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§ 186 Dnr 2017-000002 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) och Tommy 

Andersson (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 187 Dnr 2017-000274 149 

Avstämning - Projektet social inkludering och tillväxt i 
Blekinge 

 

Sammanfattning  

 Ronneby Kommun medfinansierar ett projekt som heter Social inkludering 

och tillväxt i Blekinge för att främja ASF (arbetsintegrerade sociala företag). 

Vi ska bland annat ta fram en policy och handlingsplan för hur vi som 

kommun kan främja ASF. Vi ska även utveckla en inkubator för ASF.  

 

ASF har som huvudsyfte att skapa arbetstillfällen för att integrera människor 

som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

ASF har dubbel affärsidé:  

 Försäljning av varor och tjänster på marknaden 

 Försäljning av arbetsrehabilitering till offentligheten 

 

Bedömning 

 Vi i den interna arbetsgruppen på kommunen känner att vi behöver göra en 

avstämning med KSAU. För att komma vidare behöver vi ha en dialog kring 

”var vi ska lägga ribban” för Ronnebys del? Vi vill ge er en kort information 

om projektet samt diskutera arbetsmaterialet för policy och handlingsplan 

samt diskutera möjliga case att jobba vidare med.  

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin 

Norfall (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

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

protokollet.      
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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 notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp. 

Angelica Coleman, näringslivsenheten  
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§ 188 Dnr 2016-000397 4013 

Detaljplan för Bökevik 1:131 mfl. 

 

Sammanfattning  

Adress: Vitaskärsvägen, Blysängen, Håanabbsvägen 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-01-25, § 15 att skicka ut planförslaget 

för Bökevik 1:131 m.fl. på granskning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 

2017-03-07, § 73. Det har i efterhand upptäckts fel i plankartan, bl.a. saknades 

förklaring för en del bestämmelser i legenden. På grund av detta genomförs nu 

granskningen på nytt och ett nytt yttrande behövs från kommunstyrelsen. 

 

Planarbetet bedrivs enligt ett enkelt planförfarande. Planen har tidigare varit ute på 

samråd. Planförslaget innebär bl.a. att två tomter som bedöms vara olämpligt 

placerade flyttas, att äldre planbestämmelser uppdateras med främsta syftet att 

tillåta en större exploatering av tomter samt att ytterligare 6 tomter för bebyggelse 

skapas.      

Bedömning 

Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats i en 

samrådsredogörelse. Länsstyrelsen anser bl.a. att planbestämmelserna avseende 

byggteknik inom områden under 3 meter över havet behöver justeras. Länsstyrelsen 

anser också det positivt ifall lokaliseringen av ny tomtmark inom planområdet 

anpassas och genomförs på ett sådant sätt att identifierade livsmiljöer och 

spridningsvägar för sandödla och hasselsnok säkras. Ett antal fastighetsägare är 

negativa till 175 kvm som byggnadsarea och anser att områdets nuvarande karaktär 

av fritidshusområde ska behållas. Ett antal fastighetsägare är positiva till 

ändringsförslaget. 

 

Med hänsyn till inkomna synpunkter föreslås bl.a. att planbestämmelserna avseende 

byggteknik justeras. Ett nytt avsnitt om fridlysta arter införs i planbeskrivningen. 

Plankartan revideras avseende spridningskorridoren för sandödla och hasselsnok 

söder om muren intill tomt 7 och 8. Inga ändringar föreslås avseende 

bestämmelserna för byggrätt m.m      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget      
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Deltar i debatten 

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

Andersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen 

besluta i enlighet med tidigare yttrande, alltså att kommunstyrelsen inte har 

något att erinra mot förslaget samt att detaljplaneförslaget inte är av 

principiell natur och att beslut om antagande kan tas av miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Tommy Andersson (S) yrkar på att beslut om antagande ska tas i 

kommunfullmäktige.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att: 

1. Inte ha något att erinra mot förslaget. 

2. Detaljplaneförslaget inte är av principiell natur och att beslut om 

antagande av planen därför kan tas av miljö- och byggnadsnämnden.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 189 Dnr 2016-000141 866 

Flödet - gatukonstfestivalen i Ronneby 

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-03-16 § 56 

Sammanfattning  

Flödet — Gatukonstfestival i Ronneby återremitterades från 

kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2017. Det framgår inte vad 

återremissen avser. 

 

Enhetschef Kirsti Emaus har lämnat följande tjänsteförslag: 

En reviderad budget för två fasader som är tänkbara för målning under 2017 

bifogas (till handlingarna). Tänkta fasader är Panncentralen på Hjorthöjden 

och parkeringshuset på Älgbacken. 

 

Totalsumman för två fasader blir 185 600 Varav Ronnebyhus betalar 

materialet/graffitifärgen som beräknas till 19 000 kronor. Ronneby kommuns 

kostnad blir då 166 000 kr. 

 

Ronnebyhus år tillfrågat om de kan ta mer av kostnaden, exempelvis 

kostnaderna för lift och byggnadsställning som kan uppgå till en summa av 

totalt 30 000. 

 

Om inte medel för två fasader beviljas föreslås att Panncentralen på 

Hjorthöj den målas 2017 och att det större projektet flyttas fram till 2018 om 

medel beviljas. 

 

Kostnad för målning av Panncentralensfasad beräknas till totalt 55 000 

kronor.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-01-19  

Fritid- och kulturnämnden beslutar att två nya fasader, panncentralen, 

Hjorthöjden och p- huset på Älgbacken samt Sockerbruket och 

Biblioteksväggen målas i samband med konstrundan 2017 under 

förutsättning att finansiering om ca l40 000 kronor samt projektledarlön om 

ca 50 000 kronor utöver Ronnebyhus och Kulturcentrums insats kan lösas. 

Att hos kommunstyrelsen äska medel, 190 000 kr för genomförandet av 

Gatukonstfestivalen Flödet. 

Att temat på målningarna ska vara Hälsa och Friskvård. 
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Att genomföra det beslut om målning i Sporthallar som förvaltningen fått i 

uppdrag av kommunstyrelsen, enligt motion från Malin Norfall (S). 

Ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att arbeta i ett brett samarbete 

med övriga förvaltningar gällande Flödet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-20  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till fritid- 

och kulturnämnden. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-03-16 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt 

svar på återremissen från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att 

projektet genomförs samt att detta görs inom befintlig budget, och därmed 

avslag på fritid- och kulturnämndens äskande för genomförandet.  

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) 

yrkande.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att: 

1. Ställa sig positiv till att projektet genomförs inom befintlig budget. 

2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå tilläggsäskandet från 

fritid- och kulturnämnden för genomförandet av gatufestivalen 

Flödet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 190 Dnr 2017-000257 011 

Information gällande överklagad detaljplan för Väby 5:3 
m.fl. 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade anta detaljplanen för Väby 5:3 m.fl. 2015-09-

24, § 230. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som gav kommunen rätt. 

Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen 

(MMD) som i sin dom 2016-11-30 upphävde kommunens beslut att anta 

detaljplanen. Kommunen beslöt att överklaga domen till Mark- och 

miljööverdomstolen (MÖD).  

Innan ett ärende prövas av Mark- och miljödomstolen skall man få 

prövningstillstånd. Detta prövningstillstånd har kommunen nu fått genom 

beslut av MÖD 2017-03-07.  

I sin överklagan av MMDs beslut yrkade kommunen…  

 i första hand att MÖD fastställer kommunfullmäktiges 

beslut att anta planen. 

 i andra hand att planbestämmelsen a3 (anledningen till 

att MMD upphävde planen) undantas och att planen 

fastställs med denna justering. 

 i tredje hand att vattenområdet D i planen (som 

innehåller bestämmelsen i fråga, lokalisering i 

nordöst) undantas och att planen fastställs med denna 

justering. 

 i sista hand att MÖD återförvisar målet till MMD för 

fortsatt handläggning. Detta då kommunen under 

MMDs handläggning av ärendet inte fick någon 

information om att de ämnade pröva 

planbestämmelsen i fråga och det fråntog kommunen 

möjligheten att överväga om man var villig att medge 

ändringar av planen. 

 

Nästa steg i ärendet är att invänta MÖDs beslut.  
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Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen tar ärendet som information  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar 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 informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Helena Revelj, miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 191 Dnr 2017-000235 049 

Delägarskap i Inera AB 

 

Sammanfattning  

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 

landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av 

e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom 

vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma 

lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de 

gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 

(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  

 

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 

diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och 

regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten 

breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till 

SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- 

och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att 

godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. 

Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 

av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 

2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli 

delägare på samma villkor som landsting och regioner.  

 

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 

bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd 

och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska 

företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre 

tjänstemän.  

 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och 

sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 

verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg 

och samhällsbyggnad.  
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Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 

tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade 

Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan 

kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 

offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag 

är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 

verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.   

Bedömning 

Utveckling av e-tjänster är en viktig del för att öka tillgänglighet och 

servicenivå för kommuninvånare. Genom att offentlig verksamhet samverkar 

om utvecklingen av e-tjänster kan man förvänta sig en lägre kostnad över tid 

och snabbare utveckling av tjänster.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling 

om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Till ordinarie ombud på bolagsstämma och ordinarie representant på ägarråd 

utses tills vidare ekonomichef Johan Sjögren. Till dennes ersättare utses 

controller Peter Nordberg.  

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: 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

3. Till ordinarie ombud på bolagsstämma och ordinarie representant på 

ägarråd utses tills vidare ekonomichef Johan Sjögren. Till dennes 

ersättare utses controller Peter Nordberg. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 192 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 2015-

000276.) 

 

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 

 f.d. 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. 

 

För att kunna använda digitala hjälpmedel på ett tillfredställande sätt 

kommer det att köpas in nya surfplattor till Kommunstyrelsens medlemmar. 

Surfplattorna som köps in kommer att vara Samsung Galaxy Tab S3 efter 
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rekommendation från Visma. SUS-enheten kommer att se till att det finns 

möjlighet att få ut papperskopior om någon önskar detta.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

återinföra digitala handlingar till sina ledamöter under en prövotid på tre 

månader och efter utvärdering besluta införa den digitala hanteringen 

permanent.  

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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§ 193 Dnr 2017-000259 214 

Planprogram för bostäder och förskola i Risatorp, 
Bustorp och Droppemåla 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till planprogram för nya bostäder och förskola i södra Ronneby 

finns nu utställt för samråd. Planprogrammet avser ett större markområde 

från Risatorp i norr till Droppemåla i söder med tre delområden; 1. Risatorp, 

2. Bustorp och 3. Droppemåla. Planprogrammet innebär ett tillskott på 10 

förskoleavdelningar och 120 – 230 nya bostäder.      

Bedömning 

Uppdraget för planprogrammet utgår ifrån en förstudie som upprättades 

2016 där fyra möjliga placeringar av en ny förskola i södra Ronneby 

studerades. Det övergripande området sträcker sig från bostadsområdet 

Älgbacken i norr och till Ekenäs i söder, en sträcka på cirka tre kilometer. 

Avsikten med den övergripande placeringen av en ny förskola i södra 

Ronneby är att skapa integration i upptagningsområdet mellan Persborg, 

Risatorp och Droppemåla.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-08-18 § 149 att ge plan- och 

byggenheten i uppdrag att utarbeta ett planprogram för en ny förskola i södra 

Ronneby och samtidigt undersöka möjligheterna att planera för fler bostäder. 

Planprogrammet utgår ifrån etableringen av 10 st. nya förskoleavdelningar 

med ett ytbehov av 10 000 – 13 000 m² tomtyta och cirka 2 000 m² 

byggnadsyta (ca 200 m² per avdelning). 

 

Planprogrammet utgår ifrån tre delområden; 1. Risatorp, 2. Bustorp och 3. 

Droppemåla. Dessa tre platser granskas utifrån möjligheten att etablera en ny 

förskola samt komplettera etableringen med möjlighet till nya bostäder. Den 

övergripande placeringen utgår ifrån förskolans upptagningsområde i de 

södra delarna av Ronneby tätort och söderut till Droppemåla inklusive 

Ekenäs. 

 

För att en ny förskola skall kunna vara tillgänglig i hela upptagningsområdet 

behöver den en strategisk placering. Detta innebär till exempel platser nära 

kollektivtrafikstråk, grönområden och i anslutning till befintlig bebyggelse 

och att förskolan skall kunna betjäna en så stor del av upptagningsområdet 
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som möjligt. Utifrån dessa avvägningar har flera möjliga platser identifierats 

i upptagningsområdet.   

 

Enligt Barnkonventionen ska vuxna alltid ta hänsyn till barnets bästa och 

göra dem delaktiga i beslut som rör dem och deras vardag. Vid planeringen 

och byggnation av nya förskolor använder sig Ronneby kommun av bland 

annat Cradle to Cradle® som också förutom att vara en hållbarhetsstrategi i 

stort, också bidrar till att barnen får till exempel en giftfri uppväxtmiljö.  

 

Planprogrammet utgår också från säkra skolvägar där förskolan redan på ett 

strategiskt plan placeras utmed stråk för kollektivtrafik och cykelvägar så att 

alternativ ska finnas för både barn och föräldrar hur de tar sig till och från 

förskolan. På detta vis särskiljs inte familjer genom exempelvis bilberoende. 

 

En samlad bedömning av planprogrammet är följande: 

 Programmet har en på flera sätt strategisk placering. 

 Programmet skapar möjligheter till en långsiktig utveckling med 

sammanhållen bebyggelse. 

 Befintlig infrastruktur kan nyttjas och tas till vara. 

 Området har höga boendekvalitéer som även gagnar förskolans 

pedagogiska verksamhet. 

 

Föreslagen bebyggelse skapar en plattform för integration mellan befintliga 

bostadsområden.      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott inte har någon erinran om 

programförslaget.      

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) och Tommy 

Andersson (S). 

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 inte ha något att erinra om 

programförslaget. 

________________ 

Exp: 

Peter Robertsson, miljö- och byggnadsförvaltningen  
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§ 194 Dnr 2017-000272 630 

Förskoleutredningen- Inriktningsförslag 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-03-23 § 43 

Sammanfattning  

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till inriktningsförslag 

gällande strategisk plan för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun. 

Behovet av nya förskolor är störst i tätortens centrala delar. Espedalsskolans 

förskola måste dessutom tas i beaktande i samband med beslutet om nya åk 

4-9 skolor i tätorten. 

I den plan som redovisats är behoven av utbyggnad beräknad till 20-22 93g 

förskoleavdelningar. Samtidigt finns ett behov av att ersätta äldre befintliga 

avdelningar pg a kvalitetsskäl. Sammantaget blir behovet då ca 40-42 

förskoleavdelningar. 

I yttrandet föreslås KS underrättas om behovet av nya förskolor och ta 

ställning till att avsätta resurser till fortsatt projektering och detaljplanering 

om utbyggnad, samt i den fortsatta detaljplaneringen ta ställning till 

avvecklingstakten för mindre lämpliga objekt.      

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt p 

1,2 och 3 i nedan beskrivna förslag; 

l. Underrättas om behovet av nya förskolor enligt vad som framkommer i 

Strategisk plan för utbyggnad av förskolan. 

2. Tar ställning till att avsätta resurser till fortsatt projektering och 

detaljplanering om utbyggnad. 

3. I den fortsatta detaljplaneringen tar ställning till avvecklingstakten för 

mindre lämpliga objekt.  

Utbildningsnämndens beslut 2017-03-23 

Utbildningsnämnden sänder strategisk plan för utbyggnad av förskolan till 

kommunstyrelsen som underlag för fortsatt beredning inför budgetarbetet, 

samt 

ber Kommunstyrelsen ta ställning till att avsätta ev resurser av Tekniska 

förvaltningen till fortsatt projektering och detaljplanering om utbyggnad. 
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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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§ 195 Dnr 2017-000104 319 

Inriktningsdialog avseende Centrum-mitt 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har påbörjat utredning/projektering av nästa etapp 

avseende centrumutvecklingsprojektet. I enlighet med planberedningens 

inriktningssynpunkter (2016-03-22) omfattar denna etapp i huvudsak 

Kungsgatan (delen Prinsgatan-Drottninggatan) samt Västra Torggatan.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningens redovisar önskat upplägg samt för dialog kring 

omfattning av åtgärder inom de olika gatumiljöerna. Tekniska förvaltningen 

redogör för de samrådskontakter som hittills tagits samt för de synpunkter 

som därvid inkommit.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag på 

inriktningen och ger Tekniska förvaltningen uppdraget att genomföra 

projektet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

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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§ 196 Dnr 2016-000758 101 

Nämndernas internkontrollplan 2017 (ej KS) 

 

Sammanfattning  

Nämnderna har beslutat om internkontrollplan för 2017. Dessa följer med 

som en bilaga.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

lägga informationen till handlingarna.  

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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§ 197 Dnr 2016-000704 009 

KKIK 2016 

 

Sammanfattning  

 Kommunernas Kvalitet i Korthet, KKIK, består av ett antal viktiga 

kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet 

och effektivitet. Mätningarna har gjorts årligen och inleddes 2006. Ronneby 

var en av de första kommunerna som var med i undersökningen och i dag är 

ca 250 av landets kommuner anslutna. Avsikten med mätningarna är att 

kunna göra jämförelser med andra kommuner och fungera som underlag till 

förbättringsarbete.  

 

Mätetalen utgår från fem områden: Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och 

Information, Effektivitet och Samhällsutveckling.  

Bedömning 

Ronneby har genomsnittliga resultat jämfört med riket i övrigt. De flesta 

värden är stabila över åren men några områden har vi förbättrat oss på t ex 

telefoni och email samt företagarnas omdöme om företagsklimatet. 

Försämringar har vi gjort när det t ex gäller resultat inom skolan. Vissa 

värden styr samhällsutvecklingen över och där har kommunen bara en liten 

möjlighet att påverka.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra informationen vidare till 

kommunstyrelsen.  

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.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(85) 
2017-04-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 198 Dnr 2016-000430 101 

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2016 
(ej KS) 

 

Sammanfattning  

Nämnderna har följt upp sina internkontrollplaner för 2016. Enligt 

tillämpningsföreskrifterna ska internkontrollmoment med väsentlig avvikelse 

i uppföljningen följas upp på nytt och rapporteras i kommunstyrelsen senast i 

september nästkommande år. Följande avvikelser kan noteras: 

 

Fritid- och kulturnämnden: 

Rutiner för besluts- och mottagningsattestanter 

Giltig och funktion hos Booking: uppföljning gjord 2015 utan avvikelse. 

Dock saknas uppföljning 2016 

 

Socialnämnden: 

Att barnavårdsutredningar inte överstiger 4 månader 

Uppföljning av delegeringsbeslut 

 

Överförmyndarnämnden: 

Att djupgranskningar genomförts i enlighet med fastställd definition av 

djupgranskning/checklista   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra informationen vidare till 

kommunstyrelsen.  

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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 
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§ 199 Dnr 2016-000368 119 

Gode män till lantmäteriförrättningar 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktige i kommunerna ska utse gode män med kunskaper inom 

fastighetsbildning, dvs. med erfarenhet av frågor rörande jord- eller 

skogsbruk alt. 

Tätortsförhållanden. 

Lantmäteriet behöver inventera vilka gode män som är utsedda inom resp. 

kommun och för vilken valperiod. 

 

”4 kap. Fastighetsbildningslagen 

1 § Vid fastighetsbildningsförrättning består lantmäterimyndigheten av en 

förrättningslantmätare. 

Dessutom skall två gode män ingå i myndigheten när förrättningslantmätaren 

finner att det behövs eller när sakägare begär det och oskäligt dröjsmål ej 

föranledes därav. ”    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår 2 gode män och föreslår 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att utse dessa.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på Alliansen och De rödgröna utser 

vardera en person att föreslå till uppdraget som gode män till 

lantmäteriförrättningar.  

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: 

1. Utse föreslagna personer till gode män vid lantmäteriförrättningar. 

________________ 

Exp: 

Roger Fredriksson 

Malin Norfall 

Kommunstyrelsen 
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§ 200 Dnr 2017-000053 252 

Rustorp 1:27 - Köp av mark 

 

Sammanfattning  

 Tekniska förvaltningen har förhandlat om att köpa in Rustorp 1:27.  

Bedömning 

Rustorp 1:27 ligger granne med Tarkett nere vid hamnen. Fastigheten är 

12961 kvm.  

På fastigheten har tidigare AB Svenska Shell bedrivit depåverksamhet. 

Cisternerna revs och marken sanerades under 2003. Kommunens 

miljöinspektör har granskat rapporten och konstaterat att sanering skett i 

enlighet med Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut. (Rapporten finns att 

tillgå hos handläggaren) 

St1 är beredda att sälja fastigheten för 65 kronor/kvm under förutsättning att 

inga anspråk ställs på St1 i framtiden.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta köpa marken enligt bilagt avtal.  

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: 

1. Köpa marken enligt bilagt avtal. 

 

Avtal Rustorp 1:27 (dnr 2017-000053 nr. 58443)  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 201 Dnr 2016-000680 261 

Ronneby 24:7  Ansökan om arrende för glasskiosk 

 

Sammanfattning  

 Glassbrunnen AB önskar arrendera mark vid nya lekplatsen för att placera 

en glasskiosk.  

Bedömning 

 En glasskiosk passar väl ihop med lekplatsen och man är överens med 

parkenheten om placeringen.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen, under 

förutsättning att bygglov beviljats, godkänner bifogat arrendeavtal.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att ärendet kompletteras med en karta till att det behandlas i 

kommunstyrelsen.     

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: 

1. Ärendet kompletteras med en karta inför behandling i 

kommunstyrelsen. 

2. Föreslå kommunstyrelsen godkänna bilagt arrendeavtal, under 

förutsättning att bygglov beviljats. 

 

Avtal om anläggningsarrende- glasskiosk (dnr 2016-0000680 nr. 58663) 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 202 Dnr 2017-000213 261 

Karlstorp 2:1 - Arrende för Bikupor 

 

Sammanfattning  

 Ronneby Biodlare önskar placera 2 bikupor bredvid Direktörsvillan i 

Brunnsparken.  

Bedömning 

 Biodlarföreningen önskar hjälpa till att utöka mångfalden och visa 

invånarna hur bikupor ser ut och att det går att ha bikupor i samhället.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att, under 

förutsättning att Länsstyrelsen godkänner åtgärden, godkänna bifogat 

arrendeavtal.  

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 besluta 

att:  

1. Godkänna bilagt arrendeavtal, under förutsättning att Länsstyrelsen 

godkänner åtgärden.  

Arrendeavtal Karlstorp 2:1- Arrende för bikupor (dnr 2017-0000213 

nr.58664) 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 203 Dnr 2017-000031 040 

Kompletteringsbudget 2017 

 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget för investeringsutgifter och exploateringsutgifter 

avser överföring/reglering av anslag mellan budgetåren.  

 

Anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2017 från socialnämnden 

kom inte med i ärende om kompletteringsbudget, KS 040 2017-000031, som 

behandlades i kommunfullmäktige den 30 mars 2017.  

 

Äskandet från socialnämnden uppgår till 298 tkr totalt, varav 126 tkr avser 

inventarier gruppbostad och 172 tkr avser verksamhetssystem inom IFO 

(individ och familjeomsorg).   

Bedömning 

Kompletteringsäskandet från socialnämnden framgår av bilaga.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag 

till socialnämnden med 298 tkr i enlighet med lämnat förslag.  

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: 

1. Kompletteringsbudgetera investeringsanslag till socialnämnden med 

298 tkr i enlighet med lämnat förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 204 Dnr 2017-000048 024 

Lönerevision 2017 

 

Sammanfattning  

Personalchef Kristina Wramsby och personalsekreterare Inger Rosenström 

föredrar ärendet och presenterar förslag till överläggningstext i överläggning 

mellan arbetsgivaren Ronneby kommun och fackliga organisationer.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa presenterat förslag till 

inriktning samt överläggningstext för 2017 års löneöversyn.  

Deltar i debatten 

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

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

och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar att fastställa förslag till inriktning samt 

överläggningstext för 2017 års löneöversyn enligt presenterat förslag, 

Malin Norfall (S) yrkar på att en extra satsning på kökspersonal tillförs 

yrkesgrupper som tillförs extra utrymme under 2017 års löneöversyn.  

Peter Bowin (V) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 

ordförandens eget yrkande.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, efter vissa redaktionella 

förändringar, fastställa presenterat förslag till inriktning samt 

överläggningstext för 2017 års löneöversyn.      

________________ 

 

Exp: 

Kristina Wramsby, pesonalchef 
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§ 205 Dnr 2017-000255 845 

Ekenäs Camping - Avtalsförslag mm 

Utdrag ur fritid- och kulturnämndens protokoll 2017-03-16 § 44 

Sammanfattning  

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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10  

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. 
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Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Malin Norfall (S), Tommy Andersson 

(S) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på godkänna upprättat förslag till 

arrendeavtal med tillhörande bilagor, med förändringen att sista meningen, 

första stycket, under rubriken tillgänglighet (sida 2) får följande lydelse 

”Camping området får passeras och samtliga toaletter får nyttjas av 

besökarna”.     

Malin Norfall (S) 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, att efter ovan föreslagen förändring, besluta att: 

1. Godkänna upprättat förslag till arrendeavtal med tillhörande bilagor. 

 

Arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58671) 

Bilaga A- Visionskiss 2016 Ekenäs Campingplats tillhörande arrendeavtal 

Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58670) 

Bilaga B- Mark och fastighetsbeskrivning utan karta tillhörande 

arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58669) 

Bilaga B- Mark och fastighetsbeskrivning med karta tillhörande 

arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr.58668 ) 

Bilaga C- Särskilda bestämmelser Ekenäsavtal 2017 tillhörande 

arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58667) 

Bilaga D- Investeringsplan tillhörande arrendeavtal Ekenäs 2017 

slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58665) 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 206 Dnr 2017-000265 009 

Verksamhetsberättelse år 2016 och verksamhetsplan år 
2017 Brottsförebyggande Rådet 

 

Sammanfattning  

 För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i 

Ronneby Kommun ett lokalt brottsförebyggande (lokala BRÅ). Det lokala 

BRÅ, som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och 

organiseras utifrån de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala 

aktörer.  

 

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRÅ's 

verksamhet är följande: 

Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.  

I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens 

trygghetsmätning bryts ner i fem områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra, 

Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till 

trygghetsmätningarna. Resultatet för 2016 har presenterats i 

Kommunfullmäktige. 

 

Under 2016 genomfördes, i regi av lokala brottsförebyggande rådet, en 

trygghetsvandring på området runt sporthallen och på Älgbacken i Ronneby.   

 

Samverkansavtalet mellan Polismyndigheten och Ronneby kommun för 

perioden 2016-02-26 till 2016-12-31 har haft tre fokusområden; 

våldsförebyggande arbete bland barn och unga, sociala insatsgrupper samt 

medborgarlöften. Ett nytt samverkansavtal för 2017 har arbetats fram under 

2016. Avtalet löper från och med 2017 över två år och har två 

fokusområden; trygg verksamhet i våra sport- och fritidsanläggningar och 

äldres säkerhet och trygghet. Rådet har under 2016, tillsammans med 

arbetsgrupper, arbetat aktivt med insatser kopplade till fokusområdena.  
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Satsningar på skolpersonal, föräldrar och elever i årskurs 8 och gymnasiet 

årskurs 1 har genomförts under 2016 dels genom ett öppet föräldramöte med 

intressanta föreläsningar kopplade till föräldraskap och självkänsla 

”Underbara Ronnebyungdomar”, dels genom en konferens om 

brottsförebyggande arbete i skolan riktat till personal, där radikalisering och 

våldbejakande extremism var huvudtemat. 

 

Nattvandrande föreningar i Ronneby kommun har fortsatt under 2016. Med 

nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande rådet stimulera till 

ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i 

centrum och runt om i kommunen. Insatsen är ett samarbete mellan Ronneby 

kommun och Polisen. Vandringarna finansieras även av externa intressenter. 

 

Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 har delgivits och 

godkänts av lokala BRÅ  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktig att noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 

Yrkanden 

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

protokollet.      

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 noterar den lämnade verksamhetsberättelsen 

och verksamhetsplanen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 207 Dnr 2017-000266 012 

Verksamhetsberättelse folkhälsorådet 2016 

 

Sammanfattning  

 Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för 

en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt, 

en god välfärd och en hållbar utveckling. I Ronneby kommun genomförs en 

rad folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna. Syftet 

med Folkhälsorådets verksamhet är att understödja dessa pågående insatser 

samt stimulera till nya för att främja folkhälsan. 

 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att 

hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska 

mellan olika grupper inom Ronneby och i jämförelse med länet och riket.  

I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2016 (2018) prioriteras fyra 

målområden: 

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Barn och ungas uppväxtvillkor 

3. Fysisk aktivitet 

4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

 

Under 2016 har kommunfullmäktige beslutat att förlänga tiden för 

kommunens folkhälsopolicy till och med år 2018. 

 

Under 2016 har folkhälsorådet inbjudit till dialogmöten med nämnders 

presidium och förvaltningschefer utifrån folkhälsopolicyn. Dialogmötena 

planeras fortsätta under 2017. 

 

Utifrån Kommunövergripande handlingsplan, våld i nära relationer 2013-

2016 genomfördes utbildningsinsatser som riktade sig personal inom 

förskola, grundskolan och gymnasiet. Utbildningen bestod av tre delar; Våld 
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i nära relationer ur ett barnperspektiv, Hedersrelaterat våld och förtyck och 

Våldsförebyggande arbete. 

 

Handlingsrutiner och stödmaterial hur skolan kan arbete mot våld i hederns 

namn färdigställdes under året och antogs av ledningsgruppen för utbildning-

och socialtjänst. Implementering av rutiner genomförs under 2017.  

 

Som en del av kommunens feriearbete erbjöds gymnasieelever att lära sig 

innehållet i Barnkonventionen och tobaksfakta, för att sedan lära ut detta till 

yngre elever i årskurs fem och sju. 

 

Utifrån Ronneby kommuns medverkar i Tobaksfria barn och unga i Blekinge 

(TBU) erbjöds kommunernas 7-9 skolor och gymnasieskolor markskyltar om 

rökförbud. Resultaten av kartläggning 2015 av tobaksbruket bland ungdomar 

i Blekinge presenterades i början av 2016. Medial uppmärksamhet har 

medfört att det tobaksförebyggande arbetet kommit högre upp på agendan 

hos de flesta av länets kommuner. 

 

Under hösten 2016 genomfördes en politikerutbildning ”Folkhälsa är 

politik”. Syftet med utbildningen var att ge en djupare kunskap om folkhälsa 

och en större förståelse för hur folkhälsan påverkas av politiska beslut och 

prioriteringar.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen till 

protokollet  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 

Yrkanden 

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

protokollet.      

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 att notera den lämnade verksamhetsberättelsen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 208 Dnr 2017-000271 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

 Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

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 notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 209 Dnr 2017-000256 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

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 notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 210 Dnr 2017-000222 299 

Information avseende Tekniska förvaltningens 
investeringar 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen informerar avseende pågående investeringar. 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen informerar avseende pågående investeringar. 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår ksau att föreslå Ks att notera informationen 

till protokollet.  

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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§ 211 Dnr 2017-000084 101 

Intern kontroll 2016, Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen/Kostenheten har under 2016 kontrollerat följande 

moment: 

 Kontroll av köptrohet 

 Kontrollera av tid och temperatur varmhållning mat 

 Kontroll av service och bemötande på skolrestauranger 

 Kontroll av efterlevnad av frånvarorutin vid frånvaro 

 Kontrollera efterlevnad av frånvarorutin vid semester 

 Kontroll av att anmärkningar vid skyddsrond åtgärdas 

 

Av dessa kontrollmoment visade följande på avvikelse: 

 Kontroll av köptrohet (Kostenheten) 

 Kontrollera av tid och temperatur varmhållning mat (Kostenheten) 

 Kontroll av efterlevnad av frånvarorutin vid frånvaro (Kostenheten) 

 Kontrollera efterlevnad av frånvarorutin vid semester (Kostenheten) 

 Kontroll av att anmärkningar vid skyddsrond åtgärdas (Kostenheten) 

 

De flesta avvikelser beror inte på bekräftad brist i verksamheten utan att 

metoden för kontroll inte varit tillfyllest eller att åtgärder pågår. I något fall 

är det svårt för verksamheterna att påverka utfallet av den interna kontrollen. 

I vilket fall som helst finns åtgärder planerade för att bättre både kontrollera 

momenten och genomföra förbättringar i verksamheten. Arbetet med 

internkontroll kommer också att disponeras om under 2017 för att göra 

arbetet effektivare. 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår att KSau föreslår KS att notera 

informationen till protokollet.   

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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 212 Dnr 2017-000102 809 

Förslag till regler för Ronneby kommuns stipendier 
riktade till ungdomar som inte är medlemmar i förening 

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-01-19 § 11 

Sammanfattning  

Fritid och kulturnämnden beslutade 2016-10-20 § 161 att inrätta ett 

stipendium för ungdomar som inte är berättigade till bidrag idag enligt 

gällande reglemente. Förvaltningen fick uppdraget att arbeta fram ett förslag  

till regler för detta vilka ska gälla från årsskiftet 2016/17.  

Bedömning 

Ett förslag är nu framarbetat i dialog med Sanja Gojkovic, juridiskt 

sakkunnig. Andemeningen är att det ska vara lätt att förstå för den målgrupp 

det gäller dvs 13-25 år och att stipendiet ska vara sökbart under hela året. 

Under 2017 föreslås att 15 000 kr öronmärks i internbudgeten för ändamålet. 

Stödmaterial såsom ansökningsblankett arbetas fram för att underlätta 

ansökan. 

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden förslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens 

förslag 

att godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till 

ungdomar som inte är medlemmari en förening.      

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-01-19 

Fritid- och kulturnämnden förslår att kommunfullmäktige beslutar att 

godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens förslag 

att gälla från och med 2017-03-01. 

Att godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till 

ungdomar som inte är medlemmar i en förening”. 

Deltar i debatten 

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

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



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(85) 
2017-04-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från fritid- och 

kulturnämnden.      

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: 

1. Godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens 

förslag att gälla från och med 2017-03-01. 

2. Godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier 

riktade till ungdomar som inte är medlemmar i en förening”. 

Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till ungdomar som inte är 

medlemmar i förening (dnr 2017-000102 nr. 56696) 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 213 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  

föreslå kommunstyrelsen att ge kostenheten i uppdrag att ta fram en 

differentiering av taxorna avseende lunch för de i daglig verksamhet. 
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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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§ 214 Dnr 2017-000270 612 

Begäran om äskande av medel till utökad 
undervisningstid på introduktionsprogrammet (IM) och 
navigatorcentrum 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-03-23 § 39 

Sammanfattning  

Rektor Anna Isaksson och Ulrik Lindahl, samordnare IM, redogjorde för 

framtaget förslag avseende utökat antal lektionstimmar för elever på IM. En 

utökning föreslås från 16 till 25 timmar/vecka. Utökningen ses som en viktig 

del i integrationsarbetet. Eleverna får en större möjlighet att nå målen för 

grundskolan och därmed bli behöriga för gymnasiets nationella program.   

Sammanfattningsvis kan sägas att kostnaden för en utökning av 

undervisningstiden motsvarar en kostnadsökning på 5 milj oner/år vad gäller 

personal samt material (se sammanställning nedan), utökning genom 

satsning på en-till-en ingår inte i denna ram.  

 

Vidare redogjorde rektor Anna Isaksson för verksamheten på 

Navigatorcentrum för elever med speciell problematik. En utökning av 

denna verksamhet föreslås. Sammanställning över kostnader enligt tabell 

nedan;  

 

  

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom rektor Anna 

Isakssons skrivelse samt begära tilläggsanslag för att kunna genomföra 

ökningen av antalet timmar för elever på introduktionspro grammet från 

hösten 2017.  

Utbildningsnämndens beslut 2017-03-23 

Utbildningsnämnden bifaller förslag till utökning av IM och inkluderar 

Navigatorcentrum i beslutet. Medel äskas i enlighet med förvaltningschefens 

redovisning. 

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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

62(85) 
2017-04-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 215 Dnr 2017-000284 003 

Förslag ny författningssamling torghandel 

 

Sammanfattning  

 Uppställning av fordon på torget under pågående torghandel medför en 

försämrad upplevelse av vår torgmiljö. Justeringar av nuvarande 

författningssamling krävs för att tydliggöra förutsättningarna för 

torghandlarna.   

Bedömning 

 För att kunna ge en bra service till våra torghandlare och samtidigt skapa en 

trivsam torgmiljö vill Tekniska förvaltningen revidera de lokala 

ordningsföreskrifterna för Torghandeln i Ronneby. Revideringarna berör §§3 

och 9, se kursiv text i underlag.  

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa Lokala ordningsföreskrifter för 

Torghandeln i Ronneby kommun enligt redovisat underlag, att gälla fr.o.m. 

2017-06-25.  

Deltar i debatten 

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

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

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, efter vissa mindre justeringar, 

bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige fastställa lokala ordningsföreskrifter för Torghandeln i 

Ronneby kommun enligt redovisat underlag, att gälla fr.o.m. 2017-06-25. 

 

Förslag till ny ordningsföreskrift för torghandeln (dnr 2017-000284 nr. 

58638) 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

64(85) 
2017-04-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 216 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. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 217 Dnr 2017-000150 403 

Översyn av borgmästaravtalet 

 

Sammanfattning  

Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner som vill gå längre i sitt 

klimatarbete. Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs 

på lokal nivå. Ronneby kommun skrev på Borgmästaravtalet i maj 2012 och 

förband sig då till att minska växthusgasutsläppen med minst 20 % till 2020 

jämfört med 1990. I oktober 2015 lanserades en ny omgång av 

Borgmästaravtalet som tar sikte på år 2030. Kommuner som tidigare har 

skrivit under Borgmästaravtalet med mål år 2020 kan nu ta ett nytt beslut i 

kommunfullmäktige och skriva under Borgmästaravtalet med mål år 2030. 

 

Det nya avtalet innebär utsläppsminskningar om minst 40 % till 2030 

jämfört med 1990. Utsläppsminskningen ska ske inom kommunen som 

geografiskt område. En annan nyhet är att det är en Sustainable Energy and 

Climate Action Plan (SECAP) som ska tas fram till skillnad från tidigare då 

det var en Sustainable Energy Action Plan (SEAP, klimat- och 

energistrategi). Det innebär att klimat- och energistrategin ska kompletteras 

med åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat, vanligen kallat 

klimatanpassningar. Utsläppsminskningsdelen av strategin ska bygga på en 

Baseline Emissions Inventory (basårsinventering). Anpassningsdelen ska 

bygga på en Climate Change Risk and Vulnerability Assessment 

(Klimatrisk- och sårbarhetsanalys). SECAP:en ska rapporteras in till EU-

kommissionen senast 2 år efter beslutet i kommunfullmäktige.  

Bedömning 

I slutet av 2013 rapporterade Ronneby kommun in kommunens SEAP 

(klimat- och energistrategi) till EU-kommissionen. Klimat- och 

energistrategin gällde för 2013-2016. Enligt Lagen om kommunal 

energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för 

tillförsel, distribution och användning av energi. Planen fastläggs av 

kommunalfullmäktige. Vanligt är att kommuner tillgodoser denna lag genom 

en klimat- och energistrategi. Det innebär att Ronneby kommun behöver 

revidera sin energi- och klimatstrategi under 2017. Det är därför passande att 

ett beslut tas om vad kommunen ska ta sikte på i sin kommande energi- och 

klimatstrategi.  
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En risk- och sårbarhetsanalys med fokus på klimatförändringar togs fram år 

2015. Denna kan förmodligen fungera som ett bra underlag till en eventuellt 

SECAP. 

 

I förslag till miljöprogram för Ronneby kommun, som har varit på remiss 16 

januari till 7 april, finns följande klimatmål: 

 Ronneby kommun som organisation ska vara fossilbränslefritt år 

2025 

 Ronneby som geografiskt område ska vara fossilbränslefritt år 2030 

 I Ronneby sker inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2035 

I den utsläppsinventering som gjordes 2010 visar att koldioxidutsläppen 

hade minskat med 20 % från 1990 till 2010. De största koldioxidutsläppen 

kommer från transportsektorn. Det innebär att målet om att Ronneby 

kommun som geografiskt område ska vara fossilbränslefritt år 2030 i 

praktiken är mer omfattande än minskningen med 40 % som det nya 

Borgmästaravtalet föreslår. 

  

Förslag till beslut 

Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

 Ronneby kommun skriver under Borgmästaravtalet 2030. 

 Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras 

respektive ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna 

Borgmästaravtalet.  

 Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att samordna en klimat- 

och energistrategi för Ronneby kommun.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och Tommy 

Andersson (S). 
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Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 

tillägg, 

1. Tills det att en ny klimat och energistrategi för Ronneby kommun 

utformats, förlängs den klimat och energistrategi som gällt för 

kommunen mellan 2013-2016. 

Tommy Andersson (S) yrkar på att borgmästaravtalet läggs som underlag till 

ärendets beredning i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla 

detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Borgmästaravtalet läggs som underlag till ärendets beredning i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Ronneby kommun skriver under Borgmästaravtalet 2030. 

3. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras 

respektive ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna 

Borgmästaravtalet.  

4. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att samordna en klimat- 

och energistrategi för Ronneby kommun. 

5. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tills 

en ny klimat och energistrategi för Ronneby kommun utformats, 

förlängs den klimat och energistrategi som gällt för kommunen 

mellan 2013-2016. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 218 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.  
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Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-01-19 

Fritid- och kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

medborgarförslaget anses besvarat med ovanstående yttrande. 

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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§ 219 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 medborgarförslaget föreslås 

vara besvarat.      

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 är besvarat då processen 

redan är igång. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 220 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 so 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 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 att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 221 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 speciallag-

stiftningen. 

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. 

________________ 
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§ 222 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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§ 223 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. 

________________ 
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§ 224 Dnr 2017-000005 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga inbjudningar till kurser eller konferenser vid dagens 

sammanträde.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 225 Dnr 2017-000006 101 

Delgivningsärenden  

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger under sammanträdet: 

 Cura individutveckling, Minnesanteckningar från överläggningar 

med representanter för medlemskommunernas kommunfullmäktige 

 Eringsboda Centeravdelning, Hejda takten på Telias nedmontering av det 

fasta kopparnätet – Skrivelse till Kommunstyrelsen i Ronneby Kommun 

 

 Ebon Kaisajuntti, Besvarande av skrivelse till kommunstyrelsen i Ronneby 

Kommun – Hejda takten på Telias nedmontering av det fasta kopparnätet 

 

 Leif Dahl, Till ansvariga för Kallinge Sporthall 

 

 Svenska målarförbundet, Upphandlingens A B C 

 

 Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 17:11 

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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§ 226 Dnr 2017-000123 805 

Äskande av medel för genomförande av Lions 
Riksmöte i Ronneby 2018 

 

Sammanfattning  

Lions Club Ronneby och Lions Club Bräkne-Hoby äskar i en skrivelse om 

bidrag till genomförande av riksmötet 2018 som kommer att äga rum i 

Ronneby på Ronneby Convention Center. 

 

Till riksmötet beräknas det komma cirka 6 - 700 medlemmar i Lions. Flera 

av dessa kommer tillsammans med sin partner som under riksmötet åker runt 

och besöker, i så kallade partnerprogram, sevärdheter i Ronneby kommun 

och i andra kommuner i Blekinge. Från samtliga kommuner i länet inbjuds 

respektive kommunstyrelses ordförande att delta vid invigningen av Lions 

riksmöte maj 2018. Varje kommun får tillgång till en utställningsmonter i 

anslutning till kongresscentret under hela riksmötet. 

Äskande av medel för Riksmötet 2018: 

Kommuner där Riksmötet äger rum har som regel skänkt 60 000 kr. 

Kommuner där andra Lionsklubbar finns och som är med och arrangerar 

Riksmöten skänker 30 000 kr vardera.  

Bedömning 

De stora rikstäckande konferenserna som förläggs till Ronneby Convention 

Center är en av flera kanaler som kan användas för att marknadsföra 

Ronneby kommun.   

Ronneby kommun har vid några tillfällen, särskilt historiskt sett, gått in och 

medfinansierat t ex en middag i samband med konferenser som har 

rikstäckning. Nivån har ofta legat på 100 kr per deltagare med ett totalt 

maxtak. I detta fall är det lokala föreningar i Ronneby kommun som är 

arrangörer. Lions är dessutom en ideell hjälporganisation. Mot bakgrund av 

ovanstående förslås att föreningarna får det ansöka beloppet om 60 000 kr i 

bidrag. 
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

att bevilja Lions Club Ronneby och Lions Club Bräkne-Hoby tillsammans 

ett bidrag om 60 000 kr för genomförande av Lions Riksmöte 2018. 

Finansiering sker via kommunstyrelsen anslag för oförutsedda kostnader   

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 förslå kommunstyrelsen att bevilja 

Lions Club Ronneby och Lions Club Bräkne-Hoby tillsammans ett bidrag 

om 60 000 kr för genomförande av Lions Riksmöte 2018. Finansiering sker 

via kommunstyrelsens ordförandes konto. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 


