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§ 144

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Tommy Andersson (S) till
att jämte ordförande justera dagens protokoll.
________________
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§ 145

Dnr 2017-000247 052

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende
upphandling av byggarbeten
Sammanfattning
Upphandlingen avser bl. a kommunens behov av byggnadsarbeten för
löpande reparations- och underhållsarbeten. Nuvarande avtal upphör att gälla
2017-09-30. Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 2017-10-01 – 2019-09-30
med möjlighet till 12 månaders option.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av Byggnadsarbeten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av byggnadsarbeten.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkade
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelses arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget
avseende upphandling av byggnadsarbeten.
________________
Exp:
Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare
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§ 146

Dnr 2017-000248 053

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende
upphandling av elmaterial
Sammanfattning
Upphandlingen avser bl a kommunens behov av elmaterial. Detta är ett nytt
avtalsområde. Tidigare har elmaterial ingått i upphandling av elarbeten.
Avtalstid kommer att gälla fr o m 2017-10-01 – 2019-09-30 med möjlighet
till 12 månaders option
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av Elmaterial
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av elmaterial.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av elmaterial.
________________
Exp:
Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare
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§ 147

Dnr 2017-000249 053

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende
upphandling av livsmedel II
Sammanfattning
Upphandlingen avser leverans av kommunens behov av livsmedel såsom bl a
fruset mjukt bröd och hårt bröd, fryst fisk, fryst kyckling, glass, ost mm. Vid
föregående upphandling inkom inga anbud för dessa produktgrupper. En
översyn av produkternas krav har gjorts och är nu föremål för ny
upphandling. Nuvarande avtal upphör att gälla 2017-09-30. Ny avtalstid
kommer att gälla fr.o.m. 2017-10-01 – 2019-09-30 med option på 12 plus 12
plus ytterligare 12 månader.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av Livsmedel II
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt Peter
Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av livsmedel II.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av livsmedel II.
________________
Exp:
Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare
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§ 148

Dnr 2017-000250 055

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende
upphandling av el/tele/brand/larm och dataarbeten
Sammanfattning
Upphandlingen avser bl. a kommunens behov av el/tele, brand/larm och
dataarbeten för löpande installations- och ändringsarbeten. Även arbeten
inom värmeverk omfattas. Nuvarande avtal upphör att gälla 2017-09-30. Ny
avtalstid kommer att gälla fr.o.m. 2017-10-01 – 2019-09-30 med möjlighet
till 12 månaders option.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av El/tele/brand/larm och
dataarbeten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av El/tele/brand/larm och
dataarbeten.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av El/tele/brand/larm och
dataarbeten.
________________
Exp:
Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare
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§ 149

Dnr 2017-000191 052

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende
målningsarbeten
Sammanfattning
Upphandlingen omfattar Ronneby kommun, AB Ronnebyhus, Ronneby
Miljö & Teknik AB och AB Ronneby Industrifastigheters behov av
målningsarbeten inkl. erforderligt material för löpande reparations- och
underhållsarbeten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
upphandlingsdokumentet gällande upphandling av målningsarbeten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa
upphandlingsdokumentet gällande upphandling av målningsarbeten.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att fastställa
upphandlingsdokumentet gällande upphandling av målningsarbeten.
________________
Exp:
Anette Karlsson, upphandlare
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§ 150

Dnr 2017-000246 055

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende
ventilationsarbeten
Sammanfattning
Upphandlingen omfattar Ronneby kommun, AB Ronnebyhus och AB
Ronneby Industrifastigheters behov av ventilationsarbeten såsom löpande
behov av service, underhåll, reparationer, mindre om- och tillbyggnader samt
anpassningar i beställarnas fastigheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
upphandlingsdokumentet gällande upphandling av ventilationsarbeten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa
upphandlingsdokumentet gällande upphandling av ventilationsarbeten.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
upphandlingsdokumentet gällande upphandling av ventilationsarbeten.
________________
Exp:
Anette Karlsson, upphandlare
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§ 151

Dnr 2017-000234 041

Räddningstjänsten Östra Blekinge
förvaltningsberättelse med årsbokslut 2016
Sammanfattning
Årsbokslut med förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse för år 2016
har inkommit från Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att:
-

bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 2016

-

godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
-

bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 2016

-

godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning för år
2016.

________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 152

Dnr 2016-000728 004

Digitala handlingar och läsplattor för förtroendevalda
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-08 (2012/139 § 135) att ett ”digitalt
arbetssätt” skulle införas. Innan införandet av digitala handlingar och
läsplattor för de förtroendevalda gjordes både utredningar och
kostnadsanalyser av vad införandet skulle innebära för respektive nämnd.
(Utvärdering papperslösa sammanträden i Kommunstyrelsens arbetsutskott
och Kommunstyrelsen samt analys av eventuellt införande i Fullmäktige och
nämnder, Dnr 2015-000276). Ordinarie ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen var de första att erbjudas möjligheten att ta del av
möteshandlingarna via läsplatta. Vid uppstart erbjöds alla användare
utbildning och information har därefter erbjudits ledamöterna vid behov.
Ledamöterna använde inledningsvis en app för handlingar och denna var
tänkt att användas under en prövotid på 6 månader och sedan utvärderas
inför ett permanent införande. Under denna prövotid uppstod dock problem
med både uppkoppling och inläsning av handlingar vilket medfört att en sex
månader lång prövning aldrig genomförts. Kommunstyrelsen har efter
upprepade problem önskat utreda alternativa visningslösningar för
möteshandlingar och tills dessa presenterats valt att återgå till analoga
handlingar.
Under år 2015 gav kommundirektören enhetschef Anna-Karin Sonesson och
utredare Cecilia Birgersson i uppdrag att utvärdera erfarenheterna av
papperslösa sammanträden, det vill säga använda läsplatta, i
kommunstyrelsen. Utvärderingen utfördes genom gruppintervjuer med
partigruppledare och kompletterades med samtal med IT-enheten.
Utvärderingen redovisades för kommunstyrelsen 2015-09-01.
Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att presentera 3 olika förslag på dokument – och
ärendehanteringssystem som stödjer det politiska arbetet som
kommunstyrelsen sedan fattar beslut om. (§223, KS 2015-09-01, Dnr 2015000276.)
För att skapa en bild av vilka lösningar som finns tillgängliga och hur dem
fungerar i praktiken har ett flertal kommuner kontaktats och intervjuats om
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sina visningslösningar för sammanträdeshandlingar. Utfallet från dessa
intervjuer har överlämnas i och med denna skrivelse till IT-enheten och
ansvarig handläggare som komplettering till den kravspecifikation som redan
upprättats för alternativa visningsprogram.
Bedömning
Undertecknad, kommunsekreterare Camilla Arvidsson, har tillsammans med
enhetschef Anna-Karin Sonesson och f.d. IT-chef Leif Söderlund tolkat
uppdraget från kommunstyrelsen så att det egentligen inte varit tal om att
byta ut hela det ärendehanteringssystem som kommunen upphandlat utan
endast den del som redovisar handlingarna för de förtroendevalda.
Bedömningen som följer baseras på denna tolkning.
Utifrån de telefonintervjuer som utförts framgår att en rättvisande jämförelse
mellan dagens visningslösning Ciceron Assistent och någon annan lösning är
svår att precisera. De kommuner som använder andra visningslösningar har
inte Ciceron som ärendehanteringssystem och vilket gör en direkt jämförelse
av kostnader och arbetsinsats irrelevant. Dem som valt att använda
Assistenten har stött på liknande problem som Ronneby kommun vid
införandet men ändå valt att fortsätta med Assistenten. Assistenten är byggd
för och ska vara bäst lämpad för ärendehanteringssystemet Ciceron och har
efter senare uppdateringar fungerat utan problem.
De gånger då handlingar saknats eller på annat sätt inte varit rätt har detta till
stor del berott på handhavande eller problem redan i ärendehanteringsdelen.
Det vill säga att problemet hade uppstått oavsett vilket visningsprogram som
använts.
Under hösten år 2016 och våren år 2017 har Ciceron Assistent testkörts av
annan nämnd och testperioden har kunnat genomföras utan några problem
med visning av handlingar. Den synpunkt som framfördes av användarna var
att det kan vara bra att fortsätta dela ut dagordningen vid sammanträdet.
Finns det en vilja att ändå byta ut Assistenten finns det flera lösningar som
skulle kunna vara kompatibla med Ciceron och inte tillföra något merarbete
för administrationen om handlingarna redovisas i pdf-format.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
återinföra digitala handlingar till sina ledamöter under en prövotid på tre
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månader och efter utvärdering besluta införa den digitala hanteringen
permanent.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Roger
Gardell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ett inriktningsbeslut tas om
att ett test ska genomföras, men att ärendet först återremitteras för att se över
möjligheterna till annan hårdvara, samt hur hanteringen av utbyte av
hårdvara ska hanteras.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
-

ett test av att återinföra digitala handlingar till sina ledamöter ska
genomföras,

-

innan testet ska möjligheterna till annan hårdvara samt formerna för
utbyte av befintlig hårdvara ses över och presenteras för
kommunstyrelsens arbetsutskott.

________________
Exp:
Tobias Ekberg, IT-chef
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
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§ 153

Dnr 2017-000252 315

Information om tillstånd för uppställning av fordon och
släpvagnar i anslutning till torgförsäljning på Ronneby
Torg
Sammanfattning
Trafik- och Projektansvarig Sattar Zad ger information om tillstånd för
uppställning av fordon och släpvagnar i anslutning till torgförsäljning på
Ronneby torg.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Tommy
Andersson (S) samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Sattar Zad, tekniska förvaltningen
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§ 154

Dnr 2017-000184 003

Information om revidering av kommunstyrelsens och
nämndernas reglementen
Jurist Sanja Gojkovic ger informationen om ärendet:
Sammanfattning
Kommunstyrelsens reglemente är under revidering. Ett förslag till nytt
reglemente planeras att presenteras på något av kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträden i maj-juni. Undertecknad utgår från SKL:s
normalförslag till reglemente och anpassar det efter Ronneby kommuns
lokala förutsättningar. Även nämndernas reglementen måste revideras. Det
är undertecknads bedömning att fritid- och kulturnämndens reglemente bör
färdigställas först med anledning av den förändrade kommunikationsenheten.
SKL:s normalförslag kommer tillämpas som mall.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås notera informationen till
protokollet.
Deltar i debatten
Í debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(76)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Anna-Clara Eriksson, kommunjurist
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
Sanja Gojkovic, jurist
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§ 155

Dnr 2017-000200 007

Årsredovisning för Cura Individutveckling 2016
Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för
år 2016. Revisorerna har granskat verksamheten och föreslår i sin
revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och att
Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna upprättat förslag
till årsredovisning för 2016 och att Kommunsamverkan Cura
Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkade
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
-

godkänna Kommunsamverkan Cura Individutvecklings
årsredovisning för år 2016, samt

-

att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(76)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 156

Dnr 2017-000168 309

Beslut avseende nya överträdelsekoder för
parkeringsanmärkningar mm
Sammanfattning
Transportstyrelsen föreskriver (TSFS 2016:116) med stöd av 12 §
förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift i frågan om styrelsens
föreskrifter (TSFS 2012:115) om meddelande av parkeringsanmärkning
m.m.
dels att 10 och 12 §§ samt bilagan ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 a och 12 a §§, av följande
lydelse.
Denna ändringsföreskrift träder i kraft första januari 2017.
Detta innebär en förändring av överträdelsekoder för
parkeringsanmärkningar och taxor kopplade till dessa måste uppdateras.
Taxan för felparkeringsavgifter skall beslutas av kommunfullmäktige. Den
nuvarande taxan (400kr/800kr) antogs i KF 2012 (§33). Tillåten maximal
taxa för en parkeringsförseelse är 1000kr.
Bedömning
Enligt information från Transportstyrelsen ska överträdelsekoder ändras
senast 2017-12-31.
För att parkeringsövervakning skall kunna genomföras inom Ronneby
kommun krävs nytt beslut om överträdelsekoder.
Taxan för de nya överträdelsekoderna föreslås vara oförändrad, se nedan.
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
-att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för felparkeringsavgifter enligt
nedan. Ny taxa skall gälla från 2017-12-01.
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon
01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)
02 på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)
03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §)
på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en
04 cykelöverfart (3 kap. 53 §)
05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §)
06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m. fl. (3 kap. 53 §)
för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54
07 §)
för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst
08 fordonsslag (3 kap. 54 §). Stannat eller parkerat på parkeringsplats avsedd för
rörelsehindrade.
för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst
08 fordonsslag (3 kap. 54 §). Samtliga fall utöver stannat eller parkerat på parkeringsplats
avsedd för rörelsehindrade.
09 enligt antecknad överträdelse
Parkerat fordon
20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §)
21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a §)
22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a § eller utan
23 att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen
försvåras (3 kap. 55 §)
25 på en huvudled (3 kap. 55 §)
26 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
27 enligt antecknad överträdelse
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Roger
Gardell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta taxa för felparkeringsavgifter enligt nedan, samt
att ny taxa skall gälla från 2017-12-01.
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon
01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)
02 på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)
03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §)
på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en
04 cykelöverfart (3 kap. 53 §)
05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §)
06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m. fl. (3 kap. 53 §)
för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54
07 §)
för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst
08 fordonsslag (3 kap. 54 §). Stannat eller parkerat på parkeringsplats avsedd för
rörelsehindrade.
för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst
08 fordonsslag (3 kap. 54 §). Samtliga fall utöver stannat eller parkerat på parkeringsplats
avsedd för rörelsehindrade.
09 enligt antecknad överträdelse
Parkerat fordon
20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §)
21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a §)
22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a § eller utan
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24
25
26
27

att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen
försvåras (3 kap. 55 §)
på en huvudled (3 kap. 55 §)
på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
enligt antecknad överträdelse
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 157

Dnr 2017-000223 299

Beslut kring förlikning avseende ljudåtgärder
gymnasieskolan Knut Hahn.
Förvaltningschef Magnus Graad och byggprojektledare William Lavesson
föredrar ärendet.
Sammanfattning
Beslut kring förlikningsbud skall fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bedömning
Tekniska förvaltningen redovisar inkommet förlikningsbud, samt förslag på
ställningstagande.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta
enligt Tekniska förvaltningens förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till presenterat förslag från
tekniska förvaltningen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ingå i en förlikning om 200 000
kronor i enlighet med redovisat förslag från tekniska förvaltningen.
________________
Exp:
Magnus Graad, tekniska förvaltningen
William Lavesson, tekniska förvaltningen
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§ 158

Dnr 2017-000224 260

Marksanering Kilen.
Byggprojektledare William Lavesson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Arbetsgruppen för Kilen har kommit fram till att lämplig åtgärd att komma
vidare med exploateringen är att först genomföra marksanering av området.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer tillsammans med arbetsgruppen att det är
nödvändigt att genomföra marksanering.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Ksau att föreslå Ks att ge Tekniska
förvaltningen klartecken att påbörja marksanering av Kilen inom gällande
budget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet i syfte
att en ekonomisk konsekvensbeskrivning upprättas och delges inför nästa
dragning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkade
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet samt
uppdra tekniska förvaltningen att upprätta en ekonomisk
konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder.
________________
Exp:
William Lavesson, tekniska förvaltningen
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§ 159

Dnr 2017-000225 059

Information gällande spontanidrottsplats samt
paviljonger Backaryd.
Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen Tommy Ahlquist,
förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Thomas Andersson,
förvaltningschef för tekniska förvaltningen Magnus Graad, samt
byggprojektledare William Lavesson ger information om ärendet.
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tillsammans med Utbildningsförvaltningen och
Fritid och kulturförvaltningen genomfört dialog kring placering av
spontanidrottsplatts samt paviljonger i Backaryd.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Ksau att notera informationen till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup
(SD) samt ledamot med närvarorätt Anna Carlbrant (RP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Fritid och Kulturförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
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§ 160

Dnr 2017-000255 845

Ekenäs Camping - Avtalsförslag mm
Förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Thomas Andersson
föredrar ärendet.
Sammanfattning
Utdrag ur fritid- och kulturnämndens protokoll 2017-03-16 § 44
Enligt § 196/2016 beslutade fritid- och kulturnämnden att ställa sig positiv
till ett utvecklingsprojekt utarbetat och presenterat av Ronneby
Handbollsklubb i Oktober 2016. I förslaget ingick att ge förvaltningschefen i
uppdrag att presentera ett förslag till arrendeavtal gällande 10 år. Efter möten
med föreningen, tekniska förvaltningen, näringslivsenheten är ett
avtalsförslag framarbetat med bilagor. Synpunkter har även inhämtats från
kommunjurist. I bud get för 2017 är medel avsatta för utveckling av
campingområdet med tillhörande parkering med 4,3 miljoner samt badplats
450 000 kr.
Bedömning
För att kunna utveckla området enligt den Visionära plan som presenterats
av handbollsklubben krävs ett längre arrendeavtal. Ett utkast är nu framtaget
och godkänt av Handbollsklubben samt förvaltningschefen på fritid- och
kulturförvaltningen. Förvaltningschefen föreslår att avtalsförslaget med
bilagor godkänns av fritid- och kulturnämnden för vidare hantering i
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
-

att godkänna arrendeavtalet med tillhörande bilagor.

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-03-16
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige
beslutar att godkänna presenterat arrendeavtal med tillhörande bilagor samt
att erbjuda Ekenäs camping bredband Via fiber, kostnadsfritt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Roger
Gardell (L) samt Peter Bowin (V).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet, i syfte
att ett förnyat avtal tas fram, samt att ny behandling sker på sammanträdet
2017-04-24.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet i syfte att
ett förnyat avtal tas fram, samt att ärendet behandlas på nytt på
sammanträdet 2017-04-24.
________________
Exp:
Thomas Andersson, fritid- och kulturförvaltningen
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§ 161

Dnr 2016-000517 861

Julmarknad på Ronneby torg 1-27 december
Förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Thomas Andersson
föredrar ärendet.
Sammanfattning
Utdrag ur fritid- och kulturnämndens protokoll 2017-03-16 § 53
Förvaltningschef Thomas Andersson har lämnat följande tjänsteskrivelse:
Enligt beslut under § 365/ 2016-11-29 i kommunfullmäktige återremitterades
ärendet om inrättande av julmarknad på torget i Ronneby. På grund av den
verkställda omorganisationen från årsskiftet ligger ärendet i fel förvaltning
för vidare handläggning. Ärendet bör således hanteras inom enheten för
kommunikation och marknadsföring, där även ansvaret för turism och
evenemang ligger.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hänskjuta ärendet om julmarknad till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-03-16
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hänskjuta ärendet om julmarknad till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet hänskjuts till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 162

Dnr 2015-000412 007

Revisionsrapport fritid- och kulturnämnden
Förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Thomas Andersson
föredrar ärendet.
Sammanfattning
Utdrag ur fritid- och kulturnämndens protokoll 2017-03-16 § 52
Förvaltningschef Thomas Andersson har lämnat följande tjänsteskrivelse:
KPMG har på kommundirektörens uppdrag genomfört en granskning av
fritid- och kulturnämndens/förvaltningens processer kring avtal.
Granskningen genomfördes genom granskning av tio slumpmässigt utvalda
avtal mellan kommunen och föreningar samt intervjuer med berörda
tjänstemän. Ärendet skall enligt beslut återrapporteras till fritid och
kulturnämnden före årsskiftet 2016/17.
Utredningen konstaterar att det råder god ordning i avtalsregistret.
Följande brister konstaterades:
En genomgång och katalogisering av avtalsregistret bör genomföras.
Registret behöver uppdateras. Det finns avtal som inte gäller och som inte
ska förnyas.
Denna genomgång är påbörjad men inte slutförd. Förvaltningen är halvvägs
igenom i mars månad 2017.
Avtal tecknas att gälla ett år utan att förlängas alternativt att avtal förlängs
tills vidare utan att följ as upp eller revideras på grund av att det inte finns
något inskrivet om Slutdatum.
Samtliga nytecknade avtal skrivs enligt rekommendationer från
kommunjurist. Avtalen skrivs enligt delegationsordningen på ett år med
möjlighet till förlängning. Dock längst i tre år. Därefter måste avtalet
förnyas.
Det saknas riktlinjer för framtagande av avtal. Riktlinjer är nu framtagna och
beslutade Dnr: KS 2016-000698. Fritid- och kulturförvaltningen följer dessa.
Det saknas mallar för avtal. Mallar är framtagna till en stor del av våra
avtalsformer. Dock inte alla. Arbetet pågår både inom förvaltningen och
genom kommunjurist.
En avtalsdatabas saknas i kommunen. ( Beslut § 287 2014-10-30).
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För att ändra och förbättra de rutiner som finns krävs att det köps in en
avtalsdatabas och att hantering sker genom denna. Idag följs de rutiner som
föreligger utifrån det nuvarande systemet, där flera moment sker analogt.
Påminnelser och bevakning sker manuellt.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningens bedömning är att de har rutiner för att kunna
hålla en god kvalitet gällande avtalshantering. I fritid- och
kulturförvaltningens internkontrollplan ingår som kontrollpunkt” Avtalgäller ej avtal som omfattas av LOU.” Detta innebär: ” Att avtalsinnehåll
bevakas gällande tidsomfattning eventuell förlängning eller uppsägning sker
samt att utbetalningar sker enligt avtal” Det som gör att processen blivit
försenad, att tidsplanen skjutits fram samt att rutiner inte kunnat följ as beror
‘ i huvudsak på tidsomfattning och komplexitet på uppdraget i kombination
av hög arbetsbelastning och Vakanser i den centrala administrationen.
Förvaltningen är sena med rekrytering beroende svårighet att hitta lämplig
personal. Budget finns för en personalförstärkning.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar
-

att godkänna skrivelsen som en lägesrapport

-

att skicka lägesrapporten för vidare hantering till kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-03-16 § 52
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna ovanstående skrivning
såsom en lägesrapport i ärendet och översända densamma till
kommunstyrelsen arbetsutskott.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera ärendet till protokollet
samt att en återkoppling sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i
september.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet
samt att en återkoppling sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i september
2017.
________________
Exp:
Thomas Andersson, fritid- och kulturförvaltningen
Fritid- och kulturnämnden
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§ 163

Dnr 2017-000164 821

Jernvallen Kallinge - överföring av medel för skötsel
mm till Tekniska förvaltningen
Förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Thomas Andersson
föredrar ärendet.
Sammanfattning
Utdrag ur fritid- och kulturnämndens protokoll 2017-02-16 § 25
Under ett antal år har Jernvallen skötts av Kallinge SK. De tre senaste åren
har detta hanterats utan ett skriftligt avtal. Trots detta har föreningen gjort ett
bra arbete och *fullgjort sitt uppdrag på ett förtjänstfullt sätt. Ambitionen
från bägge parter under 2016 har varit att reglera skötseln av Jernvallen med
ett skriftligt avtal för 2017. I december meddelade dock föreningen att de
sade upp den muntliga överenskommelsen och frånsade sig ansvaret för
skötseln av Jernvallen från årsskiftet 2016/17.
Enligt kommunens strategi ska inte fritid- och kulturförvaltningen ansvara
för drift av anläggningar, utan svara för verksamheten. Därför beslutade
tekniska förvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen i samråd att
anläggningen övergår till tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen konstaterar att det behövs 1,5 vaktmästartjänst för
detta och begär 662 000 kr av fritid- och kulturförvaltningen som en
ombokning. I den muntliga överenskommelse med Kallinge SK som man
hänvisar till har underhållskostnader för de senaste två åren legat på 100 000
kr med ett förslag till ytterligare medel till föreningen som dock inte betalts
ut.
Föreningen har bemannat och skött anläggningen genom 1,5 tjänst som
finansierats genom stöd från försäkringskassan. Således har lönesumman
legat betydligt under ordinarie lönesättningskostnad. Det bör påpekas att
föreningen inte haft några kostnader för eget nyttjande av anläggningen samt
haft ansvar för uthyrning och därmed intäkter från detta.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen bedömer att det behövs ett tilläggsanslag för
2017 för driften av Jernvallen på 662 000kr samt att framöver lösa
bemanningsfrågan för drift och bemanning i budget för 2018 och framåt.
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Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar att begära ett tilläggsanslag för 2017 på
662 000 kr för finansiering av skötsel av Jernvallen genom 1,5
vaktmästartjänst hos kommunstyrelsen.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-02-16 § 25
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen ansöka om ett
tilläggsanslag 2017 om 440 000 kr för finansiering av 1,0 vaktmästartjänst
för skötsel av Jernvallen i Kallinge.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Peter Bowin (V) samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet återremitteras för att
undersöka möjligheterna till fortsatt föreningsdrift av Jernvallen.
Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Roger
Fredrikssons (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet i syfte
undersöka möjligheterna till fortsatt föreningsdrift av Jernvallen.
________________
Exp:
Thomas Andersson, fritid- och kulturförvaltningen
Fritid- och kulturnämnden
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§ 164

Dnr 2017-000244 000

Kommunmässa 2017
Kommunikationschef Anna Ekberg föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kvalitetsgruppen har tillsammans med Kommunikationsenheten arbetat fram
ett förslag på en kommunmässa för Ronneby kommun. Mässan ska
presentera kommunens olika verksamheter och aktuella utvecklingsfrågor ur
ett invånarperspektiv. Syftet är att skapa stolthet kring Ronneby som
kommun att bo, verka och leva i genom fokus på kvalitet, utveckling och
mervärdet för Ronneby kommuns olika primära målgrupper – invånare,
företagare och besökare. Det finns ett önskemål att arrangera
kommunmässan i samband med näringslivsmässan Ronneby NU.
Förvaltningschefsgruppen ställer sig bakom förslaget, men det beräknas
behövas tilläggsfinansiering med 116 tkr från KS för att kunna genomföra
mässan.
Bedömning
Under rubriken Stolt över Ronneby bjuder Ronneby kommun in till flera
prova-på-aktiviteter och inspirationsföreläsningar som visar upp olika delar
av den kommunala verksamheten och även platsen Ronneby. Aktiviter
kommer att ske såväl inomhus (BCC), vid en kommunmonter, som utomhus
(Brunnsparken, Business Ronneby, vattenskärningslabbet, osc). Därför är det
viktigt att visa vägen mellan de olika lokalerna och platserna för att även
locka besökare som befinner sig utomhus att upptäcka mässan och de olika
aktiviteterna.
Stolt över Ronneby är en pågående kampanj i Ronneby kommuns sociala
medier där vi lyfter fram aktiviteter, platser, sevärdheter, mm som bygger
stolthet hos våra invånare, anställda osv.
När
I samband med Ronneby-NU mässa 23/30 september 2017
Var
BCC, Ronneby Brunnspark, vattenskärningslabbet, Business Ronneby
Målgrupp
 Lokala företagare
 Barnfamiljer (Ronneby kommun)
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65 + (Ronneby)
Nyinflyttade
Hemvändare (?)
Besökare från regionen

Dessa målgrupper brukar besöka RonnebyNU-mässan. Genom attraktiva
aktiviteter och erbjudanden kan vi som en av de största utställarna på mässan
locka flera andra målgrupper, t.ex. trädgårdsintresserade kvinnor 40 +, ägare
av fritidshus i Ronneby kommun eller framtida anställda på Ronneby
kommun, personer som funderar på att flytta till Ronneby osv.
Vem – Utställare
Via chefsfrukost bjuder vi in alla verksamheter att komplettera med förslag
på egna aktiviteter (OBS! inga flyer eller broschyrer som någon annan ska
visa upp) som verksamheten vill bjuda på under mässan.
Förslag på medverkande verksamheter
 Kommunikationsenhet
 Äldreförvaltning
 Tekniska förvaltning
 Miljö- och byggnadsförvaltning
 Räddningstjänsten
 Gymnasieskolan Knut Hahn – olika program
 Kulturskolan
 Kulturcentrum
 Kostenheten
 Cefur
 Bibliotek
 Kaoskompaniet
 Kunskapskällan
 Ronnebyhus
 Polisen
 Kommunstyrelsens representanter
 …
Förslag på möjliga aktiviteter
 Prova på – cykeln Pegasus i Brunnsparken
 Rundvandring i parken (Bilder från Ronneby Brunnsparks Instagram
sätta upp i parken)
 Guidade vandringar eller teater – Kulturskolan/Folkteater
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Smartare än en femteklassare/Vi i Femman – tävling
Silviasystrar – teknik inom äldreomsorgen (inspirationsföreläsning)
Brandbil på plats - Räddningstjänsten – erbjuda ett fototillfälle för
barn (jag är brandman)
Karaoke – Kulturskolan
Speed dating med din blivande chef/kommundirektör
Världens snabbaste allsång – förskoleklass/Kulturskolan
e-sportutbildning – gaming/LAN
Smakprover från nya tillagningsköket vid Knut Hahn – utekök
Mobil polisbil
Politiker-café
Mat från världens kök

Kostnader (prel. kalkyl)
Kommunmonter (beroende på storlek)
Utomhusutställning av Instagram-inlägg från
Brunnsparken (cirka 10 bilder AO)
Markerar vägarna mellan olika inomhus- och
utomhusstationer (BCC, Business Ronneby,
Vattenskärningslabbet, Brunnsparken – fotsteg,
texter, färgglada rutor (funny walks)
Marknadsföring inför (Facebook, radioreklam,
tillsammans arbetsgruppen för Ronneby NU)
Scen och ljudanläggning
Give aways
Mat
Tält - hyra (om mat ska serveras utomhus)
Totalt

20 tkr
15 tkr
30 tkr

15 tkr
10 tkr
16 tkr
???
9 tkr
115 tkr
(exkl. mat)

Förslag till beslut
•Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att besluta att
115 tkr från kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader omfördelas
till genomförandet av kommunmässan den 2017-09-23/30.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Peter
Bowin (V).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunmässan ska
genomföras men att kostnaderna ska hanteras inom
kommunikationsenhetens befintliga budget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att kommunmässan ska genomföras, samt att kostnaderna för detta hanteras
inom befintlig budget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen.
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§ 165

Dnr 2017-000048 024

Lönerevision 2017
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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 166

Dnr 2015-000510 706

Fråga angående prissättning för lunch mm avseende
deltagare i daglig sysselsättning

Sammanfattning
I en skrivelse till kommunen framförs synpunkter på prissättningen av lunch
för deltagare i daglig verksamhet samt ersättningen för arbete i daglig
verksamhet. Ersättningsnivån har legat på 7 kr/tim sedan 2007 och arbetet
omfattar 5-6 timmar per dag. Lunchpriset för de med beviljad daglig
verksamhet är 47 kr inkl dessert. Det finns inte idag en differentierad taxa
med ett lunchpris utan dessert och ett pris med dessert. Lunchpriset
överstiger den dagliga ersättningen.
Bedömning
Skrivelse har varit på remiss till Socialnämnden som beslutade om ett
yttrande 2015-11-25. Socialnämnden föreslog att som beräkningsmodell utgå
från prisbasbeloppet (2015=44500kr). Detta medför en automatisk årlig
avstämning. Med nuvarande prisbasbelopp blir timersättningen 7:50 kr.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-05 att återremittera ärendet till
socialnämnden för en redovisning av hur mycket intäkter den enskilde får ha
utan att det påverkar aktivitetsersättning etc. Socialnämnden hanterade
återremissen varvid de besvarade frågorna samt vidhöll förslag till beslut.
Tekniska förvaltningen, genom kostchef Elena Johansson, har angett att
Kostenheten ser positivt på möjligheten att differentiera lunchpriset till två
olika taxor, med och utan dessert. Det anges att det inte har så stor betydelse
ekonomiskt för enhetens verksamhet eftersom det inte rör sig om så många
individer. För att differentiera taxorna vill kostenheten erhålla ett uppdrag att
göra det.
Gällande ändrad ersättning så finns det en oklarhet i var det tidigare beslutet
är fattat. Tjänstepersoner på socialförvaltningen har tolkat det som att det är
taget av omsorgsnämnden. En ändring kan därför tas av antingen
socialnämnden eller i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att
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föreslå kommunstyrelsen att ge kostenheten i uppdrag att ta fram en
differentiering av taxorna avseende lunch för de i daglig verksamhet.
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
beräkningsmodell för ersättning för arbete i daglig verksamhet som utgår
från prisbasbeloppet.
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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 167

Dnr 2017-000145 049

Ansökan om bidrag med 8000 kronor för år 2017 till
Blekinge nämndemannaförening

Sammanfattning
Blekinge Nämndemannaförening (BNF) ansöker om 8000 kr i bidrag för år
2017 för de 16 nämndemän i Blekinge Tingsrätt, som är utsedda av
Kommunfullmäktige i Ronneby. Bidraget ska användas till studiebesök och
kompetensutveckling.
Blekinge Nämndemannaförening är en länsgemensam förening för samtliga
Blekinges nämndemän. Nämndemannaföreningen är ansluten till
Nämndemännens riksförbund.
Föreningens uppdrag är att fungera som organ för information, utbildning
och samråd.
Bedömning
Nämndemännens riksförbund anslår årligen en budget för bidrag till
föreningarnas verksamhet. Medel beviljas t ex för arvode och övriga
kostnader för föreläsare, lokalhyra och utbildningsmaterial. En
nämndemannaförening kan beviljas upp till 5000 kr per år för ett eller flera
arrangemang (upp till 10 000 kr per år om föreningen har fler än 100
medlemmar). Domstolsverket erbjuder föreningarna möjlighet att söka
bidrag till studieresor inom rättsväsendet och anslår årligen bidragsmedel för
resekostnader. För föreningar med upp till 100 medlemmar beviljas max
8000 kr i bidrag per år. Domstolsverkets bidrag administreras av
Nämndemännens Riksförbund.
En förening som får 10 000 kr eller mer i bidrag från kommuner, landsting
eller annan undantas från möjligheten att söka ekonomisk kompensation för
interna reskostnader.
Med utgångspunkt att föreningen har möjlighet att söka bidrag via
Nämndemännens riksförbund för samma syfte som anges i bidragsansökan
till Ronneby kommun föreslås att bidragsansökan avslås.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att avslå Blekinge Nämndemannaförenings
bidragsansökan om 8000 kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på Blekinge
Nämndemannaförenings bidragsansökan om 8000 kr.
Tommy Andersson (S) yrkar bifall till bidragsansökan från Blekinge
Nämndemannaförenings bidragsansökan om 8000 kr.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå
Blekinge Nämndemannaförenings bidragsansökan om 8000 kr.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att avslå Blekinge Nämndemannaförenings bidragsansökan om 8000 kr.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 168

Dnr 2017-000219 049

Budgetjustering - näringsdrycker
Sammanfattning
Vissa äldre är i behov av näringsdrycker som ett komplement till maten, i
medicinskt syfte, och det är sjuksköterskorna som ordinerar näringsdrycker.
Kostenheten har idag hanteringen med beställning och betalning av
näringsdrycker till boende i särskilt boende. Kostenheten föreslår att det
ekonomiska ansvaret förs över till Äldreförvaltningen då Kostenheten inte
har något medicinskt ansvar. Detta bedöms även medföra
kostnadseffektivare hantering.
Bedömning
Kostenheten föreslår en budgetjustering om 200 tkr/helt kalenderår från
Tekniska förvaltningen/Kostenheten till Äldreförvaltningen för
näringsdrycker.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår KSau att föreslå KS att föreslå
KF att:


förslaget går på remiss till Äldrenämnden



budgetjustering om 200 tkr/helt kalenderår genomförs från Tekniska
förvaltningen/Kostenheten till Äldreförvaltningen.

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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46(76)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 169

Dnr 2017-000012 101

Delegationsbeslut 2017
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:


Delegationsbeslut i enlighet med 1 § delegationsordningen för
kommunstyrelsen, 7 april 2015 § 10 - Avrop från avtalet med
Securitas extra väktartjänster.



Sammanställning av delegationsbeslut för tekniska förvaltningen per
2017-04-03.



Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågorUtbildningsnämnden.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på notera ärendet till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 170

Dnr 2016-000522 109

Besvarande av medborgarförslag - tycker att Ronneby
kommun ska köpa Galtsjöns Wärdshus.
Sammanfattning
Mia Österhof har inkommit med ett medborgarförslag om att Ronneby
Kommun ska köpa Galtsjöns Värdshus.
Bedömning
Ägarförhållandet till Galtsjöns Värdshus är följande: Bommerstorp 3:5 dvs.
halva rastplatsområdet ägs av Ronneby Kommun. Bommerstorp 3:4 ägs av
Trafikverket. På Trafikverkets fastighet finns en bensinstation som ägs av
Preem. Restaurangbyggnaden på fastigheten ägs av Hermanssonsbolagen
och hyrs ut till Galtsjöns Wärdshus som bedrivit värdshus och hotell.
Ägarfrågan är således inte oklar som det nämns i medborgarförslaget.
Det är inte Ronneby Kommuns uppgift att vara ägare till fastigheter som en
driven entreprenör kan driva och äga. Däremot skulle kommunen kunna
behjälplig genom sina kontakter med att hitta en ny entreprenör som vill
driva stället.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att avslå medborgarförslaget.
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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 171

Dnr 2017-000043 109

Besvarande av medborgarförslag - Om att anlägga
passage mellan E 22 och Skärsjön
Sammanfattning
Johan Hejdeman har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga en
passage mellan E22 och Skärsjön för att göra motionsspåret/vandringsspåret
runt Skärsjön mera tillgängligt och framförallt säkrare.
Bedömning
Ett liknande förslag har inkommit och Tekniska förvaltningen har förordats
få i uppdrag att utreda kostnad och möjligheter inför budget 2018, KF
2017-01-26, § 33 Dnr 2014-000499 109.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att hänvisa till tidigare besvarat medborgarförslag i
ärendet.
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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med
hänvisning till tidigare medborgarförslag i ärendet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 172

Dnr 2015-000288 109

Besvarande av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt
gällande att bygga en aktivitetsplats för alla i
Brunnsparken
Sammanfattning
Ulf Ahlstedt har lämnat ett medborgarförslag om att anlägga en
”aktivitetsplats ” för alla i Brunnsparken.
Bedömning
Ulf Ahlstedts förslag: Detta är något för Parkförvaltningen. Bygg en
”aktivitetsplats för alla” i Brunnsparken. Den ska bestå av passande
lekredskap till barnen. Gymredskap för medelålders och nyblivna föräldrar
och allmänsportare, två bord med dito bänkar för äldre som bara vill sitta och
betrakta barnbarnen leka eller äta sin medhavda picknick. Gymredskapen
kan bestå av 3-4 aktiviteter och skall befinna sig under tak. Detta för att
dessa även skall kunna användas under vinterhalvåret. Jag tror detta kan bli
en populär samlingsplats för nyblivna föräldrar, där de äldre i familjen samt
för ”hurtbullarna” som håller igång under hela året. Här kan man börja och
avsluta sitt joggingpass i Brunnsskogen. Om intresse finns så har jag både
filmer och bilder från sådana aktivitetsplatser i Spanien.
I Budget 2017 plan 2018-2019 finns medel avsatta för en projektanställning
på tekniska förvaltningen. Syftet är att arbeta fram en plan för
”Brunnsparkens framtida utveckling”. I detta arbete bör Ulf Ahlstedts förslag
beaktas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att
Ulf Ahlstedts förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att ta
fram en plan för ”Brunnsparkens framtida utveckling”.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget kan anses besvarat i och
med att Ulf Ahlstedts förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med
att ta fram en plan för ”Brunnsparkens framtida utveckling”.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 173

Dnr 2016-000236 109

Besvarande av medborgarförslag angående etablering
av ett utegym/parkour i Brunnsparken, från Eva Lind
Sammanfattning
Eva Lind har lämnat in ett medborgarförslag angående etablering av ett
utegym/parkour i Brunnsparken. Förslagsställaren menar på att en etablering
av ett utegym/parkour skulle göra Brunnsparken än mer attraktiv.
Bedömning
Förslagsställarens text
För att göra Brunnsparken än mer attraktiv föreslår jag att kommunen
etablerar ett utegym/parkour. Jag föreslår att detta placeras på Silverplanen,
alldeles nedanför tennisbanorna.
I Budget 2017 plan 2018-2019 finns medel avsatta för en projektanställning
på tekniska förvaltningen. Syftet är att arbeta fram en plan för
”Brunnsparkens framtida utveckling”. I detta arbete bör Eva Linds förslag
beaktas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att
Eva Linds förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att ta fram
en plan för ”Brunnsparkens framtida utveckling ”.
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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget kan anses besvarat i och
med att Eva Linds förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att
ta fram en plan för ”Brunnsparkens framtida utveckling ”.
________________
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Kommunstyrelsen
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§ 174

Dnr 2015-000398 109

Besvarande av medborgarförslag angående
uppförande av hinderbana och utegym i trä vid
Brunnsparken och motionsslingan
Sammanfattning
Helena Cedergren har lämnat ett förslag om att anlägga en kombinerad
hinderbana och utegym i trä vid Brunnsparken och motionsslingan
Bedömning
Helena Cedergrens förslagstext; Mitt förslag är att man anlägger en
kombinerad hinderbana och utegym i trä någonstans i anslutning till
Brunnsparken och motionsslingan. Bredvid lekparken hade varit perfekt! Det
är viktigt att det är i trä så att materialet smälter in i omgivningen. Halmstad
kommun har flera som är jättefina där man t ex lyfter stockar och går
armgång. Ett utegym i trä är betydligt billigare och finare att titta på. Vi vill
ju marknadsföra oss som en ekokommun och hälsokommun. Bygg den så
den syns när man kommer ner till Brunnsparken men så att den även smälter
in! Både barn och vuxna får nytta av detta.
I Budget 2017 plan 2018-2019 finns medel avsatta för en projektanställning
på tekniska förvaltningen. Syftet är att arbeta fram en plan för
”Brunnsparkens framtida utveckling”. I detta arbete bör Helena Cedergrens
förslag beaktas
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att
Helena Cedergrens förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med
att ta fram en plan för ”Brunnsparkens framtida utveckling ”.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget kan anses besvarat i och
med att Helena Cedergrens förslag beaktas av tekniska förvaltningen i
arbetet med att ta fram en plan för ”Brunnsparkens framtida utveckling ”.
________________
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Kommunstyrelsen
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§ 175

Dnr 2016-000286 109

Besvarande av medborgarförslag trottoarer/gålinjer
och vägbulor på Utmarksvägen
Sammanfattning
Medborgarförslaget som har inkommit till Tekniska förvaltningen innehåller
en rad av olika förslag på att hur kommunen ska trafiksäkra Utmarksvägen
gentemot höga hastigheten, genomfartstrafiken och att anlägga GC-bana för
de oskyddade trafikanterna.
I medborgarförslaget berörs även vissa händelser som har uppkommit på
Utmarksvägen.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har haft några gånger mätningar på antal fordon och
hastigheten på Utmarksvägen.
Resultatet av mätningarna har lämnats till Polisen för att vidta åtgärder.
För att kunna bemöta och åtgärda de fysiska förslagen i medborgarförslaget
har tekniska förvaltningen för avsikt att se över möjligheterna för dessa och
om möjigt börja arbetet med lite enklare åtgärder nästa år.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Ronneby kommun att besluta förslaget är
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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 176

Dnr 2017-000091 109

Besvarande av medborgarförslag- Tomtförsäljning,
Ukelelen 1 för byggnade av flerbostadshus
Sammanfattning
Förslaget innebär att Ukulelen 1 lämnas till försäljning eller markanvisning
Bedömning
Tobias Lindh har inkommit med medborgarförslag om att Ukulelen 1 ska
säljas till privatperson eller företag med syfte att bebygga tomten med
lägenheter. Gällande detaljplan för fastigheten är från 2015 och säger
bostadsbebyggelse. Ronneby kommuns intention med tomten är att den ska
bebyggas under 2017 eller 2018.
Tekniska förvaltningen har lämnat tomten till mäklare för försäljning. Om
tomten inte säljs är tanken att göra markanvisning på tomten i samma syfte,
dvs bostadsbebyggelse. Frågan om vilken form av bebyggelse (lägenheter,
parhus etc.) kvarstår tills det finns en köpare eller vinnande exploatör.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att avslå medborgarförslaget
då processen redan är igång.
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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 177

Dnr 2016-000650 109

Besvarande av medborgarförslag - Lokaler inom
centrum för pensionärer, funktionshindrade och
musikintresserade
Sammanfattning
Astrid Hansson har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige §
375/2016 till. Det gäller önskan om tillgång till lokaler i centrum.
”Jag tycker att våra politiker ska tänka på funktionshindrade, pensionärer,
musikintresserade. Med att ordna lokaler inom centrum för dess Verksamhet
med möte, underhållning med fika m.m. Idag finns INTE en lokal som man
kan använda mer är Kulturcentrum (och där är vi inte omtyckta för vi
använder kapprummet innan våra möte). TÄNK på oss nu när det ska
bestämmas på Kilen området. Den RÖDA Ladan hade varit något att göra
om till en stor lokal med scen och fikamöjligheter. Vi pensionärer känner oss
svikna av kommunledningen, däremot idrottsföreningarna privilegieras
mycket. Det märks ju bl.a. på föreningsträffarna. Ni politiker kan ju tänka på
att ni också blir pensionärer”.
Bedömning
Det pågår en utredning av kommunens tillgång på samlingslokaler som ska
redovisas i mars månad i fritid- och kulturnämnden. Utifrån denna får vi en
bild vilka tillgångar vi har på lokaler samt var bristerna finns. Kulturcentrum
nämns och det är beklagligt om förslagsställaren inte ser positivt på dess
möjligheter. Vad gäller Kilenområdet pågår en process om dess framtida
utveckling. Det kommer att ske medborgardialo g och samverkan kring park
och å-stråken. Röda ladan är med som ett tävlingsmoment vad gäller
markanvisningstävling för Kilen. Det gäller att hitta en funktion för
byggnaden. Allt förutom park och å-stråk kommer att ingå i en strategi att
sälja området.
Fritid- och kulturförvaltningen har årliga träffar som riktar sig till samtliga
föreningar och det är inte helt lätt att skapa program som riktar sig till alla.
Vi får beakta Synpunkterna och ta med dessa till kommande möten och
utredning. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för både kulturella
föreningar och idrottsföreningar. Vi strävar efter en likvärdighet.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-01-19
Fritid- och kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget anses besvarat med ovanstående yttrande.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 178

Dnr 2015-000228 001

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Tim Svanberg (C) gällande att införa utmaningsrätt i
Ronneby kommun
Sammanfattning
Tim Svanberg, kommunfullmäktigeledamot, har inkommit med en motion
gällande att utreda förutsättningarna att införa utmaningsrätt i Ronneby
kommun.
Bedömning
På Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida ges följande
information i korthet: En kommun, ett landsting eller en region kan
bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en
initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Beslut
måste då fattas kring vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen
ska rikta samt vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen
kommer att gå till.
Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av
kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt. Den är en del i att öka
mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. Utmaningen avser
att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala
verksamheten ska upphandlas eller säljas. Den som vill driva en verksamhet
åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala
verksamheten. Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till
kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas.
Om en verksamhet utmanas prövar kommunen eller landstinget först om det
är tillåtet att upphandla verksamheten. Det är också upp till den lokala
kommunen eller landstinget att bedöma om det är lämpligt att den aktuella
verksamheten utmanas. Verksamhet som inte får upphandlas är
Myndighetsutövning om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen.
Strategiska ledningsfunktioner.
Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen eller
landstinget.
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Om beslut fattas att verksamhet ska utmanas måste detta göras enligt
gällande regler. Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att
få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma
villkor. Sannolikt ska lagen om offentlig upphandling (LOU) användas.
Den enskilda kommunen eller landstinget utformar uppdraget, kraven och
utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlag och avtal.
Även om verksamheten upphandlas och drivs av ett privat företag har
kommunen eller landstinget enligt kommunallagen ett ansvar för att
kontrollera och följa upp verksamheten.
Ca 35 kommuner och landsting har infört utmaningsrätt. Växjö och
Markaryds kommuner är de som ligger närmast geografiskt.
Svenskt näringsliv publicerade i november 2010 en rapport med titeln
”Utmaningsrätt - Vad, hur och varför?”. Den går att hitta via
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/privatautforarek
onkurrens/utmaningsratt/kommunerlandstingmedutmaningsratt.2249.html.
I rapporten redovisas en undersökning av utmaningsrättens utveckling.
Sammanfattningsvis har en del kommuner lyckats relativt bra med
utmanings-rätten medan många fortfarande står kvar i startblocken och ännu
inte riktigt kommit igång. Några kommuner har också avvisat ett införande
av utmanings-rätt och inte sett behovet av att få förslag på hur den egna
verksamheten skulle kunna förbättras.
Svaren på varför kommunerna valt att införa utmaningsrätt kan
sammanfattas i fem övergripande ingångsvärden: konkurrens, mångfald,
kreativitet, valfrihet och lokal ekonomisk utveckling. Man uttrycker en
tydlig vilja att konkurrenspröva mer av sin verksamhet. Man vill sänka
kostnaderna och/eller öka kvalitén på de tjänster som kommunen
tillhandahåller.
Totalt hade ca 212 utmaningar inkommit. Fördelat på 34 kommuner blir
genomsnittet ca sex utmaningar per kommun. Antalet är dock relativt ojämnt
fördelat på de 34 kommunerna. Uppsala kommun hade fått in mer än en
fjärdedel av alla utmaningar. Av de utmaningar som inkommit till
kommunerna har man i en majoritet av fallen avvisat utmaningarna. Av de
174 avslutade utmaningsrättsärenden som behandlats har 61 godtagits och
113 avslagits. Alltså har ca 35 procent av de inkomna utmaningarna lett
vidare till upphandling
Den kommun som ligger närmast Ronneby och som har infört utmaningsrätt
är Växjö. Vid förfrågan 161121 svarar Växjö att de haft fem-sex utmaningar
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att ta ställning till. Två av dem har mottagits positivt varav en gällde
internpost-hanteringen.
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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

63(76)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 179

Dnr 2016-000325 101

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamoten Malin Norfall (S)
angående höj- och sänkbara talarstolar i Ronnebysalen
Sammanfattning
Motionären anser att Ronneby kommun bör införa höj- och sänkbara
talarstolar i Ronnebysalen för att alla ska kunna få sin röst hörd, oavsett
ledamöternas längd. .
Bedömning
Remiss har skickats till Tekniska förvaltningen som lämnat följande
yttrande:
”Tekniska förvaltningen har blivit ombedd att yttra sig i rubricerat ärende.
Tekniska förvaltningen är fastighetsägare till Ronneby stadshus, men i
ägaransvaret ligger inte dess inventarier. Då stadshuset hyser flertalet
förvaltningar finns ingen tydlig gränsdragning som styr vilken verksamhet
som har ansvar för inventarieinköp mm. Hittills har detta hanterats genom att
Kommunledningsförvaltningen tagit på sig det sammanhållande
kostnadsansvaret då dylika frågeställningar lyfts. Avseende AV-teknik mm
har IT-enheten motsvarande ansvar.
Tekniska förvaltningen bedömer att förslaget är fullt genomförbart och det
berör 1 st talarstol. Uppskattad kostnad bedöms uppgå till ca 15 tkr inklusive
installation mm, men här krävs platsbesök av försäljare för att få mer pålitlig
offert.”
Remiss har även skickats till kommundirektören som lämnat följande
yttrande:
”Medel för nya/uppfräschade inventarier till stadshuset har äskats och
beviljats i budget 2017 – dock inte för detta ändamål varför jag tycker att
frågan hänskjuts till budgetberedningen inför 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att frågan om höj- och sänkbara
talarstolar i Ronnebysalen beaktas inför budgetberedning 2018.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 180

Dnr 2015-000268 101

Besvarande av motion från Ronnebypartiet genom
kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant gällande
att Ronneby kommun bör ingå i Nätverk mot rasism
och diskriminering
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-09 att återremittera
förslaget till svar på motion från Anna Carlbrant (RP) om att Ronneby
kommun bör gå med i SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering.
Ärendet skulle kompletteras med en kostnadsredovisning samt personella
resurser. Beräknade kostnader redovisas nedan som ett komplement till
tidigare tjänsteskrivelse.
Bedömning
Nätverket träffas tre till fyra gånger per år. Hälften av mötena är i Stockholm
och hälften i någon av nätverkets kommuner. Till dessa möten reser ansvarig
tjänsteman samt politiker.
Två resor till Stockholm samt i snitt en resa till mellersta eller norra Sverige
och en till södra Sverige ger för två resande en kostnad på ca 32 000 kr.
Samtal med några av nätverkets kommuner visar en skiftande bild av hur
stora personella resurser som krävs för att driva på och samordna ett arbete
utifrån punkterna i tiopunktsprogrammet. Kommunens egen ambitionsnivå
är naturligtvis avgörande. Med en samlad bild med hänsyn tagen till bl a
kommunstorlek görs bedömningen att arbetet kräver minst 20 % av en
heltidstjänst, ca 120 tkr/år inkl sociala avgifter etc.
Som påtalades 2015 så har kommunen ingen tjänsteman som ansvarar eller
arbetar i någon större utsträckning med mänskliga rättigheter, demokrati
eller diskrimineringsfrågor. Bedömningen är också liksom tidigare att det
inte går att frigöra några personella resurser för detta utifrån hur vårt uppdrag
är formulerat idag.
Tidigare beslutsförslag löd: ”Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås
besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
kommunen går med i nätverket om det tillförs ekonomiska resurser för resor
och uppehälle för nätverket samt personella resurser för att arbeta med
frågan.”
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Då det är en politisk prioritering av resurser ges inget förslag till beslut om
huruvida motionen ska avslås eller bifallas.
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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________

Justerandes sign
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§ 181

Dnr 2017-000211 119

Remiss från Regeringskansliet, justitiedepartementet Departementspromemoria 2017:7 Kommunikation för
vår gemensamma säkerhet
Sammanfattning
Kommunstrateg och säkerhetssamordnare Anders Engblom ger information
om ärende.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens
arbetsutskott avstår från att yttra sig.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) Ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte
avge något remissyttrande avseende departementspromemorian
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7)
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Anders Engblom, kommunstrateg
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§ 182

Dnr 2017-000278 816

Fritidsgård i Kallinge Centrum
Förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Thomas Andersson
föredrar ärendet.
Sammanfattning
Utdrag ur fritid- och kulturnämndens protokoll 2017-03-03 § 41
Ärendet om placering av framtida fritidsgård i Kallinge återremitterades från
januarimöte då det efterfrågandes en kartläggning av alternativa lokaler för
fritidsgårdsverksamhet i Kallinge. En kartläggning är presenterad på
nämndsmötet den 16 februari. Mötet beslutade återremittera ärendet till ett
extrainsatt nämndsmöte den 3 mars med uppdraget att presentera ett
reviderat förslag till hyresavtal mellan Strandhems Fastigheter och Ronneby
kommun angående inrättande av fritidsgårdsverksamhet i fastigheten
Flisevägen 1 i Kallinge.
Bedömning
Avtalet är reviderat efter synpunkter från nämndsmötet den 16 januari. En
dialog är genomförd med Jörgen Holmslykke, ägare till Strandhems
fastigheter, samt med kommunjurist Sanja Gojkovic. Förslaget innebär en
ökad kostnad för förvaltningen på 19 139 kr i månaden samt en kostnad för
inköp av inventarier på 60 000 kr. Om avtalet kan träda i kraft från maj
månad blir detta en ökad kostnad på ca 200 000 kr för 2017. Förutsättningen
för tidsplan i avtal är att fastigheten får godkännande att bedriva
fritidsgårdsverksamhet enligt detaljplan.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen
att flytta fritids gårdsverksamheten till Flisevägen 1
att godkänna framlagda förslag till hyresavtal
att godkänna ett tilläggsäskande för hyreskostnader från maj om 140 000 kr
för 2017 samt ett tilläggsäskande om 60 000 kr för inventarier.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-03-03
Fritid- och kulturnämnden beslutar att flytta fritidsgårdsverksamheten till
Flisevägen 1 i Kallinge.
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Godkänna presenterat avtalsförslag med komplettering i texten enligt
följande, Återställningskostnad om 100 000 kr utfallet endast om
hyresgästen säger upp avtalet.
Att hos kommunstyrelsen ansök om ett tilläggsäskande för hyreskostnader
från maj månad om 140 000 kr för 2017 samt om ett tilläggsäskande om 60
000 kr för inventarier.
Att ge förvaltningschef Thomas Andersson i uppdrag att återkomma senast
2018-06-01 för ställningstagande om en eventuell förlängning av avtalet för
fritidsgårdsverksamheten i Kallinge centrum 2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) samt Nicolas
Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna tilläggsäskande
om 140 000 kronor, att summan tas från kommunfullmäktiges konto för
oförutsedda utgifter, samt att godkänna investeringsäskande om 60 000
kronor, vilket finansieras genom extern upplåning. I övrigt bifall till
förslaget från fritid- och kulturnämnden.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att

Justerandes sign

-

flytta fritids gårdsverksamheten till Flisevägen 1

-

Godkänna presenterat avtalsförslag med komplettering i texten enligt
följande, Återställningskostnad om 100 000 kr utfaller endast om
hyresgästen säger upp avtalet.

-

Godkänna tilläggsäskande om 140 000 kronor, att summan tas från
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader, samt att
godkänna investeringsäskande om 60 000 kronor, vilket finansieras
genom extern upplåning.
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-

Att ge fritid-och kulturnämnden i uppdrag att återkomma senast
2018-06-01 för ställningstagande om en eventuell förlängning av
avtalet för fritidsgårdsverksamheten i Kallinge centrum 2019.

________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 183

Dnr 2017-000003 101

Information från kommundirektören
Kommundirektör Magnus Widén ger information i ärendet.
Sammanfattning
Informationen berör:


Digitala skyltar



Information från polisen med anledning av terrorattacken i
Stockholm.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 184

Dnr 2017-000005 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
 Länsstyrelsen Blekinge Län, Invigning på Lindö Udde


SKL, Hållbar regional utveckling – Flöden och dynamik ur ett
regionalt perspektiv



Länsstyrelsen Blekinge Län, Inbjudan till Totalförsvarsdag



Länsstyrelsen Blekinge Län, Invigning på Lindö Udde



Länsstyrelsen Blekinge Län, Klimatsamtal på Residenset 2017

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att hanteringen av ovanstående
inbjudningar delegeras till ordförande att hantera.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delgerare hanteringen av
ovanstående inbjudningar till kommunstyrelsens ordförande för vidare
hantering.
________________
Exp:
Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.
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§ 185

Dnr 2017-000006 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
 Claes-Erik Simonsbacka, Anmälan om att vindkraftverkens hälsooch säkerhetsrisker har ignorerats av Kulleryd Kraft AB och
byggnadsnämnden i Ronneby Kommun har ännu inte ingripit med
stöd av PBL


Eringsboda Samhällsförening, angående trafiksituationen i
Eringsboda



Försvarsmakten, Inbjudan till informationsmöte avseende större
övning i Karlskrona Garnison



Länsstyrelsen Blekinge Län, Dispens från föreskrifterna gällande
fiskodling inom Gö naturreservat, Ronneby Kommun



Migrationsverket, Skrivelse – Med anledning av regeringens beslut
att sänka länstalen för 2017



N-E Mattsson, Skrivelse - Risk för lagbrott



N-E Mattsson, Skrivelse – Att öka förståelsen för en hög
”efterfrågeflexibilitet” i vår kommun



Region Blekinge, Nyhetsbrev v13 - Regional cykelstrategi ska få fler
i länet att cykla



Region Blekinge, Nyhetsbrev v10 – Regionförbund och landsting blir
regionkommun



Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s sammanträdesplan för
2018



Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 17:8



SydostLeader, Nominering ur trepartnerskapet av kandidater till
SydostLeaders valberedning 2017

Protokoll

Justerandes sign



Cura Individutveckling 2017-03-24



Ronneby Kommun folkhälsorådet 2017-01-24
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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