligen tror jag på en refug, Refugen hade 

tvingat förarna att inte gena över utfarten och där med förhoppningsvis gett 

de möjlighet att uppfatta sin väjningsplikt tidigare.      

Bedömning 

Svårlöst situation eftersom både Maxi och Burger King har sina 

varutransporter via denna infart med ofta 24 – meters lastbilar. Att begränsa 

utfarten/infarten med refug eller andra åtgärder bedöms därför inte 

genomförbart.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår att förslaget avslås.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att med 

hänvisning till bedömningen besluta avslå medborgarförslaget om 

förbättring av utfarten från Maxis parkering. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 54 Dnr 2019-000390 109 

Besvarande av medborgarförslag - om 
lekplats/samlingsplats på Runhöjden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 190 

I februari 2018 revs lekplatsen på Runvägen mellan nummer 11 och 23. Den 

hade då funnits i över 50 år som en central samlingspunkt för alla boende på 

Runhöjden. Lekplatsen användes i huvudsak för bus och lek men platsen 

fyllde även andra syften då man träffades där på fikastunder och under 

firande av storhelger och andra festligheter såsom midsommar, kräftskiva 

och gatufest.  

I dagsläget bor det 10 familjer med 22 barn på Runhöjden men området 

genomgår ett succesivt generationsskifte där allt fler småbarnsfamiljer flyttar 

in och flera hus är till salu.  

Jag och min fru har två barn på 2 respektive 4 är och vi väntar ett tredje i 

skrivande stund. Trappan som förbinder Runhöjden med Lugnet är ej 

utformad så man kan gå i den smidigt med barnvagn, vilket våra eskapader 

alltid kräver. Jag nämner den för att vår närmsta lekplats ligger just på 

Lugnet men det blir ej naturligt eftersom vi alltid måste gå "omväg" via 

Vierydsvägen. Den näst närmaste lekplatsen ligger på Volontärbacken och 

efter det kommer lekplatsen i Snäckebacken som är nästan 2 km bort. Det 

känns inte rimligt att våra barn ska behöva färdas så långt och längsmed en 

så pass trafikerad väg som Vierydsvägen för att få gunga eller gräva i en 

sandlåda. 

Förskolan Kotten har även dem uttryckt sin saknad utav lekplatsen då de 

några gånger i veckan promenerade upp och nyttjade den med sina 

förskolebarn. 

Efter rivningen så fick lekplats-området i princip förfalla. Sand och stora 

gropar i marken lämnades kvar och grönskan fick växa obehindrat. Efter 

påtryckningar från några personer i Runhöjdens Byalag och ett par 

tidningsartiklar så fick vi lite respons och marken jämnades ut, gräset 

klipptes och i det så kallade grönområdet ställdes två picknicbord ut. Detta 

ser vi mycket tacksamt på men det fyller ej vårt behov som lekplats för 

barnen. Förslaget är att det återupprättas en lekplats med till exempel några 

gungor, en sandlåda och något slags klätterställning g där barnen kan 

aktivera sig och även fast installerade bänkar för vila. Med huvudsaklig 
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grund i det ökade behovet från fler barn på området och langa distanser till 

närmsta lekplats. 

Jag har delat ut detta förslag till allaboende på Runhöjden och de står bakom 

den unisont.      

Bedömning 

Enligt kommuners lekplatsutredning 2014-2015 bedömdes att denna lekplats 

skulle avvecklas utifrån rådande omständigheter. Sedan dess har demografin 

förändrats radikalt och TFK bedömer förslaget relevant efter hur demografin 

utvecklats i området. Således bifaller TFK förslagsställaren önskemål om 

erforderliga beslut och resurser beslutas för att återuppbygga en lekplats. 

Kostnadsberäkning enligt förslaget är ca 400 tkr.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att bifalla medborgarförslaget och därmed uppta Runhöjdens lekplats i vårt 

lekplatsregister samt tilldela medel för investeringen, kostnadsberäknat till 

ca 400 tkr samt driftskostnad, beräknad kostnad ca 17 tkr per år.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12  

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget och därmed uppta Runhöjdens lekplats i vårt 

lekplatsregister samt tilldela medel för investeringen, kostnadsberäknat till 

ca 400 tkr samt driftskostnad, beräknad kostnad ca 17 tkr per år. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 55 Dnr 2019-000271 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bygg en enkel 
rondell i Kallinge, korsningen Häggatorpsvägen- 
Flisevägen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 191 

Bygga en enkel rondell i Kallinge - korsningen (Häggatorpsvägen, 

Flisevägen). Fler gångtrafikanter har blivit påkörda av bilar, (min mor 2018). 

Sikten är dålig, farten är hög på sträckan från Ronneby mot Kallingeskolan 

(Västervägen), övergångsställena är dåligt markerade. Nu är det "stoppskylt" 

och vid start så ser man knappt om det kommer en bil, dessutom fler kör 

alldeles för fort pga. en rak och bred väg framför sig , trafikflöde skulle bara 

bli bättre och smidigare med enklare rondell som är synlig. Eventuellt 

farthinder. Det finns gott om plats i den korsningen och blir smidigare och 

säkrare både för bilister som fotgängare. Egentligen handlar det om att rika 

upp en cirkel med någon upphöjning i mitten av en korsning. Ser det som 

liten kostnad och mycket nytta som kommer att rädda liv och minska oro.      

Bedömning 

Teknik- fritid- och kulturnämnden har tidigare utrett denna korsning och 

trafikmätningar har gjorts. Därefter har vissa åtgärder gjorts, bland annat 

stopplikt och hastighetssänkning. Gång och cykelvägarna i korsningen har 

också setts över och vissa ändringar har gjorts. Dock kan vi konstatera en 

viss problematik med fortkörning som kvarstår. Korsning kommer att finnas 

med för eventuella fler åtgärder men är inget som prioriteras idag.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige ett avslag på 

medborgarförslaget som därmed anses besvarat.      
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att med 

hänvisning till bedömningen besluta avslå medborgarförslaget om att bygga 

en enkel rondell i Kallinge, korsningen Häggatoropsvägen- Flisevägen som 

därmed anses besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 56 Dnr 2019-000196 109 

Besvarande av medborgarförslag - en belyst och 
asfalterad gång/cykelväg mellan Halssjövägen och 
Hemmansvägen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 192 

Medborgarförslaget föreslår en belyst gc-väg tvärs över fastigheten 

Kalleberga 1:3 mellan Halsjövägen och Hemmansvägen. Här finns en 

genväg genom villakvarteret som är upptrampad av boende.       

Bedömning 

Fastigheten Kalleberga 1:3 köptes nyligen av Ronneby kommun för framtida 

strategisk planering och bör därför inte delas av en cykelväg i detta läge. 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har samrått med mark och 

exploateringsenheten i denna fråga och är överens om att medborgarförslaget 

ska beaktas då planering av området sker.      

Förslag till beslut 

Gatuenheten föreslår att teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i dagsläget avvakta 

framtida exploatering av fastigheten och då beakta medborgarförslaget.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12  

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att med 

hänvisning till bedömningen besluta avslå medborgarförslaget om att bygga 

en belyst och asfalterad gång/cykelväg mellan Halssjövägen och 

Hemmansvägen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 57 Dnr 2019-000286 109 

Besvarande av medborgarförslag - Informationstavla 
vid "stenmonumentet Å-krök" i Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 182 

Informationstavla vid "sten monumentet A-krök" i Brunnsparken. I 

Brunnsparken är alla byggnader försedda med informationstavlor, vilket är 

väldigt trevligt och informativt. Men vid Åkrök, mitt emot tennisbanorna 

finns 

ingen. Detta är ju ett jätteintressant konstverk som avbildar Ronnebys läge 

och även Ronnebys långa och intressanta historia i form av alla årtal som 

står på tavlan. Vore på sin plats med en fin liten informationsskylt där.      

Bedömning 

Gatu/Park enheten ställer sig positiva till medborgarförslaget och tar med 

förslaget i projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling”.      

Förslag till beslut 

Gata och Park föreslår teknik- fritid- och kulturnämnden att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat enligt ovan.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslaget 

”Informationstavla vid stenmonumentet Å-krök i Brunnsparken” ska ingå 

som underlag till projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling” och anser 

därmed medborgarförslaget besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 58 Dnr 2019-000592 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bygg en cykelbana 
till Järnavik i Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag är inlämnat angående att det byggs en cykelbana 

mellan Gamla Riksvägen och ut till hamnen i Järnavik.   

Medborgarens motivering är att trafiken har ökat kraftigt eftersom det finns 

flera attraktiva besöksmål, Tjärö, Pensionat Järnavik, campingen/badplatsen. 

Vägen är livsfarlig när bilar-husbilar-cyklister trängs på den smala vägen. 

Särskilt första delen mellan Gamla Riksvägen fram till Saxemarakrysset.  

En stark faktor som talar för en cykelbana är Blekingetrampen när tusentals 

cyklister färdas på vägarna. Ett stort evenemang som ger bra reklam för 

Blekinge. 

Man vill att människor ska röra på sig. Många skulle välja cykeln men 

vägrar eftersom det är obehagligt när bilarna svischar förbi med millimeters 

marginal. 

Miljön: en vinst om fler väljer cykeln i stället för bilen. 

Järnaviksområdet är ett av våra vackraste besöksmål i kommunen som lockar 

allt fler och bör därmed vara värt att satsa på.  

Bedömning 

 Dessa vägar mellan Bräkne-Hoby och Järnavik har ett statligt 

huvudmannaskap, vilket innebär att Trafikverket är väghållare. För att kunna 

få göra något längst dessa vägar krävs Trafikverkets godkännande.   

Den förslagna gång- och cykelbanan har varit uppe i många olika arbeten 

och ärenden historiskt, vilket innebär att en tanke för utbyggnad varit med 

länge. Dock är det svårt att svara när i tid det kommer att ske då olika 

prioriteringar görs kommunalt och regionalt.  

Gång- och cykelbana är upptagen i Kommunens översiktsplan som en 

önskad led, vilket innebär att den finns som ett underlag vid planeringar i 

området.  

Gång- och cykelbanan har även varit uppe inför arbetet med den regionala 

cykelstrategin för Blekinge, där kommuner Region och Trafikverket varit 

delaktiga, men andra leder prioriterades vid detta arbete vilket innebar att 

denna sträckning inte blev inkluderad. Då sträckningen var med i 
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diskussionerna är det inte omöjligt att den kommer med vid förnyelser av 

strategin.   

I rådande arbete med en cykelstrategi för Ronneby kommer det att tas fram 

en projektplanering med förbättringar på gång- och cykelvägnätet, men lika 

så kommer man uppta bristande länkar där denna förbindelse kan kommas 

att tas upp.  

Prioriteringar för Kommunen, Regionen och Trafikverket ligger ofta på 

sträckor där man kan se mycket pendlingstrafik samtidigt som turistnäringen 

och där med även cykelturismen blir mer och mer påtaglig. En förstudie för 

”Kustnära turismcykelled genom Blekinge” finns hos Region Blekinge där 

en länk mellan Bräkne-Hoby och Järnavik har diskuteras.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 59 Dnr 2019-000198 109 

Besvarande av medborgarförslag - utveckla Ronneby 
att bli södra Sveriges sportstad 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att utveckla Ronneby till 

att bli södra Sveriges sportstad. Detta genom att bygga en stor sportarena där 

det finns följande: en isbana, inomhushall för fotboll, innebandy eller 

handboll, klättervägg, fitnesscentrum, bowlingbana, lekland samt 

äventyrsbad. Förslag på placering är Viggenområdet. 

 

Medborgarförslaget bifogas.  

 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-fritid- och kulturnämnden och 

Näringslivskontoret.   

 

I Näringslivskontorets yttrande framkommer det att flertalet av 

aktivitetsmöjligheterna som förslagsställaren föreslår redan finns idag på 

befintliga anläggningar i Ronneby kommun. Gällande den föreslagna 

placeringen finns det just nu inga ytor som är disponibla på Viggenområdet. 

Dessutom ligger det aktuella området inom Försvarsmaktens 

inflygningsområde vilket innebär restriktioner vad avser typ av verksamhet. 

Näringslivskontoret ser generellt positivt på en utveckling av Ronneby som 

sportstad. 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden lyfter att det i dagsläget inte är aktuellt att 

skapa en så omfattande anläggning för flera olika idrotter i Ronneby. 

Huvudskälet är de projekt som redan pågår. En ny sporthall ska byggas i 

Ronneby i anslutning till nybyggnation av skola, ett politiskt förslag 

föreligger gällande att undersöka förutsättningarna för att bygga en ny 

sporthall i Listerby. Renovering av Brunnsvallen är klar efter en brand, stora 

satsningar sker på om- och nybyggnation i Soft Center Arena (ishall) och 

renoveringar av kommunens simhallar är på gång. Det ekonomiska läget 

medger heller inte en satsning i förslagsställarens storleksordning.  
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Bedömning 

 Utifrån remissinstansernas yttranden bedöms förslagsställarens förslag inte 

genomförbart med hänvisning till befintliga aktivitetsmöjligheter och 

pågående projekt i kommunen, placeringen samt det ekonomiska läget. 

Medborgarförslaget bedöms därmed besvarat.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 60 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Sammanställning av delegationsbeslut i upphandlingsärenden, till 

detta protokoll bifogad bilaga 1. 

2. Delegationsbeslut avseende upphandling av asfaltsbeläggning, till 

detta protokoll bifogad bilaga 2. 

3.  Delegationsbeslut avseende upphandling av om- och tillbyggnation 

av Kv. Svarven (parkdalaskolan), till detta protokoll bifogad bilaga 3.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att 

notera återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 61 Dnr 2020-000006 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 62 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

  

 En bekymmersam medborgare i kommunen och medlem i kommunal 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Gun Atle Lindblomsv.109 har 

försatts i konkurs 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse konkursgäldenär Bräknekrogen 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse konkursgäldenär Karöbolaget AB 

 Bräkneåns vattenråd, Medlemsinformation december 2019 

 Max Qwarnström, Samhällsfastigheter och LSS bostäder 

 SKR, Cirkulär 19:48, 19:54, 19:55, 19:56, 19:57, 19:59, 19:60, 

19:61, 19:62, 19:63, 19:64, 19:65, 20:01 

 

Protokoll 

 

 ABRI 2019-12-09 

 Ronnebyhus 2019-12-11 

 

Protokollsutdrag 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-11 § 289 

 Regionstyrelsen 2019-11-20 § 346, § 358 

 Socialnämnden 2019-11-26 § 173   
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 63 Dnr 2020-000043 023 

Entledigande från förordnande som förvaltningschef 
för vård- och omsorgsförvaltningen, Catherine Persson 
Lundgren 

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Tommy Ahlqvist ger information beträffande begäran från 

Catherine Persson Lundgren om att få bli entledigad från uppdraget som 

förvaltningschef för vård- och omsorgsnämnden av privata skäl.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att: 

1. Bevilja Catherine Persson Lundgrens begäran om att fr o m 2020-01-

21 bli entledigad från förordnandet som förvaltningschef för vård- 

och omsorgsförvaltningen, och att få återgå till grundtjänsten som 

kvalificerad handläggare. 

2. Uppdra åt kommundirektören att anställa en tillförordnad 

förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen samt avgöra 

tidpunkt för nyrekrytering. 

3.  Rekryteringen av ordinarie förvaltningschef skall ske i egen regi 

utan konsultstöd.     

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 beslutar att: 

1. Bevilja Catherine Persson Lundgrens begäran om att fr o m 2020-01-

21 bli entledigad från förordnandet som förvaltningschef för vård- 

och omsorgsförvaltningen, och att få återgå till grundtjänsten som 

kvalificerad handläggare. 
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2. Uppdra åt kommundirektören att anställa en tillförordnad 

förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen samt avgöra 

tidpunkt för nyrekrytering. 

3. Rekryteringen av ordinarie förvaltningschef skall ske i egen regi utan 

konsultstöd. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlqvist, kommundirektör  

 


