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§ 292 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 293 Dnr 2020-000350 007 

Revisionsrapport- Granskning av digitaliseringsarbetet 
i Ronneby kommun  

 

Sammanfattning  

 På uppdrag av revisorerna har E&Y granskat kommunstyrelsen i syfte att 

bedöma om digitaliseringsarbetet i Ronneby kommun utförs på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 

E&Y har identifierat vissa förbättringsmöjligheter där kommunstyrelsen 

rekommenderas följande:  

Utveckla uppföljningen av digitaliseringsarbetet med fokus på att utvärdera 

nyttan och effektiviseringen av utförda projekt. 

Säkerställa att hela kommunkoncernen inkluderas i digitaliseringsarbetet, 

inklusive de kommunala bolagen.  

 

För att kommunstyrelsen ska ges möjlighet att uppfylla de ovanstående 

förbättringsförslagen föreslås att en digitaliseringsstrategi tas fram som 

beskriver kommunkoncernens mål med digitalisering. 

Bedömning 

 På uppdrag av revisorerna har E&Y granskat kommunstyrelsen i syfte att 

bedöma om digitaliseringsarbetet i Ronneby kommun utförs på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 

Bedömningen från E&Y är att i stor utsträckning har Ronneby kommun ett 

ändamålsenligt digitaliseringsarbete. Bedömningen grundar sig på den 

organisation och projektledning som kommunen har utvecklat under de 

senaste två åren med finansiering från Tillväxtverket. Det ses även som 

positivt att en digitaliseringsstrateg rekryterats och att beslut fattats om en 

gemensam projektmodell att använda för alla digitaliseringsprojekt. Detta 

bedöms bidra till ett mer enhetligt och effektivt arbetssätt för 

digitaliseringen. 
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Bedömningen är vidare att det finns förbättringsmöjligheter när det gäller 

kommunstyrelsens uppföljning och uppsikt över det pågående 

digitaliseringsarbetet där kommunstyrelsen rekommenderas följande: 

Utveckla uppföljningen av digitaliseringsarbetet med fokus på att utvärdera 

nyttan och effektiviseringen av utförda projekt. 

Säkerställa att hela kommunkoncernen inkluderas i digitaliseringsarbetet, 

inklusive de kommunala bolagen.  

 

För att kommunstyrelsen ska ges möjlighet att uppfylla de ovanstående 

förbättringsförslagen föreslås att en digitaliseringsstrategi tas fram som 

beskriver kommunkoncernens mål med digitalisering. Strategin kommer 

vara ett stöd till kommunens nämnder, förvaltningar och bolag för att ge 

vägledning i att uppnå kommunens vision och mål med digitaliseringen som 

verktyg. Till strategin kopplas en handlingsplan som beskriver 

kommunkoncernens aktiviteter kring digitalisering och som på ett enkelt sätt 

kan följas upp.  

 

För en så effektiv samverkan som möjligt kring kommunkoncernens 

digitalisering föreslås ett digitaliseringsnätverk med representanter från 

samtliga förvaltningar och bolag. 

Förslag till beslut 

 Beslutsförslaget är att kommunstyrelsen ger den Strategiska 

utvecklingsenheten i uppdrag att: 

Ta fram en digitaliseringsstrategi för Ronneby kommunkoncern som ska 

vara antagen av kommunstyrelsen under 2020. 

Bilda ett digitaliseringsnätverk med representanter från kommunkoncernens 

samtliga förvaltningar och bolag. 

Deltar i debatten 

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

Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att beslutet även utgör kommunstyrelsens yttrande till revisionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Ge strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram en 

digitaliseringsstrategi för Ronneby kommunkoncern som ska vara 

antagen av kommunstyrelsen under 2020. 

2. Ge strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att bilda ett 

digitaliseringsnätverk med representanter från kommunkoncernens 

samtliga förvaltningar och bolag. 

3. Översända detta beslut till revisionen som kommunstyrelsens 

yttrande i ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 294 Dnr 2020-000394 052 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
konsulter 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun, Ronnebyhus AB, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB 

Ronneby Industrifastigheter upphandlar leverantör för Konsulttjänster.  

Upphandlingen är en samordnad upphandling.      

Bedömning 

Upphandlingen avser täcka Ronneby kommun, Ronnebyhus AB, Ronneby 

Miljö & Teknik AB och AB Ronneby Industrifastigheter behov av 

Konsulttjänster.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för Ronneby kommun fastställa 

upphandlingsdokumentet gällande upphandling av leverantör för 

Konsulttjänster.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumentet 

gällande upphandling av leverantör för Konsulttjänster. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingssamordnare, Teo Zickbauer  
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§ 295 Dnr 2020-000395 052 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
konsulter mark 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun, Ronnebyhus AB, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB 

Ronneby Industrifastigheter upphandlar leverantör för Konsulttjänster mark.  

Upphandlingen är en samordnad upphandling.      

Bedömning 

Upphandlingen avser täcka Ronneby kommun, Ronnebyhus AB, Ronneby 

Miljö & Teknik AB och AB Ronneby Industrifastigheter behov av 

Konsulttjänster mark.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för Ronneby kommun fastställa 

upphandlingsdokumentet gällande upphandling av leverantör för 

Konsulttjänster mark.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumentet 

gällande upphandling av leverantör för Konsulttjänster mark. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingssamordnare, Teo Zickbauer 
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§ 296 Dnr 2020-000158 040 

Kostnadsminskning/besparing Räddningstjänsten, 
redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen 2020-
04-07 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 § 141 att återremittera ärendet 

avseende kostnadsminskning/besparing Räddningstjänsten. Motiveringen var 

att man av Räddningsförbundet önskade en konsekvensanalys av det nya 

förslaget. Förslaget som remitterades var det alternativa förslaget i nedan 

bild: 

 

 

 

Räddningstjänsten har till dagens möte inkommit med en ny 

konsekvensbeskrivning av ärendet.        

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att godkänna alternativt förslag till besparing för 
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Räddningsförbundet Östra Blekinge samt uppmana förbundet att söka mer 

samverkan med medlemskommunerna i arbetsuppgifter som rör tillexempel 

administration.   

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar avslag på besparingsförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla ordförandens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrup (SD) yrkande röstar nej.     

Omröstningsresultat  

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges fem (5) ja-röster 

och två (2) nej-röster. 

    

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Magnus Pettersson (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Peter Bowin (V) X   

Nicolas Westrup (SD)  X  

Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) 
 X  

Totalt 5 2  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna alternativt förslag till besparing för 

Räddningsförbundet Östra Blekinge i enlighet med nedan: 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(59) 
2020-08-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppmana 

förbundet att söka mer samverkan med medlemskommunerna i 

arbetsuppgifter som rör tillexempel administration. 

 

Reservation 

Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 297 Dnr 2020-000380 000 

Målarbete Kommunstyrelsen 2021-2022 

 

Sammanfattning  

Inför 2021-2022 har Kommunfullmäktige tagit fram fem nya strategiska 

målområden 

• Barn och ungas behov 

• Attraktiv och trygg livsmiljö för alla  

• Tillväxt och näringslivssamverkan 

• Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 

• Attraktiv arbetsgivare 

Kopplat till de fem strategisk målområdena finns fem punkter som ger en 

viljeinriktning med de strategiska målområdena. 

De strategiska målområdena utgår från kommunens vision och agenda 2030. 

Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun. 

Till de strategiska målområdena ska varje nämnd/bolag koppla egna mål. 

Detta gäller även för Kommunstyrelsen i egenskap av nämnd för 

kommunledningsförvaltningen och dess enheter. 

 

Nämnderna hade till uppgift att ha målen för 2021-2022 klara per den 30/6. 

Kommunstyrelsen har inte påbörjat det arbetet. Det finns flera anledningar 

till det. En av dem är att det inte funnits en verksamhetsutvecklare på plats 

att hålla ihop målarbetet.      

Workshop 

För att påbörja arbetet med nämndens mål ges nu en workshop på 

Kommunstyrelsens sammanträde den 1/9. Fördelade i arbetsgrupper kommer 

de förtroendevalda tillsammans arbeta med att svara på två frågeställningar. 

Det material som framkommer i workshopen tas sedan vidare för 

bearbetning av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av ledningsgruppen på 

kommunledningsförvaltningen. Som förberedelse har de förtroendevalda att 

ta del av, till tjänsteskrivelsen bifogade handlingar, Bakgrundsmaterial inför 

målarbete 2021-2022 samt Arbetsmaterial målarbete KS 2021. Handlingarna 

används sedan som ett stöd i samband med frågeställningarna som ska 

bearbetas under workshopen. 
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Förslag arbetsgång målarbete för Kommunstyrelsen 

 1/9 workshop nämndmål förtroendevalda KS 

 9/9 arbetsgrupp (KLF) arbetar fram förslag till mål och indikatorer för  

2021/2022 

 6/10 förslag presenteras och beslut tas om förslaget behöver bearbetas 

mer eller om det är klart för beslut i KS 

 14/10 om ej beslut den 6/10, arbetsgrupp arbetar med eventuella 

justeringar 

3/11 om ej beslut den 6/10, slutgiltigt beslut i KS 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

- att anta föreslagen arbetsgång avseende Kommunstyrelsens 

målarbete.      

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen för workshop i ärendet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för att hålla en workshop i ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 298 Dnr 2019-000169 212 

Karlskronas Översiktsplan 2050 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har beretts tillfälle att yttra sig gällande program för 

Karlskronas översiktsplan 2050 efter programsamråd i maj 2020.  

 

Ronneby kommun har tagit del av Karlskrona kommuns digitala program till 

översiktsplan samt deltagit i Samrådsmöte den 27 maj 2020. Programmet 

innehåller bland annat en övergripande utbyggnadsstrategi som föreslår 

framtida områden för ny bebyggelse, natur och rekreation och även för 

transporter och teknisk försörjning. Målåret för översiktsplanen är 2050. 

Idag lever 66 796 personer i Karlskrona kommun och ambitionen är att bli 

100 000 invånare 2050. Förslaget finns digitalt på 

www.karlskrona.se/oversiktsplan.  

Bedömning 

Programförslaget till Karlskronas översiktsplan ger en inledande beskrivning 

på hur kommunens översiktsplan ska formas. Kommunens visionsbild 

illustrerar hur kommunen i ökad omfattning vill skapa förutsättningar för ny 

bebyggelse i skärgården men även hitta nya riktlinjer på land för kommunen 

att utvecklas på.  

 

Kommunens utvecklingsstrategi visar en generell bild av den föreslagna 

utvecklingen. Gränserna är därför inte definitiva utan kartan ska ses som en 

målbild där utvecklingen presenteras. Strategin visar de största dragen i 

visionen om det framtida Karlskrona. En planeringsstrategi för att skapa 

hållbar kommun är att förtäta, vidareutveckla och komplettera den befintliga 

bebyggelsestrukturen i de så kallade serviceorterna. Den närmaste Ronneby 

kommun är Nättraby.  

 

Fler bostäder, skapar förutsättningar för befintliga och nya företag att 

utvecklas, investera i snabba kommunikationer, utveckla 

välfärdsverksamheten mm. För att lösa den framtida markanvändningen 

behöver kommunen undersöka möjligheten att växa åt alla håll med Trossö 

som mittpunkt. För att kunna växa samtidigt som miljöpåverkan minska och 

sociala skillnader jämnas ut kräver att det finns en planeringsstrategi. 

Strategin för Karlskrona kommuns fortsatta utveckling mot det hållbara 

samhället bygger på:  

http://www.karlskrona.se/oversiktsplan
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• Förtätning och förädling 

• Funktionsblandning 

• Förbättrad kollektivtrafik 

• Förnyelsebar energi 

• Grönare stad 

• Effektivare infrastruktur  

• Levande landsbygd  

 

Ronneby kommun har studerat de intressen som gränsar till Ronneby 

kommun och finner att Karlskrona kommun, i sitt program, gärna får 

förstärka vikten av ett kontinuerligt och aktivt mellankommunalt samarbete 

och dialog med Ronneby kommun, speciellt med hänseende till att Ronneby 

kommun och Karlskrona kommun är en viktig gemensam 

arbetsmarknadsregion. 

 

I övrigt har Ronneby kommun inte har några erinringar mot föreslaget 

program för översiktsplan för Karlskrona kommun och ser fram emot vidare 

dialog i kommungemensamma frågor. 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att påpeka att Karlskrona 

kommun i sitt föreslagna program för Översiktsplan, gärna får förstärka 

vikten av ett kontinuerligt och aktivt mellankommunalt samarbete och dialog 

i mellankommunala frågor, speciellt med hänseende till att Ronneby 

kommun och Karlskrona kommun är en viktig gemensam 

arbetsmarknadsregion. 

Men att kommunstyrelsens inte har några erinringar mot förslaget till 

program för översiktsplan för Karlskrona kommun i övrigt.   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att yttra följande: 
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Kommunstyrelsen påpekar att Karlskrona kommun i sitt föreslagna program 

för Översiktsplan, gärna får förstärka vikten av ett kontinuerligt och aktivt 

mellankommunalt samarbete och dialog i mellankommunala frågor, speciellt 

med hänseende till att Ronneby kommun och Karlskrona kommun är en 

viktig gemensam arbetsmarknadsregion. Men att kommunstyrelsens inte har 

några erinringar mot förslaget till program för översiktsplan för Karlskrona 

kommun i övrigt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 299 Dnr 2019-000094 100 

Laglighetsprövning - arvoden till politiker 

 

Sammanfattning  

 Del av kommunfullmäktiges beslut av den 29 november 2018, § 292, dnr 

KS 2018/585 överklagades till Förvaltningsrätten i Växjö av två 

kommuninvånare gällande ändring av ersättning till de förtroendevalda. 

Förvaltningsrätten hanterade de båda överklagandena i mål nr 5562-18 och 

avvisade Sajjad Rashids överklagan den 1 november 2019 p.g.a. att 

överklagan inkom för sent. Förvaltningsrätten meddelade dom den 9 

december 2019 avseende Sune Håkanssons överklagan och avslog den. 

 

Sajjad Rashid ansökte sedan om återställande av försutten tid, då han ansåg 

att han hade haft laga förfall för att ha missat tidsfristen för överklagan. 

Kammarrätten i Jönköping återställde den försuttna tiden i mål nr 3915-19.  

 

Förvaltningsrätten i Växjö handlägger nu åter målet och har förelagt 

kommunen att svara på ett yttrande från Sajjad Rashid. Överklagandet 

handläggs i mål nr 2160-20, men aktbilagorna från mål nr 5562-18 ligger till 

grund för målet. 

 

Undertecknad kommunjurist har svarat på föreläggandet den 10 juli 2020 för 

kommunstyrelsens räkning, se bilaga. Punkt 1.5 i kommunstyrelsens 

delegationsordning, beslutad den 4 juni 2019 § 199, ger kommunjurist 

möjlighet att avge yttrande vid föreläggande från domstol.  

 

Yttrandet har lämnats med stöd av delegationen och kommunstyrelsen ska 

besluta om yttrandet ska vidhållas.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås fastställa kommunjuristens yttrande den 10 juli 

2020 som har getts in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 2160-20.      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

kommunjuristens yttrande den 10 juli 2020 som har getts in till 

Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 2160-20. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 300 Dnr 2020-000058 106 

Beslut om avgift vid utlämnande av allmänna 
handlingar från Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling 

 

Sammanfattning  

 Cura Individutveckling har beslutat om reviderat förslag till avgifter vid 

utlämnande av allmänna handlingar. Fullmäktige i respektive 

samverkanskommun måste fatta beslut i sak.  

Bedömning 

 För att kunna ta ut avgift för utlämnande av allmänna handlingar, t.ex. 

kopiering, så måste avgiften vara beslutad av kommunfullmäktige. När det 

gäller kommunsamverkan Cura Individutveckling så behöver avgiften 

beslutas av samtliga kommuners fullmäktige för att vara gällande. Cura 

Individutveckling inkom med ett förslag tidigare under året där förslaget 

innehöll en avgift för arbetsinsats vid utlämnandet. Den delen av avgiften är 

borttagen i det reviderade förslaget, som nu tillställs kommunfullmäktige för 

beslut.  

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige föreslås besluta om avgifter vid utlämnande av 

allmänna handlingar från Cura Individutveckling enligt reviderat förslag från 

Cura Individutveckling.     

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna avgifter vid utlämnande av allmänna 

handlingar från Cura Individutveckling enligt reviderat förslag från Cura 

Individutveckling. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 301 Dnr 2020-000347 4261 

Remiss gällande PFAS vid f.d. räddningsstationen F17, 
Ronneby 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har 2020-06-16 mottagit en remiss från 

kommunstyrelsen. Remissen gäller miljötekniska undersökningar avseende 

PFAS som har utförts i två etapper vid den f.d. räddningsstationen på 

Blekinge Flygflottilj, F17 (Kallinge Flygfält 1:1). Resultatet från 

undersökningarna presenteras i två rapporter som har remitterats till 

Ronneby kommun från Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar här sitt yttrande med anledning av 

inkommen remiss.   

Bakgrund 

Väster om landningsbanan på Blekinge Flygflottilj fanns tidigare en 

räddningsstation. Ungefär 150-200 meter norr och väster om den f.d. 

räddningsstationen rinner Hasselstadsbäcken. Under år 2018 och 2019 har 

konsultbolaget NIRAS genomfört miljötekniska undersökningar vid den f.d. 

räddningsstationen, på uppdrag av Försvarsmakten. Undersökningarna har 

utförts i två omgångar, etapp 1 respektive etapp 2. Under etapp 1 har NIRAS 

bland annat undersökt ytvattenprover från Hasselstadsbäcken med syfte att 

klargöra var förorenat grundvatten från den f.d. räddningsstationen strömmar 

ut i Hasselstadsbäcken. Resultatet från etapp 1 har även legat till grund för 

utformningen av etapp 2, då både jord-, grundvatten- och ytvattenprover har 

undersökts. Syftet med etapp 2 har varit att kartlägga föroreningsplymen vid 

den f.d. räddningsstationen.   

 

I remitterade rapporter presenterar NIRAS resultaten från undersökningarna.  

Genomförda undersökningar visar bland annat att grundvattnets 

strömningsriktning vid den f.d. räddningsstationen är åt norr och åt väst. 

Grundvattentransporten bedöms vara snabbast åt norr och det är även norr 

om räddningsstationen som högst halter påvisas i grundvattnet, upp till 450 

000-500 000 ng/l för summan av 11 stycken PFAS-föreningar (PFAS-11). 

Utifrån de PFAS-halter som har uppmätts i Hasselstadsbäcken har NIRAS 

uppskattat en sträcka om ungefär 100 meter längs med bäcken, som troligtvis 

utgör det primära utströmningsområdet för PFAS-förorenat grundvatten från 

den f.d. räddningsstationen. 
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NIRAS sammanfattar i rapporten för etapp 2 att föroreningshalten 

överskrider rikt- och gränsvärden i merparten av alla jord-, grundvatten- och 

ytvattenprov. De PFAS-halter som har uppmätts i jord och grundvatten vid 

den f.d. räddningsstationen är i samma storleksordning som de halter som 

har uppmätts vid brandövningsplatsen på Blekinge Flygflottilj. NIRAS 

bedömer att den f.d. räddningsstationen utgör ett stort källområde för PFAS 

som bör få samma prioritet som brandövningsplatsen.  

 

Vidare rekommenderar NIRAS kompletterande jordprovtagning vid den f.d. 

räddningsstationen, för avgränsning av föroreningen i den omättade zonen. 

Därutöver rekommenderar NIRAS att åtgärdsutredning tas fram för den f.d. 

räddningsstationen och för brandövningsplatsen. Försvarsmakten beskriver i 

remitterad skrivelse att åtgärdsutredning kommer att inledas vid 

brandövningsplatsen under hösten år 2020.       

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande avseende 

remiss om undersökning av PFAS, etapp 1 och etapp 2, vid den f.d. 

räddningsstationen på Blekinge Flygflottilj:    

1.  

I föreliggande undersökning rekommenderar NIRAS som vidare åtgärd att 

en kompletterande jordprovtagning genomförs för avgränsning av 

jordföroreningen vid den f.d. räddningsstationen. NIRAS rekommenderar 

även att åtgärdsutredning tas fram för den f.d. räddningsstationen och för 

brandövningsplatsen. Miljö- och byggnadsnämnden anser att de vidare 

åtgärder som NIRAS rekommenderar ska genomföras.  

Miljö- och byggnadsnämnden anser därutöver att Försvarsmakten, med 

åtgärdsutredningarna som underlag, ska ta fram en konkret åtgärdsplan för 

de PFAS-förorenade områdena vid Blekinge Flygflottilj. Miljö- och 

byggnadsnämnden anser att åtgärdsplanen ska inkludera en beskrivning av 

de åtgärder som Försvarsmakten planerar att vidta för avhjälpande av PFAS-

föroreningar tillsammans med en tidsplan där det anges när åtgärderna 

kommer att genomföras.  

 

2. 

 I genomförda undersökningar vid den f.d. räddningsstationen, etapp 1 och 2, 

har jord-, grundvatten- samt ytvattenprover analyserats för PFAS-föreningar. 

Om sedimentprover inte redan har undersökts med avseende på PFAS-

föreningar inom ramen för tidigare undersökningar, anser miljö- och 

byggnadsnämnden att sediment också ska undersökas för klargörande av om 
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det även finns PFAS-förorenade sediment som behöver inkluderas i de 

kommande åtgärdsutredningarna.       

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-08-19 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande avseende 

remiss om undersökning av PFAS, etapp 1 och etapp 2, vid den f.d. 

räddningsstationen på Blekinge Flygflottilj:    

1.  

I föreliggande undersökning rekommenderar NIRAS som vidare åtgärd att 

en kompletterande jordprovtagning genomförs för avgränsning av 

jordföroreningen vid den f.d. räddningsstationen. NIRAS rekommenderar 

även att åtgärdsutredning tas fram för den f.d. räddningsstationen och för 

brandövningsplatsen. Miljö- och byggnadsnämnden anser att de vidare 

åtgärder som NIRAS rekommenderar ska genomföras.  

Miljö- och byggnadsnämnden anser därutöver att Försvarsmakten, med 

åtgärdsutredningarna som underlag, ska ta fram en konkret åtgärdsplan för 

de PFAS-förorenade områdena vid Blekinge Flygflottilj. Miljö- och 

byggnadsnämnden anser att åtgärdsplanen ska inkludera en beskrivning av 

de åtgärder som Försvarsmakten planerar att vidta för avhjälpande av PFAS-

föroreningar tillsammans med en tidsplan där det anges när åtgärderna 

kommer att genomföras.  

 

2. 

 I genomförda undersökningar vid den f.d. räddningsstationen, etapp 1 och 2, 

har jord-, grundvatten- samt ytvattenprover analyserats för PFAS-föreningar. 

Om sedimentprover inte redan har undersökts med avseende på PFAS-

föreningar inom ramen för tidigare undersökningar, anser miljö- och 

byggnadsnämnden att sediment också ska undersökas för klargörande av om 

det även finns PFAS-förorenade sediment som behöver inkluderas i de 

kommande åtgärdsutredningarna. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet blir omedelbart justerat.  

Propositionsordning 

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

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

proposition på miljö-och byggnadsnämndens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar följande yttrande avseende remiss 

om undersökning av PFAS, etapp 1 och etapp 2, vid den f.d. 

räddningsstationen på Blekinge Flygflottilj:    

1.  

I föreliggande undersökning rekommenderar NIRAS som vidare åtgärd att 

en kompletterande jordprovtagning genomförs för avgränsning av 

jordföroreningen vid den f.d. räddningsstationen. NIRAS rekommenderar 

även att åtgärdsutredning tas fram för den f.d. räddningsstationen och för 

brandövningsplatsen. Miljö- och byggnadsnämnden anser att de vidare 

åtgärder som NIRAS rekommenderar ska genomföras.  

Miljö- och byggnadsnämnden anser därutöver att Försvarsmakten, med 

åtgärdsutredningarna som underlag, ska ta fram en konkret åtgärdsplan för 

de PFAS-förorenade områdena vid Blekinge Flygflottilj. Miljö- och 

byggnadsnämnden anser att åtgärdsplanen ska inkludera en beskrivning av 

de åtgärder som Försvarsmakten planerar att vidta för avhjälpande av PFAS-

föroreningar tillsammans med en tidsplan där det anges när åtgärderna 

kommer att genomföras.  

 

2. 

 I genomförda undersökningar vid den f.d. räddningsstationen, etapp 1 och 2, 

har jord-, grundvatten- samt ytvattenprover analyserats för PFAS-föreningar. 

Om sedimentprover inte redan har undersökts med avseende på PFAS-

föreningar inom ramen för tidigare undersökningar, anser miljö- och 

byggnadsnämnden att sediment också ska undersökas för klargörande av om 

det även finns PFAS-förorenade sediment som behöver inkluderas i de 

kommande åtgärdsutredningarna. 

________________ 

Exp: 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM), senast 31 augusti. 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Leif Abrahamsson  
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§ 302 Dnr 2018-000562 009 

Rättegång om PFAS i Blekinge tr, mål T 1530-16 m.fl. 
Herman Afzelius m.fl ./. Ronneby Miljö & Teknik AB 
angående fastställande av skadeståndsskyldighet -  

 

Sammanfattning  

Mathias Kågell, kommunjurist, ger information i ärendet.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 303 Dnr 2020-000392 101 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott  2021  

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021 

Måndagar  

 

 

 

2021-01-18 2021-08-16 

2021-02-08 2021-09-13 

2021-02-22 2021-09-27 

2021-03-08 2021-10-11 

2021-03-22 2021-10-25 

2021-04-12 2021-11-08 

2021-04-26 2021-11-22 

2021-05-10  

2021-05-24  

2021-06-14  

 

Kl. 08:30 
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Kommunstyrelsen 2021 

Tisdagar  

 

2021-01-12 2021-08-10 

2021-02-02 2021-09-07 

2021-03-02 2021-10-05 

2021-04-06 2021-11-02 

2021-05-04 2021-12-07 

2021-06-01  

 

Kl. 09:00 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

sammanträdesdagar för 2021 i enlighet med nedan: 
 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2021 

Måndagar  

 

  

 

2021-01-18  2021-08-16 

2021-02-08  2021-09-13 

2021-02-22  2021-09-27 

2021-03-08  2021-10-11 

2021-03-22  2021-10-25 

2021-04-12  2021-11-08 

2021-04-26  2021-11-22 

2021-05-10   

2021-05-24   

2021-06-14   

 

Kl. 08:30 
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Kommunstyrelsen 2021 

Tisdagar  

 

2021-01-12 2021-08-10 

2021-02-02 2021-09-07 

2021-03-02 2021-10-05 

2021-04-06 2021-11-02 

2021-05-04 2021-12-07 

2021-06-01  

 

Kl. 09:00 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att stryka kommunstyrelsens 

möte i augusti samt att det till nästa möte kompletteras med ett förslag till 

sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott i december.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

sammanträdesdagar för 2021 i enlighet med nedan: 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2021 

Måndagar  

 

  

 

2021-01-18  2021-08-16 

2021-02-08  2021-09-13 

2021-02-22  2021-09-27 

2021-03-08  2021-10-11 

2021-03-22  2021-10-25 

2021-04-12  2021-11-08 

2021-04-26  2021-11-22 

2021-05-10   

2021-05-24   

2021-06-14   
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Kl. 08:30 

 

Kommunstyrelsen 2021 

Tisdagar  

 

2021-01-12  

2021-02-02 2021-09-07 

2021-03-02 2021-10-05 

2021-04-06 2021-11-02 

2021-05-04 2021-12-07 

2021-06-01  

 

Kl. 09:00 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 304 Dnr 2020-000393 101 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 

2021: 

 

Kommunfullmäktige 2021 

 
2021-01-28 2021-08-26 

2021-02-25 2021-09-30 

2021-03-25 2021-10-28 

2021-04-29 2021-11-25 

2021-05-27 2021-12-22 

2021-06-23  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2021 i enlighet med 

nedan: 

 

Kommunfullmäktige 2021 

 
2021-01-28 2021-08-26 

2021-02-25 2021-09-30 

2021-03-25 2021-10-28 

2021-04-29 2021-11-25 

2021-05-27 2021-12-22 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förändringen att kommunfullmäktiges möte i augusti stryks.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa fastställer sammanträdesdagar för 2021 i 

enlighet med nedan: 

 

Kommunfullmäktige 2021 

 
2021-01-28 2021-09-30 

2021-02-25 2021-10-28 

2021-03-25 2021-11-25 

2021-04-29 2021-12-22 

2021-05-27  

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(59) 
2020-08-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 305 Dnr 2019-000581 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inrättande av en 
kommunal fritidsbank 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag är inlämnat om inrättande av en kommunal fritidsbank. 

Förslagsställaren lyfter fram ett antal argument för detta och hänvisar till 

kommuner, bl.a. Kalmar, Askersund, Eslöv och Karlshamn som har inrättat 

en fritidsbank i kommunens regi. Konceptet går ut på att kommunen samlar 

in utrustning som av olika skäl inte används från idrottsutövande 

privatpersoner, föreningar och företag. Denna utrustning kan sedan lånas 

gratis av privatpersoner, skolor och föreningar.   

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2019 att 

remittera medborgarförslaget till Teknik-, fritid- och kulturnämnden.  

 

Nämndens bedömning är att de framförda argumenten att genomföra detta i 

Ronneby är starka. Det skulle bidra till hållbarhet och främja 

idrottsverksamhet för såväl enskilda som föreningar och skolor. Nämnden 

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

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

tidsättas. Det krävs långsiktighet med stadigvarande driftsbudget samt 

investering i utlåningssystem. Nämnden beslutar vid sammanträdet 2019-12-

12 att ställa sig positiv till förslagets intentioner med föreslår fullmäktige att 

avslå medborgarförslaget om att inrätta en kommunal fritidsbank med 

hänvisning till rådande budgetläge. 

Vid sitt sammanträde i mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att remittera 

till socialnämnden. 

Socialnämnden kompletterar bedömningen med att förslaget är intressant ur 

flera perspektiv. ”Det kan generera meningsfull sysselsättning till personer 

som har beslut enligt LSS om daglig verksamhet. Grunden till att organisera 

en Fritidsbank existerar redan i dagsläget då det t. ex. finns en servicegrupp 

på Vidablick. Denna grupp hämtar och rengör hjälpmedel, sköter leveranser 

av arbetskläder till gruppbostäder och inom personlig assistens m.m. Det 

borde gå att inkludera Fritidsbanken inom befintlig verksamhet. Dock krävs 

investeringar. Förslaget bör därför utredas vidare för eventuellt 

implementeras när pandemin tillåter.”  
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Socialnämnden beslutar vid sammanträdet 2020-06-23 att ställa sig positiv 

till förslaget att starta en fritidsbank och föreslår kommunfullmäktige att ge 

socialnämnden i uppdrag att vidare utreda medborgarförslaget avseende 

lokaler, öppettider, personal och utrustning m.m. 

 

Med utgångspunkt i att två nämnder ser positivt på inrättandet av en sk. 

fritidsbank i kommunal regi samt i socialnämndens förslag att nämndens ges 

i uppdrag att utreda förslaget vidare görs bedömningen att 

medborgarförslaget kan anses vara besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge 

socialnämnden i uppdrag att vidare utreda medborgarförslaget avseende 

lokaler, öppettider, personal och utrustning m.m. 

Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup (SD) yrkar avslag 

på medborgarförslaget.  

 

Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet 

med ordförandens eget yrkande.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla Roger Fredrikssons (M) m.fl. röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) m.fl. förslag röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

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

och tre (3) nej-röster.  

    

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Peter Bowin (V)  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) 
X   

Totalt 4 3  

    

    

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 306 Dnr 2019-000726 109 

Besvarande av medborgarförslag - Cafeterian i 
stadshuset 

 

Sammanfattning  

Inkommet medborgarförslag 17 december 2019 förslår att Stadshusets 

cafeteria flyttar till vårdcentralen i Ronneby, alternativt att cafeterian delas 

mellan nuvarande plats i Stadshuset och vårdcentralen. 

Bedömning 

Cafeterian i Stadshuset bedrivs som ett personacafé och fungerar också som 

en personalmatsal därför är det inte lämpligt att den har en annan geografisk plats 

än i Stadshuset. Förslaget att dela så att cafeterian finns på två platser är inte möjligt 

då service behövs i Stadshuset dagligen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 307 Dnr 2019-000129 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om ett 
rökfritt center i Ronneby centrum 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget om ett rökfritt centrum, 

vilket beskrivs som Ronneby torg, gågata och övriga delar som det som är 

klassificerat som centrum. Detta för att bidra till ett attraktivare Ronneby och 

främja miljö- och hälsomedvetenhet. 

 

Medborgarförslaget har skickats på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden, 

Teknik-fritid - och kulturnämnden och Näringslivsenheten. 

 

Från om med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lag (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär bland annat att Sverige 

fått fler rökfria miljöer. Rökförbud har utvidgas till att omfatta vissa platser 

utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra 

utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är 

avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes 

kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning 

och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Syftet med de rökfria 

miljöerna är att skydda barn och andra känsliga personer från att utsättas för 

tobaksrök. Kommunen har tillsynsansvaret över de rökfria miljöerna. 

 

I samband med den nya tobakslagen har kommunen aktivt arbetat med att 

skylta de nya miljöerna som kommunen ansvara för och genomfört 

kommunikationsinsatser till ansvariga verksamheter för rökfria miljöer. Från 

och med sommaren 2020 deltar Ronneby kommun i folkhälsomyndighetens 

informationskampanj till allmänheten för att påminna de rökfria miljöerna 

och dess syfte.  

 

Samtliga remissinstanser har i sin yttrande hänvisat till den nya tobakslagen.  
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Teknik-, fritid- och kulturnämnden lyfter i sitt yttrande att intentionen med 

ett utökat rökförbud i grunden är god, men att det finns svårigheter att 

säkerställa efterlevnaden. Nämnde ser med hänvisning till den nya lagen 

ingen anledning till att skapa ett utökat rökförbud i centrum.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beskriver i sitt yttrande att de saknar möjlighet 

att bedriva tillsyn på andra utomhusmiljöer än de som finns i lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Nämnden hänvisar även till 

en dom från Förvaltningsrätten där ett beslut i Umeå kommun om en rökfri 

zon i centrum upphävts med bedömningen att det inte följer tobakslagen.  

 

Näringslivsenheten beskriver i sitt yttrande att modellen och arbetssättet för 

samverkan som används i BID – processen (kommun, fastighetsägare och 

näringsidkare) även kan användas för att skapa rökfria miljöer i Ronneby 

centrum. 

Bedömning 

 Den nya tobakslagen med ett utökat rökförbud vid exempelvis entréer och 

uteserveringar bedöms bidra till förslagsställarens intentioner med 

medborgarförslaget.  

 

Ett rökfritt centrum enligt medborgarförslaget bedöms dock inte 

genomförbart utifrån hur nuvarande tobakslag är utformad. Som beskrivs i 

yttrandet från Miljö- och byggnadsnämnden och Teknik- fritid och 

kulturnämnden blir det svårt att säkerställa efterlevnaden.  

 

Det är däremot viktigt att se till att tobakslagen efterlevs genom tillsyn och 

kommunikationsinsatser i samverkan mellan de olika aktörerna kommun, 

fastighetsägare och näringsidkare.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisningen 

till att den nya tobakslagen med ett utökat rökförbud bedöms bidra till 

förslagsställarens intentioner och att det blir problematiskt att säkerställa 

efterlevnaden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S). 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisningen till att 

den nya tobakslagen med ett utökat rökförbud bedöms bidra till 

förslagsställarens intentioner och att det blir problematiskt att säkerställa 

efterlevnaden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 308 Dnr 2020-000002 109 

Besvarande av medborgarförslag - att använda de 
elektroniska anslagstavlorna vid infarterna till viktig 
information till invånarna 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgaförslag har inkommit 200102 från Peter Valverius om att 

använda de elektroniska anslagstavlorna vid infarterna till viktig information 

till invånarna.   

Bedömning 

 Ronneby kommun ansvarar för de digitala skyltarna vid infarterna. Enheten 

för Näringsliv och Kommunikation administrerar och följer de riktlinjer som 

är framtagna gällande budskap på skyltarna (se bilaga). Det primära syftet 

med skyltarna är att informera förbipasserande om Ronneby kommun, om 

kommande större evenemang och händelser där kommunen är medfinansiär 

eller där evenemanget bedöms stärka Ronneby kommuns platsvarumärke 

”Ronneby-den moderna kurorten” på ett särskilt positivt sätt. Enheten för 

Näringsliv och Kommunikation svarar för layout, innehåll, frekvens samt 

exponeringstid för aktuellt material. Information hämtas främst från 

kommunens evenemangskalender. Innehållet i budskapen ska i första hand 

vara just samhällsinformation och information om evenemang och 

aktiviteter. Skyltarna används även för krisinformation t ex har de använts 

flitigt under pågående coronapandemi. Enheten för Näringsliv och 

Kommunikation bedömer att det som förslagsställaren önskar redan finns 

idag som förfarande då Ronneby kommun ansvarar för skyltarna och 

riktlinjer finns för användandet.    

Förslag till beslut 

 Enheten för Näringsliv och Kommunikation föreslår Kommunstyrelsen att 

besluta att ytterligare åtgärder inte krävs då detta förfarande redan finns i 

verksamheten då Ronneby kommun ansvarar för de digitala skyltarna vid 

infarterna och riktlinjer för användandet innehåller de punkter som 

förslagsställaren önskar.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat med ovanstående.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 309 Dnr 2020-000143 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Portabelt 
dansgolv på Ronneby torg 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag har 200227 inkommit från Monica Therése Karlsson 

om ett portabelt dansgolv på Ronneby torg vid arrangemang. Torget sluttar 

och är stenbelagt vilket inte lämpar sig för dans enligt förslagsställaren.   

Bedömning 

 Till de arrangemang som genomförs i Ronneby kommun hyr man in 

utrustning från en evenemangsarrangör t ex scen, teknik etc. Om 

arrangemanget även ska innehålla inslag av dans finns möjlighet att hyra in 

även ett portabelt dansgolv. Denna möjlighet finns oavsett om kommunen är 

arrangör eller om någon annan aktör arrangerar. Enheten för Näringsliv och 

Kommunikation bedömer inte att Ronneby kommun ska äga ett portabelt 

dansgolv utan det kan hyras in vid respektive arrangemang om behov finns 

av dans.   

Förslag till beslut 

 Enheten för Näringsliv och Kommunikation föreslår Kommunstyrelsen att 

besluta att portabelt dansgolv hyrs in av evenemangsarrangör om 

arrangemang som anordnas på torget har inslag av dans.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att avslå medborgarförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 310 Dnr 2020-000170 101 

Ändring av resepolicy för kommunkoncernen 

 

Sammanfattning  

Nuvarande resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2010 (§52) och 

omfattar liksom det nya förslaget hela kommunkoncernen. Utifrån Riktlinjer 

för Ronneby kommuns styrdokument har konstaterats att delar av nuvarande 

resepolicy snarare är riktlinjer än policy varför föreliggande förslag är 

uppdelat i en policydel och en riktlinjedel.   

Bedömning 

Förslag till ny resepolicy och riktlinjer har arbetats fram av en mindre 

arbetsgrupp med representanter från kanslienheten och strategiska 

utvecklingsenheten på uppdrag av kommundirektören. Förslaget har varit på 

remiss till nämnder och bolag vilket föranlett att förslaget har ändrats i vissa 

delar. Efter remissen till nämnder och bolag har det justerade förslaget 

remitterats till enheterna på kommunledningsförvaltningen. I 

remissammanställningen redovisas givna synpunkter och de kommenteras. 

 

I arbetet med omarbetningen har hänsyn tagits till den utveckling som har 

skett genom åren och inspiration har hämtats från flera kommuners 

resepolicies och riktlinjer för möten och resor mm 

 

I sak är skillnaden mellan nu gällande dokument och förslaget inte så stor 

utan fokus har framför allt legat på att skapa ett tydligare dokument att 

förhålla sig till när en tjänsteresa ska göras. Det innebär till att börja med att 

de textdelar som har policykaraktär har samlats i en policydel och de 

textdelar som har formen av riktlinjer har lagts i en riktlinjedel. Även i övrigt 

har texternas ordning setts över för att skapa bättre flöde efter relevans för 

läsaren. För ett modernare och tydligare dokument har några komponenter 

tillförts förslaget. Det är bl.a. avsnitt 3 Val av resa i policyn samt avsnitt 5 

Val av drivmedel i riktlinjerna.  

 

När nu gällande resepolicy antogs var den i framkant särskilt ur 

miljösynpunkt. Det har bidragit till att policyn har kunnat stå sig i tio år. I det 

nya förlaget har hänsyn tagits till Miljöprogram för Ronneby kommun 2017-

2020 med den övergripande målsättningen att Ronneby ska bli Sveriges 
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första hållbara kommun och att Ronneby kommun som organisation ska vara 

fossilbränslefritt år 2025.  

Vid beslut om resepolicy och riktlinjer har kommunfullmäktige bl.a. att ta 

ställning till om skrivningen i nu gällande resepolicy och som även överförts 

till förlaget att ”vid längre tjänsteresor ska i första hand tåg väljas framför 

flyg” ska ändras från ska till bör som några av remissinstanserna önskar.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Anta förslag till ny resepolicy och riktlinjer och upphäva tidigare 

resepolicy 

2. Lämna ägardirektiv genom följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus: 

 

Ombudet ska besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade ny 

resepolicy samt riktlinjer och samtidigt upphäva tidigare resepolicy.  

Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), 

Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till ny resepolicy och riktlinjer med 

följande förändringar: 

1. Under avsnitt tre och ”val av resa” byta ut ordet ska mot bör. 

2. Ändra prioriteringsordningen under avsnitt tre till följande: 

I. Webb- och videomöten ska ersätta resor när det är lämpligt 

II. Resor bör göras på ett kostnadseffektivt sätt. 

III. Det minst klimatpåverkande färdmedlet bör väljas. 
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Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till ny resepolicy och riktlinjer med 

följande förändringar: 

1. Under avsnitt tre ”val av resa” första punkten: 

Förslag till ny lydelse: Webb och videomöten ersätter när det går fysiska 

möten.  

2. Under avsnitt tre ”val av resa” punkt två: 

Förslag till ny lydelse: Välj det för resan minst klimatpåverkande och mest 

energisnåla färdmedel. 

3. Under avsnitt fyra i riktlinjerna punkt 4: 

Förslag till ny lydelse: Tåg väljs före flyg, Om flyg måste väljas ska 

klimatkompensation göras.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att arbetsutskottet bifaller Kenneth 

Michaelssons (C) förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs. 

De som önskar bifalla Kenneth Michaelssons (C) förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrups (SD) förslag röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan avges, fem (5) ja-röster 

och två (2) nej-röster, varefter ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i 

enlighet med Kenneth Michaelssons (C) förslag.  

    

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Magnus Pettersson (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Peter Bowin (V) X   

Nicolas Westrup (SD)  X  

Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) 
 X  

Totalt 5 2  

    

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att:  

1. Anta förslag till ny resepolicy och riktlinjer med följande förändringar:  

a) Avsnitt tre i policyn, ”val av resa” punkt ett: 

Förslag till ny lydelse: Webb och videomöten ersätter när det går 

fysiska möten.  

b) Avsnitt tre i policyn, ”val av resa” punkt två: 

Förslag till ny lydelse: Välj den för resan minst klimatpåverkande 

och mest energisnåla färdmedel. 

c) Avsnitt fyra i riktlinjerna punkt 4: 

Förslag till ny lydelse: Tåg väljs före flyg, Om flyg måste väljas ska 

klimatkompensation göras. 

 och upphäva tidigare resepolicy. 
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2. Lämna ägardirektiv genom följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus: 

 

Ombudet ska besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade ny 

resepolicy samt riktlinjer och samtidigt upphäva tidigare resepolicy. 

Reservation 

Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 311 Dnr 2020-000213 001 

Återrapportering från krisledningsnämnden 2020 

Sammanfattning  

Enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 2 kap. § 5 ska 

krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 

kommunfullmäktige. Senaste återrapportering skedde 2020-06-25 § 193. 

 

Sen den senaste återrapporteringen har krisledningsnämnden sammanträtt 

ytterligare tre gånger (2020-07-09, 2020-07-14 och 2020-08-04). 

Kommunfullmäktige i augusti har ställts in varför närmast följande 

fullmäktige är i september (24/9).  

 

Krisledningsnämnden återrapporterar följande: 

Protokoll med beslut från 2020-07-09, 2020-04-14 och 2020-08-14.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera den återrapporterade 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige att notera den återrapporterade informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 312 Dnr 2020-000006 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 313 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

Protokoll  

- Sydarkivera förbundsfullmäktige, 2020-06-12. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 
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§ 314 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Kommundirektörens beslut att gå ur stabsläget.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 315 Dnr 2020-000315 609 

Remiss - Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter 
försöksverksamheten 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-08-20 § 88 

En remisspromemoria har inkommit från Utbildningsdepartementet gällande 

möjlighet till betyg från årskurs 4. Ronneby kommun ges möjlighet att 

inkomma med ett remissvar. I remissen föreslås att: 

Ändring i skollagen som innebär att bemyndigandet för regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om en 

försöksverksamhet om tidigare betygsättning upphävs ska träda i kraft den 1 

juli 2021.   

Ändringarna i övrigt i skollagen och skolförordningen ska träda i kraft den 1 

april 2021.  

Ändringen i skollagen och skolförordningen om att rektorn får fatta beslut 

om tidigare betyg samt senaste tidpunkt för detta tillämpas från den 1 april 

2021 

Ändringarna i författningarna i övrigt tillämpas på utbildning från och med 

höstterminen 202I.  

 

”I promemorian föreslås att det bemyndigande i skollagen (2010:800) som 

innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om en försöksverksamhet som avser betygsättning i 

årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 

5 och 6 i specialskolan, ska upphävas. Den reglering om försöksverksamhet 

som har beslutats med stöd av bemyndigandet upphör samtidigt. I 

promemorian föreslås att det i stället i skollagen ska införas bestämmelser 

som innebär att en rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i 

grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 5 och 6 i 

specialskolan vid en skolenhet som rektorn ansvarar for. Lärarna vid berörd 

skolenhet ska ges tillfälle att yttra sig inför ett sådant beslut. Rektorn ska 

snarast underrätta huvudmannen om beslutet och huvudmannen ska anmäla 

beslutet till Statens skolverk. Beslutet ska gälla tillsvidare eller till dess att 

det upphävs av ett nytt beslut av rektorn.” (u2020/0351 s.2 

 

I den försöksverksamheten som ligger till grund för denna lagändring har 

endast ett fåtal huvudmän och skolenheter deltagit. Detta underlag är mycket 
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litet, vilket gör att man heller inte kan dra några slutsatser om 

försöksverksamheten varit lyckosam eller inte.  

De resultat och det underlag remissen hänvisar till är Skolverkets utvärdering 

av införande av betyg från årskurs 6, vilken generellt visar på både positiva 

och negativa konsekvenser av tidigare betygssättning. De resultat man kan 

pekar på är att högpresterande elever och flickor upplevs i utvärderingen 

motiveras av tidigare betygssättning, medan lågpresterande elever och pojkar 

upplevs ha en lägre grad av kunskapsutveckling till följd av tidigare 

betygssättning. Den elevgrupp som nu föreslås omfattas av betygssättning är 

ytterligare två år yngre än den grupp som refereras till i utvärderingen, vilket 

är en betydande åldersskillnad. Detta gör att några generella slutsatser av 

införande av betyg i årskurs 4 inte kan göras utifrån de slutsatser som dragits 

efter utvärderingen av införande av betyg i årskurs 6.  

 

Idag är Psykisk ohälsa en stor utmaning som det löpande kommer rapporter 

om ökar. Det är därför oroande att majoriteten av lärarna i utvärderingen 

uppger att eleverna är mer stressade efter att betyg från årskurs 6 har införts. 

Elever som fått betyg från årskurs 6 är inte heller mindre stressade i årskurs 

7-9 i jämförelse med elever som fått betyg från årskurs 8. Det finns alltså 

inget i utvärderingen som tyder på att betygspressen i de högre årskurserna 

kan dämpas genom att eleverna vänjs vid betyg från tidig ålder. 

Sammantaget gör Skolverket bedömningen att det inte är möjligt att uttala 

sig om huruvida de tidigare betygen har haft en faktisk effekt på elevers 

resultat och kunskapsutveckling eller inte.  

 

Utbildningsnämnden i Ronneby kommun befarar att likvärdigheten riskeras 

om varje enskild rektor har möjlighet att besluta om betyg från årskurs 4. 

Om det uppstår en ökad rörlighet för rektorer på arbetsmarknaden kan detta 

förorsaka att beslut om införande av betyg tidigare än årskurs 6 ser olika ut 

från år till år på skolenheter. För rektor kan även möjligheten att besluta om 

att införa betyg från årskurs 4 bli ännu en parameter där de kan uppleva 

påtryckningar, både för och emot ett införande, från exempelvis 

vårdnadshavare, medarbetare eller huvudman. Detta skulle då kunna bli en 

negativ parameter i rektors arbetssituation. Om rektor på enskilda skolor 

beslutar om betygssättning från åk 4 riskerar vi en större belastning på de 

lärare som har legitimation på dessa enheter. Då vi idag har en situation där 

det är brist på legitimerade lärare finns det stora risker med detta. 

Rörligheten på legitimerade lärare kan då öka och detta drabbar i 

förlängningen våra elever och en likvärdig utbildning.  

De individuella skriftliga utvecklingsplanerna säkerställer idag på ett 

godtagbart vis att det sker en bedömning av elevens kunskaper i samtliga 
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ämnen denne får undervisning i. Därmed finns också underlag för att 

säkerställa att alla elever får den ledning och stimulans de behöver och att 

stöd ges när så behövs. Det bedöms således inte följa negativa konsekvenser 

för elever om införande av betyg i årskurs 4 inte sker.       

Bedömning 

Utifrån det underlag som remisspromemorian grundar sig på ställer vi oss 

negativa till ändringen i skollag och skolförordning.      

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar 

detta som sitt eget remissvar till KS au.      

Utbildningsnämndens beslut 2020-08-20 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar detta som sitt 

eget remissvar till KS au. 

Ärendet är omedelbart justerat. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 316 Dnr 2020-000410 612 

Nya lokaler för Flygtekniska programmet F17. Förslag 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-08-20 § 87 

Inför uppstart av Flygteknikutbildningen 2014 hyrdes utbildningslokaler i 

Hangar 81 vid F 17. Det stod redan då klart att lokalerna inte var tillräckligt 

stora för att hantera tre årskullar om satsningen visade sig bli lyckad. 

I ett första steg utökades verksamheten med en baracklösning inför 

höstterminen 2016 som var det första läsåret med tre årskullar. Det var 

emellertid att se som en nödlösning eftersom lokalen var för liten vid ett fullt 

utbyggt program samt att lärarresurserna splittrades på grund av avståndet 

till övriga lokaler. 

Målsättningen var att hitta en permanent lösning med samtliga resurser 

samlade till en plats. Redan sommaren 2017 kom det också signaler om att 

lokaler skulle komma att friställas i Hangarerna 82 och 83 efter det att 

Helikopterskvadronen flyttat till ny hangar under våren 2018. Det framkom 

även att Sjöfartsverket planerade att lämna sina lokaler i hangar 82 

sommaren 2019 till förmån för då planerad nybyggnation i norra 

flottiljområdet. 

 

Efter inventering av skolans lokalbehov och besök i de lokaler som 

planerades att friställas konstaterades att norra delen av Hangar 82 var den 

som bäst mötte skolans behov. Enda nackdelen var att Sjöfartsverket 

planerade att flytta först sommaren 2019, vilket innebar att skolans flytt 

behövde göras i två steg då de praktiklokaler som frigjordes i Hangar 82 till 

sommaren 2018 innebar en minskning i förhållande till de redan trånga 

lokalerna i hangar 81. 

Flyttplan och anpassningsbehov med tillhörande kostnadsbedömningar som 

underlag för kommande budget togs fram och presenterades för bland annat 

dåvarande nämndsordföranden. 

 

Beslutet blev att skolan skulle flytta till nya lokaler i Hangar 82, varvid 

dialog med flottilj och hyresvärd inleddes samtidigt som initial budget 

upprättades. Hyresvärden genomförde ”nollställningsunderhåll” och åtgärder 

för verksamhetsanpassning. 

 

Flytt steg ett genomfördes sommaren 2018 vilket på ett bra sätt löste 

problematiken med för få och för trånga teorilokaler, de trånga 

praktiklokalerna återstod. 
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Sjöfartsverkets dåvarande lokaler i norra delen av Hangar 82 frigjordes 

tidigare än planerat i och med deras flytt till Kristianstad, skolan hade 

emellertid inte kapacitet att ta dessa lokaler i bruk för utbildning under 

pågående termin. Samtidigt framförde flottiljen ett behov av att nyttja delar 

av dessa lokaler för materielförvaring i samband med flygdagen i augusti 

2019, vilket medförde ytterligare försening. 

 

Flottiljen har avvecklat materialet som de förvarat i lokalen kontinuerligt 

under hösten och vintern 2019/20 och dialog med hyresvärden (FortV) har 

upprätthållits parallellt. Delar av lokalen har utbildningsförvaltningen kunnat 

ta i anspråk till förvaring av material. FortV har haft begränsad kapacitet 

avseende avtalsjurister vilket medfört en längre handläggning av ärendet än 

annars. 

 

Dock översändes ett avtalsförslag till Ronneby kommun i juni 2020. Det är 

önskvärt att avtalet kan gälla från och med augusti 2020. 

Tilläggsavtal för genomförda anpassningsåtgärder har fortfarande inte 

erhållits. Avtalet för anpassningsåtgärder kommer att sträcka sig över fem år 

och ryms inom upprättad budget för hyreskostnader.      

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos 

Kommunfullmäktige att Utbildningsnämnden får teckna ovanstående 

hyresavtal.      

Utbildningsnämndens beslut 2020-08-20 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos 

Kommunfullmäktige att Utbildningsnämnden får teckna ovanstående 

hyresavtal. Avtalet närsluts ärendet som bilaga. 

Ärendet är omedelbart justerat. 

Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna att 

utbildningsnämnden får teckna bifogat hyresavtal.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna att utbildningsnämnden får teckna bifogat 

hyresavtal.     

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 317 Dnr 2020-000186 003 

Förlängning av tillägg till kommunstyrelsens 
reglemente 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2020-03-26 § 124 beslut om ett tillfälligt tillägg 

till reglemente för kommunstyrelsen. Beslutet fattades med anledning av 

Covid-19 och innebar att fullmäktige gav kommunstyrelsen en utökad 

delegation i ärenden som avser b.la. uthyrning och fastighetsförvärv. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår att detta tillägg förlängs att gälla 

till och med 2020-12-31.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att förlänga tillägget till 

kommunstyrelsens reglemente att gälla till och med 2020-12-31.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga tillägget till kommunstyrelsens reglemente 

att gälla till och med 2020-12-31. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


