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§ 1 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende fyra ” Rökfriazoner- För en hälsofrämjande livsmiljö i 

Ronneby kommun” utgår. 

- Ärende fem ”Informationsärende- Omvärldsbevakning” utgår. 

- Ärende 12 ”Information från kommunikationsenheten” utgår. 

 

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

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen samt utser 

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

________________ 
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§ 2 Dnr 2015-000447 214 

Översiktsplan 2035 

 

Sammanfattning  

Kommunens översiktsplan ”Ronneby 2035” är antagen. När 

översiktsplanen nu ska genomföras är det i huvudsak andra aktörer än 

kommunens översiktsplanernare som agerar. I en kontinuerlig 

översiktsplaneprocess pågår dock ÖP-arbetet hela tiden. Det kan innebära 

att fortsätta översiktsplanera genom att ta fram en ändring av planen eller 

ett nytt planeringsunderlag, detaljplanera utpekade områden samt att 

förvärva mark.  

 

Vid ÖP-styrgruppsmötet 2018-09-17 beslutades att prioriteringar av 

kommande ÖP-projekt skulle arbetas fram. Detta har gjorts genom att två 

workshops har hållits, en med tjänstepersoner och en med planberedningen. 

Vid dessa tillfällen fördes diskussioner kring vilka 

projekt/uppdrag/program/ vägledningar/utredningar som behöver tas fram 

samt vilka som är mest angelägna att prioritera och varför.  

 

Båda grupperna hade en relativt enhetlig syn på kommande arbete gällande 

program inför detaljplan och fördjupande arbete med översiktsplanen. 

Fördjupande arbete av översiktsplanen kallas ”ändringar” enligt 3 kap 23 § 

PBL. Ädringar avser dels tillägg för att tillgodose ett särskilt allmänt 

intresse eller ändring av planen för en viss del av kommunen som får 

redovisas med en annan detaljeringsgrad än översiktsplanen i övrigt. Dessa 

både ändringar kallades tidigare ”fördjupning av översiktsplanen” och 

”tematiskt tillägg till översiktsplanen”, men betecknas nu ”ändringar av 

översiktsplanen”.  

 

En sammanvägning av de båda gruppernas diskussioner tillsammans med 

andra uppmärksammade behov har gett följande förslag till prioritering: 

 

Ändringar av översiktsplanen 

 Staden Ronneby – fördjupat arbete med fokus på trafiklösningar, 

parkeringar, entréer till staden, kulturmiljö och gestaltning, 

utveckling av centrum kopplat till BID, mötesplatser, bostäder 

mm.  

 Kustzonen – fördjupat arbete med fokus på utvecklingen av 

bland annat Järnavik och Ekenäs för båtliv, skärgårdens 
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tillgänglighet, näringslivets och besöksnäringens utveckling, 

orörda områden, leder för vandring, cykling och ridning samt 

friluftslivets utveckling.   

 Stationssamhället Bräkne-Hoby - utveckling av samhället med 

särskilt fokus på att komplettera samhället och tillföra nya 

boende- och livsmiljöer i de områden som är utpekade i ÖP för 

”ny tätort”.  

 Revidering av LIS-planen – Regeringen har gett ett uppdrag till 

Naturvårdsverket att se över och föreslå ändringar i reglerna om 

landsbygdsutveckling i strandnära läge. Uppdraget har varit på 

remiss under hösten 2018. Regeringen avser att utreda frågan 

ytterligare gällande att utöka möjligheterna att bygga 

permanentbostäder. Därför bör kommunen avvakta ev. 

kommande lagändring innan arbetet med att revidera LIS-planen 

startas upp.  

 

Program kopplat till kommande detaljplanering – antas av MBN 

 Verksamhetsområdet/logistikcentrum vid flygplatsen (ev. 

ta ett större grepp kring verksamhetsområdena från E22 till 

flygplatsen)  

 Området vid Skärsjön. En ny stadsdel inom områdena Ka-01och 

Ka-02. 

 Gamla vattentornsområdet, kulturcentrum och 

sockerbruket, utveckling och omvandling till stad (om inte 

ändring av översiktsplanen för staden kommer först)  

 

Projekt 

 Handlingsplan/arbetssätt för att inkludera ekosystemtjänster, grön 

infrastruktur och arbete med kompensationsåtgärder i detaljplaner 

och exploatering.  

 Uppföljning av grönstrukturplanen med en handlingsplan. 

Återkoppla till föreningarna som deltog och visa vad kommunen 

planerar.  

 

Utredning  

Riskanalys gällande risken för skador på den byggda miljön till följd av 

översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur 

sådana risker kan minska eller upphöra. – Den 1 augusti 2018 ändrades plan- 

och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Syftet med 

ändringarna är att förbättra beredskapen i kommunerna för 

klimatförändringen. I kommande översiktsplan behöver kommunen ge sin 

syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av 

klimatförändringar.  
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Bedömning 

Omfattningen av översiktsplanearbetet är beroende av hur mycket resurser 

som avsätts till arbetet. Alla ovan presenterade förslag på uppdrag faller inte 

nödvändigtvis på översiktsplanetjänsten, utan kan med fördel även fördelas 

på andra förvaltningar och nämnder.  

 

Det finns redan projekt som pågår och uppföljning som är beslutad att ske 

kontinuerligt. Därtill uppskattas ytterligare ett av ovanstående projekt kunna 

startas upp under 2019 inom den översiktsplanetjänst som i dagsläget finns 

på miljö- och byggnadsförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Styrgruppen för ÖP/KSau beslutar att ovanstående projekt utgör underlag för 

kommande översiktsplanearbete och beslutar att prioritera det uppdrag som 

benämns projekt 1. 

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD) och 

Bengt Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt att 

projektet ”staden Ronneby” prioriteras.  Uppdrag ges även om att till 

arbetsutskottets sammanträde 28/1 skriva fram ett beslutsförslag om ett 

särskilt uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden om att ta fram ett 

planprogram för Aspan.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att ovanstående projekt utgör 

underlag för kommande översiktsplanearbete samt att projektet ”staden 

Ronneby” prioriteras. 

Uppdrag ges om att till arbetsutskottets sammanträde 28/1 skriva fram ett 

beslutsförslag om ett särskilt uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden om 

att ta fram ett planprogram för Aspan. 

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, tillförordnad förvaltningschef miljö- och 

byggnadsförvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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§ 3 Dnr 2019-000030 052 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Markarbeten inkl material 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser bl a kommunens behov av Markarbeten inkl material 

för löpande reparations- och underhållsarbeten. Nuvarande avtal upphör att 

gälla 2019-06-30. Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 2019-07-01 – 2021-

06-30 med möjlighet till 12 plus ytterligare 12 månaders option.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumentet avseende upphandling av Markarbeten inkl 

material.      

Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att skrivelsen under punkt 4.14 i 

upphandlingsdokumentet ändras så att det fastställs att svenska kollektivavtal 

ska gälla. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt 

avslag på Magnus Petterssons (S) yrkande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumentet 

avseende upphandling av Markarbeten inklusive material. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare 
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§ 4 Dnr 2019-000031 269 

Kolonilotter Kalleberga 13:25 - Ny vattenledning 

 

Sammanfattning  

Mark och Exploateringsenheten äskar pengar för ny vattenledning på 

kolonilottområdet i Kallinge.  

Bedömning 

Vattenledningen inne på kolonilottområdet i Kallinge läcker. Med tanke på 

vattenbristen vi haft förra året måste problemet åtgärdas. Att felsöka och laga 

en mer än 35-årig ledning för att den kanske ska gå sönder i nästa sektion 

direkt efteråt är inget bra alternativ. Ett bättre alternativ är att koppla från 

befintlig ledning och gräva ner en ny med tillhörande vattenutkastare. Detta 

beräknas kosta ca 75 000 kronor. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avsätta 

75 000 kronor till ny vattenledning på kolonilotterna i Kallinge. 

Deltar i debatten 

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

(C) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

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

budgetberedningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till budgetberedningen.  

________________ 

Exp: 

Mark och Exploateringsenheten, Eva Lydin 

Ekonomienheten  
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§ 5 Dnr 2018-000743 040 

Äskande, omprövning budget 2019, 
utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning  

I det budgetförslag som beslutats av kommunfullmäktige i Ronneby ska 

några av de beslut som tagits gällande fördelning av medel från det centrala 

balanskontot omprövas. För utbildningsnämndens del gäller det beslut som 

tagits 2016. Det är sammanlagt sju (7) beslut som ska omprövas. Dessa är: 

 

1. Bu16, UN 1 mkr Introduktionsprogrammet. 

2. Bu16, UN 2 mkr flyktingmottagning. 

3. Bu16, UN 1 mkr SFI. 

4. Bu16, UN 3,1 mkr Förskolan Påtorp (tom 2019) 

5. Bu16, UN 1,72 mkr 3,8 tjänster + mtrl tätorten. 

6. Bu16, UN 1,45 mkr § 168/04 § 200/05. 

7. Bu16, UN 650 tkr KF § 18/15. 

Totalt: 10 092 tkr 

 

Bedömning 

De ovan nämnda utökningar som beslutades tilldelas utbildningsnämnden 

kan förklaras av det stora antal nyanlända som kommit till Ronneby 

kommun. Vi ser att behoven hos dessa barn och elever är fortsatt stora och 

har resulterat i ytterligare äskanden för både 2018 och 2019. Det är 

avgörande för utbildningsnämnden att få ta del av de medel som tidigare 

tilldelats nämnden från balanskontot och som redovisas ovan. De statliga 

intäkter som kommer till kommunen har varit avgörande för att kunna 

bedriva en verksamhet som möter behoven och möjliggör för oss att följa de 

nationella styrdokumenten. Vi ser dock att dessa migrationsintäkter är 

vikande men att behoven hos barnen och eleverna kvarstår. Att i detta läge 

även under 2019 få finansiering från balanskontot med 10 092 tkr ser vi som 

avgörande för att ge våra barn och elever det de har rätt till samtidigt som vi 

ska försöka nå en budget i balans.  
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Beslut från 2016; 

 
 

1. Introduktionsprogrammet 
Introduktionsprogrammet är det program som växer mest inom 

gymnasieskolan. Det finns fortfarande stora utmaningar inom verksamheten 

att kunna ta emot alla elever och bland annat räknar vi med att antalet elever 

inom Crea Diem (inom IM) kommer att öka från 12 till 20 elever under 

2019. Det är därmed nödvändigt att få ta del av dessa medel. 

 
2. Flyktingmottagning 
Dessa medel har i hög grad gått till att anställa personal, tolkkostnader och 

studiehandledning men också möjliggjort skapandet av internationella 

klasser inom Ronneby skolområde. Bedömningen är att dessa medel är 

väsentliga för att kunna behålla redan anställd personal samt bedriva en 

verksamhet enligt lagkraven. 

 
3. SFI 
Dessa medel har gått till personalkostnader inom SFI. De elever som nu 

kommer till SFI har lägre utbildningsbakgrund än tidigare vilket innebär att 

utbildningstiden blir längre. Detta innebär i sin tur mer resurskrävande 

grupper. Detta i kombination med minskade migrationsintäkter skapar stora 

svårigheter att nå en budget i balans. 

 
4. Förskolan Påtorp 
Planen var att dessa medel skulle användas under en begränsad tid till Hulta 

nya förskola stod klar. Vi ser dock att behovet av förskoleplatser inom 

Ronneby skolområde och i hela kommunen är fortsatt stort. Dessa medel 

gick till personalkostnader, pedagogiskt material och städ/vaktmästeri. 

Behoven kvarstår och det är avgörande att vi får ta del av dessa medel även 

under 2019. 

 
5. 3.8 tjänster plus material tätorten 
På grund av det ökade antalet elever till Ronneby tätort fördelades dessa 

medel till grundskolan för att kunna anställa ytterligare personal och köpa in 

pedagogiskt material. Antalet elever och deras behov är fortsatt stort. Vi ser 

ingen minskning av antalet elever utan det kommer fortfarande elever till 

våra grundskolor men inte i den stora omfattning som tidigare. Dock är dessa 

medel viktiga för att behålla den personal som vi redan har. 

 

6. Personal till förskola och grundskola och Ronneby tätort samt personal 
SFI. 

På grund av ett utökat antal elever fördelades medel till dåvarande Skogs 

rektorsområde med 800 tkr. Dessa gick till att förstärka med personal. 650 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(67) 
2019-01-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

tkr gick till personalförstärkningar för samhällsorientering 

(samhällskommunikatörer) inom Vuxenutbildningen/SFI. Behoven kvarstår 

och medlen är avgörande för att kunna hantera nya barn och elever som 

kommer till området.  

 

7. Samhällsorientering  
I och med en skärpning i lagen gällande samhällsorientering för nyanlända 

och deras anhöriga så tilldelades dessa extra medel utbildningsnämnden. Det 

tidigare beslutet om att tilldela medel för samhällsorientering (se punkt 6.) 

reviderades i kommunfullmäktige med ytterligare medel på 650 tkr. Vi ser 

att behovet och lagkravet kvarstår och det är därmed viktigt att dessa medel 

tilldelas utbildningsnämnden även under 2019. 

 

Att i detta läge, med minskade migrationsintäkter och kvarstående stora 

behov i våra verksamheter, minska budgeten med 10 092 tkr skulle innebära 

stora svårigheter att möta lagens krav, ge våra barn och elever det de har rätt 

till samt nå en budget i balans.      

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden efter omprövning återäskar 10 092 tkr för 

2019.      

Utbildningsnämndens beslut 2018-12-13 

Utbildningsnämnden bifaller förvaltningschefens förslagsskrivelse om att 

efter omprövning återäska 10 092 tkr för 2019.   

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Nicolas 

Westrup (SD) och Bengt Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utbildningsnämnden beviljas 

5 046 000 kronor från centrala konton 2019.      

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 bevilja utbildningsnämnden 5 046 000 kronor från 

centrala konton 2019.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(67) 
2019-01-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr 2018-000453 622 

Uppföljning av kostpolicyn - mattider i skolan 
2018/2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-11-15 § 163 

Ordförande Lennarth Förberg (M) gav inledningsvis en historik i ärendet 

som kan uppdelas i tre olika delar; Uppföljning av kostpolicy, förslag om 

mellanmål samt skrivelse från skolsköterskorna ang. skolmåltiderna.  

Lunchtider har diskuterats då ärendet gällande kostpolicyn har varit uppe till 

behandling i utbildningsnämnden. Då förfrågan om utredning gällande 

lokalernas beskaffenhet gjordes till kommunstyrelsen, har tekniska 

ftirvaltningen påbörjat en översyn av skolmatsalarna. Beslut awaktas från 

Kommunstyrelsen.  

Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund redogjorde för uppföljning av 

kostpolicyn. Inför uppföljningen skickades en enkät ut till rektorerna inom 

utbildningsförvaltningen. Totalt 20 enheter/skolor har besvarat enkäten. Av 

dessa uppges elva (11) hålla Kostpolicyns riktlinjer betr. lunchtider, medan 

sex (6) enheter öppnar kl. 10.30 och/eller kl. 10.40 beroende på mängd 

elever i förhållande till matsalens storlek. I anslutning härtill efterfrågade 

kvalitetsutvecklare Maria Sjölund direktiv kring beredning och 

kostnadsberäkning gällande mellanmål.  

Förslag till beslut 

Föreslås att redovisad uppföljning/utredning tas till dagens protokoll och att 

densamma vbf till kommunstyrelsen som komplettering till tidigare ärende.  

Föreslås att utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt 

Kostenheten att servera mellanmål i de skolor lunchtiderna ej hålls.  

Utbildningsnämndens beslut 2018-11-15 

Redovisad uppföljning/utredning tas till dagens protokoll och vbf till 

Kommunstyrelsen som komplettering till tidigare ärende. 

Utbildningsnämnden begär att Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt 

Kostenheten att servera mellanmål i de skolor lunchtiderna ej hålls. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att i väntan på att projekten 

inom framtidens skola pågår avvakta med beslut i frågan.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i väntan på att 

de olika projekt som pågår inom ramen för framtidens skola pågår avvakta 

med beslut i frågan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 7 Dnr 2019-000009 040 

Omprövning budget 2019 av medel för medieinköp för 
integration/mångkultur 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-12-11  

Enligt Alliansens budgetförslag för 2019 föreslås en omprövning av medel 

inom balanskonto "flykting". Inom balanskontot finns 100 000 kronor 

avsatta för inköp av medier med fokus på integration/mångkultur (Bu16, 

FKN KF5200/05). Medlen ligger i biblioteksenhetens budget under 

medieinköp, ett anslag som har funnits i budget sedan 2005.     

Bedömning 

Enligt bibliotekslagens femte paragraf ska biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 

minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska genom att 

erbjuda litteratur på språk där behov finns samt på svenska och lättläst 

svenska. 

Sedan 2005 har biblioteksenheten haft 100 000 kronor i extra stöd från 

centrala medel i kommunen, för inköp av medier med fokus på integration 

och mångkultur, tidigare som ett bidrag, från och med 2016 inlagt i 

bibliotekets mediabudget. 

Mediepengarna fördelas ungefär till hälften av medieinköp till barn och unga 

och hälften till inköp till vuxna. Förutom att anslaget till viss del används för 

inköp av engelsk skönlitteratur för unga och vuxna och till en databas med 

tillgång till dagstidningar världen över, har anslaget framför allt använts 

utefter efterfrågan och behov när det gäller kommunplacerade asylsökande 

och invandring där det senaste åren varit en stor efterfrågan på framför allt 

media på arabiska, persiska och dari. Tidigare har det funnits efterfrågan från 

andra språkgrupper. Men anslaget används även till inköp av språkkurser 

och språkutveckling när det gäller det svenska språket, lexikon och lättläst 

litteratur på svenska för såväl barn som vuxna, som även t ex kan handla om 

hur det svenska samhället fungerar. Den främsta ingången till en lyckad 

integration är att kunna förstå och prata det inhemska språket. Där fungerar 

språkkurser och lättläst litteratur som ett bra stöd. 

Dels på grund av bibliotekslagen och dels på grund av det behov som 

fortfarande finns i Ronneby kommun av nu gällande och framtida 

integrationsarbete, kan vi inte se att en minskning av medieanslaget med 100 
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000 kronor är möjlig. Anslaget har stor betydelse för bibliotekets möjlighet 

att kunna stödja integrationsarbetet och också inköpsmöjligheterna sett ur ett 

allmänt perspektiv gentemot kommuninvånarna. Bibliotekets totala 

medieanslag har i besparingar inom förvaltningen minskat med en tredjedel 

under en knapp 10-årsperiod.      

Förslag till beslut 

Att fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att de 100 000 som finns inom balanskonto "flykting" för medieinköp med 

fokus på integration och mångkultur tillförs bibliotekets mediabudget som 

ett permanent anslag.      

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-12-11 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att de 100 000 kronor som finns inom balanskonto 

"Flykting" för medieinköp med fokus på integration och mångkultur tillförs 

bibliotekets mediabudget som ett permanent anslag. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bevilja teknik-fritid- och 

kulturnämnden 50 000 kronor från centrala konton 2019 för medieinköp med 

fokus på integration och mångkultur.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden 50 000 

kronor från centrala konton 2019 för medieinköp med fokus på integration 

och mångkultur. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 8 Dnr 2018-000644 730 

Förslag till taxor i äldreomsorgen 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-12-12 § 182 

Vid äldrenämndens sammanträde 2018-10-17 § 145 beslutades att föreslå 

kommunfullmäktige utifrån föreliggande tjänstemannaförslag att:   

 

1. Taxedokumentets utformning kvarstår likt innevarande år, vilket 

innebär avslag på de redaktionella textändringarna enligt bilaga 

”Förslag ny version författningssamling 2019”. 

2. Kostnaden för livsmedel knyts till prisbasbeloppet. 

3. Ingångsbeloppet, med anledning av andra punkten, fastställs till 1750 

kronor per månad för 2019 och räknas upp framledes utifrån 

prisbasbeloppet. 

4. Fastställa de nya avgifterna, vilka är justerade procentuellt utifrån 

nytt prisbasbelopp, enligt bilaga ”Förslag författningssamling 2019” 

samt att de ska träda i kraft från och med 2019-01-01 enligt bilaga till 

protokoll från 2018-10-17 § 145. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-12 § 477 att 

återremittera ärendet till äldrenämnden.  

 

Till dagens sammanträde föreligger två förslag: 

 

Förslag 1 är tjänstemannaförslag från tidigare nämnd och den version som 

ska gälla för 2019 enligt beslut  

I detta har ett skrivfel rättats gällande trygghetslarm samt att 

schablonkostnaderna för uppvärmning, driftskostnader och hushållsel är 

reviderade enligt PFS 2018:10. Även personuppgiftsombudet är reviderat till 

dataskyddsombud.  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(67) 
2019-01-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag 2 är uppdaterad efter inkomna uppgifter från äldrenämnden, genom 

Anders Lund. Revideringarna är grönmarkerade i dokumentet.  

 

Äldreförvaltningen har funderingar kring inkomsthämtningen om föreslag 2 

beslutas att anta. Detta då det innebär att den enskilde inte ska inkomma med 

kopia av deklarationen.      

Äldrenämndens beslut 2018-12-12 

Äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslag 2 med 

följande ändringar och tillägg. 

- Sida 1 – ”avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån ändringar i 

prisbasbeloppet, liksom vid eventuella ändringar vad gäller lag om 

förbehållsbelopp. Äldrenämnden bestämmer datum för ändringen. 

Vill äldrenämnden ha andra ändringar skall ärendet hänskjutas till 

kommunfullmäktige. 

- Sida 2 – För år 2019 sätts månadskostnaden till 3179 kr och daglig 

lunch 48 kr. 

- Sida 3 – Förbehållsbeloppen fastställs i enlighet med röda siffror i 

förslaget.  

- Formalia i förslaget genomarbetas för att bli korrekt och enhetlig. 

- Sida 3 - Minimibeloppet för TV-avgift stryks. 

- Sida 3 – Rubriken ”Förbehållsbelopp” ändras till ”Förbehållsbelopp: 

kronor, år 2019”. 

- Sida 4 – Till texten under Boendekostnad tilläggs: ”Aktuell hyra skall 

kunna styrkas”. 

- Sida 5 – De tre sista styckena på sidan tas bort och ersätts av följande 

stycken:  

”Uppgifter om allmän pension, änkepension, tjänstepension samt 

bostadstillägg inhämtas. Den enskilde informeras om detta. 

Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner och överskott at kapital lämnas 

av den enskilde genom kopia av senaste deklaration.” 

- Sida 6 – Under Dubbla boendekostnader tilläggs: ”kompensation sker 

genom bidrag till den lägre av de två boendekostnaderna”. 

- Sida 6 – Strykning av första stycket tas bort och uttrycket ”maxtaxa 

debiteras” byts ut mot ”maxtaxa ska debiteras”. 

- Sida 6 – Uttrycken ”inkomstuppgifter” och ”inkomster” byts ut mot 

”uppgifter”. 
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- Sida 8 – Tredje stycket stryks i sin helhet. 

Förslag 2, med samtliga ändringar och tillägg fastställs i enlighet med Bilaga 

5: Förslag 2 - reviderad 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till äldrenämndens förslag 

med följande förändring: 

- De taxor som hänför sig till kostenhetens måltidstaxa och uttrycks 

med siffror ersätts med en skriftlig hänvisning till Ronneby kommuns 

taxor och avgifter för kost.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta äldrenämndens förslag till avgifter inom 

äldreomsorgen (i äldrenämndens protokoll benämnt förslag 2) med 

förändringen att de taxor som hänför sig till kostenhetens måltidstaxa och 

uttrycks med siffror ersätts med en skriftlig hänvisning till Ronneby 

kommuns taxor och avgifter för kost. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 9 Dnr 2018-000747 739 

Ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-12-19 § 193 

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska det genomföras en 

ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende. Syftet är att förbättra 

både boende och arbetsmiljö genom omdisponering av lokalytor kommer 

ombyggnaden att innebära en utökning av antalet lägenheter från 26 till 30 

lägenheter.  

 

Ombyggnationen planeras att genomföras i två etapper, Första etapp 

beräknas påbörjas 2019-03-01 och vara klar 2019-11-30. Den andra etappen 

planeras pågå från 2019-12-01 till 2020- 05-20. Hela ombyggnationen 

beräknas således vara klar 2020-05-20. 

 

Ronnebyhus AB underlag till nytt hyresavtal efter ombyggnad av Ålycke 

vård- och omsorgsboende baseras på antagande om investeringskostnader 

motsvarande 42 499 820 kronor. Dock redovisas den totala 

investeringskostnaden till 49 962 320 kronor. Från den totala 

investeringskostnaden är avdrag för uteblivit underhåll det senaste åren 

motsvarande 7 462 500 kronor.  

 

Äldreförvaltningen budgeterade medel för hyreskostnader för Ålycke bygger 

på lägre investeringskostnader än de i det nu föreslagna hyresavtalet från 

Ronnebyhus. Ombyggnaden planeras ske etappvis med den nu föreslagna 

tidplanen och kostnadskalkylen förväntas de nya kostnaderna uppstå i sin 

helhet år 2021.  

 

Ronnebyhus AB har överlämnat förslag till blockhyresavtal bostäder och 

hyresavtal lokal med en avtalstid om 20 år (se underlag). Vid en avtalstid om 

20 år föreslås ny hyreskostnad efter ombyggnad vid helårseffekt bli totalt 

5 732 327 kronor år 2021. 
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Det innebär en kostnad utöver redan budgeterade medel om 1 434 327 

kronor från och med år 2021 och därpå följande år under avtalstiden enligt 

de uppräkningar som anges i de föreslagna hyresavtalen.  

 

De nu presenterade förslaget bygger på att hyresgästerna betalar den faktiska 

hyra som uppstår efter ombyggnaden. Den genomsnittliga hyreshöjningen 

per lägenhet bedöms bli 2626 kronor/månad. Idag är hyra för hyresgästen 

3161 kronor/månad. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag om blockhyresavtal 

bostäder och hyresavtal lokal mellan Ronneby kommun och Ronnebyhus AB 

avseende Ålycke vård- och omsorgsboende för tiden 2019-03-01 – 2039-02-

28. 

Bedömning 

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska det genomföras 

ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende. Syftet är att förbättra 

både boende- och arbetsmiljö. Genom omdisponering av lokalytor kommer 

ombyggnaden att innebära en utökning av antalet lägenheter från 26 till 30 

lägenheter. Äldreförvaltningen och Ronnebyhus har tillsammans arbetat 

fram rumsfunktionsprogram. Ronnebyhus har presenterat objektbeskrivning 

med kostnadsberäkningar. Vidare föreligger tidplan, underlag för 

hyresberäkningar och förslag till blockhyresavtal.  

 

Tidplan  

Ombyggnationen planeras att genomföras i två etapper. Första etappen 

beräknas påbörjas 2019-03-01 och vara klar 2019-11-30. Den andra etappen 

planeras pågå från 2019-12-01 till 2020-05-20. Hela ombyggnaden beräknas 

således vara klar 2020-05-20.  

 

Under ombyggnaden planeras för kvarboende i de lokaler som då inte byggs 

om. Efter första byggetappen kan inflyttning i de nyrenoverade lägenheterna 

göras. Mot denna bakgrund behövs evakueringsbostäder endast till en del av 

det totala antalet boende.  
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Investering Ålycke vård- och omsorgsboende 

Ronnebyhus AB underlag till nytt hyresavtal efter ombyggnad av Ålycke 

vård- och omsorgsboende baseras på antagande om investeringskostnader 

motsvarande 42 499 820 kronor. Dock redovisas den totala 

investeringskostnaden till 49 962 320 kronor. Från den totala 

investeringskostnaden är avdrag för uteblivit underhåll den senaste åren 

motsvarande 7 462 500 kronor.  

 

Enligt beslut (Kommunfullmäktige 2018-03-28) sedan tidigare ett 

investeringsbeslut om 35 000 000 kr. 

 

Hyreskostnader och budgeterade medel  

Äldreförvaltningens budgeterade medel för hyreskostnader för Ålycke 

bygger på lägre investeringskostnader än de i det nu föreslagna hyresavtalet 

från Ronnebyhus.  

Ombyggnaden planeras ske etappvis. Med den nu föreslagna tidplanen och 

kostnadskalkylen förväntas de nya kostnaderna uppstå i sin helhet år 2021. 

År 2019 och år 2020 beräknas äldreförvaltningen till Ronnebyhus AB betala 

hyra dels enligt det nu gällande hyresavtalet för en del bostads- och 

lokalytor, dels enligt det nya föreslagna hyresavtalet.  

 

Ronnebyhus AB har överlämnat förslag till blockhyresavtal bostäder och 

hyresavtal lokal med en avtalstid omfattande 20 år.  

Vid en avtalstid om 20 år föreslås ny hyreskostnad efter ombyggnad vid 

helårseffekt bli totalt 5 732 327 kr år 2021. 

 

Vid budgetbeslutet kalkylerades initialt med start för ombyggnad år 2017 

och som sedan reviderades till år 2018. Enligt nu föreslagen tidplan beräknas 

byggstart våren 2019 och slutdatum maj 2020. 

  

För år 2019 finns hyreskostnader budgeterade till ett belopp motsvarande 

4 201 000 kronor. Hyreskostnaderna enligt förslag från Ronnebyhus 

beräknas 2019 uppgå till 2 891 746  kronor.  

 

För år 2020 är hyreskostnader efter indexuppräkning budgeterade till 4 249 

000 kronor och hyreskostnaderna enligt förslag från Ronnebyhus beräknas 

uppgå till 5 278 610 kronor. 
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År 2021 beräknas budgeterade hyreskostnader efter indexuppräkning till 

4 298 000 kronor och hyreskostnaderna bedöms enligt förslag från 

Ronnebyhus uppgå till 5 732 327 kronor.  

 

Det innebär att år 2019 beräknas hyreskostnaderna bli 1 309 254 kronor 

lägre än budgeterat. 

År 2020 beräknas kostnaden bli 1 029 610 kronor högre än budgeterat.  

År 2021, med helårseffekt avseende kostnader efter ombyggnaden, beräknas 

kostnaden bli 1 434 327 kronor högre än budgeterat.   

   

  

Personalkostnader och budgeterade medel  

Med en utökning av antalet lägenheter från 26 till 30 lägenheter behöver 

medel för personalkostnader utökas. Med en fördelningsnyckel motsvarande 

0, 63 årsarbetare per plats (omvårdnadsplats i vård- och omsorgsboende) 

exkl. natt ger det en årskostnad om ca 1 420 000 kronor.  

 

Utökade kostnader för personal beräknas till 828 333 kronor år 2020 och 

med helårseffekt om 1 420 000 kronor år 2021.  

 

Evakuering under ombyggnation och kostnader 

Ombyggnaden av Ålycke planeras ske etappvis. När respektive del byggs 

om behövs för de boende evakueringsbostäder. Äldreförvaltningen har t o m 

2020-05-30 kontrakt på lokaler (Parkdala, Folkparksvägen 14 i Ronneby) 

som planeras att användas som evakueringsbostäder. För dessa lokaler 

bedöms inte ytterligare kostnader uppstå utöver de kostnader som redan 

belastar förvaltningen.  

 

Under ombyggnationen behöver hemtjänstens personal och enhetschef andra 

lokaler. Vidare beräknas kostnader för förlängd anställning av 

nystartsjobbare. Nystartsjobbaren ska bistå under de olika flyttaktiviteterna. 

Utökade kostnader för lokaler och nystartsjobbare under ombyggnadstiden 

bedöms uppgå till totalt 264 000 kronor fördelade på 224 250 kronor år 2019 

och 39 750 kronor år 2020.   
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Lägenhetshyror  

Äldreförvaltningens intäkt per lägenhet vid Ålycke vård- och 

omsorgsboende är idag 3161 kronor/månad. Exempel på nya hyror efter 

ombyggnad, enligt givna förutsättningar i bilaga för hyresberäkningar vid 

avtalstid om 20 år, visar ett hyresspann från 4939 kronor/månad för lägenhet 

om 33 kvm till 6286 kronor/månad för lägenhet om 42 kvm. Detta skulle 

motsvara en genomsnittlig månatlig intäkt om cirka 5787 kronor/månad och 

lägenhet vid full betalning från hyresgästen. Den genomsnittliga 

hyresökningen per lägenhet blir efter ombyggnaden 2626 kronor/månad. 

Den sedan tidigare lagda budgeten för Ålycke bygger på en intäktsökning på 

65000 kronor/år. Uppgifter om nya hyror har kommit Äldreförvaltningen till 

del sent i beredningsprocessen. Nu framlagda förslag bygger på uttag av 

faktisk hyreskostnad av hyresgästerna. Med hänsyn till tidsfaktorn har 

Äldreförvaltningen inte kunnat prognostisera faktiska nettointäkter. Vid 

hyreshöjning minskar betalningsutrymmet för andra utgifter för respektive 

brukare. Äldreförvaltningens intäkter avseende hemtjänstavgifter torde 

därför minska.  Ekonomienheten och Äldreförvaltningen har inte hunnit 

bedöma sannolika förändrade intäkter avseende hemtjänsten beroende på 

olika intäkter vid eventuella olika hyresnivåer för hyresgästerna.  

 

 

Ekonomiska konsekvenser sammantaget 

År 2019 beräknas sammantaget kostnader tillkomma motsvarande 224 000 

kronor som inte budgeterats. Dessa kostnader utgörs fram för allt av 

evakueringskostnader i samband med ombyggnationen. De ökade 

kostnaderna balanseras av lägre hyreskostnader till följd av försenad 

ombyggnation. 

 

År 2020 beräknas sammantaget kostnader tillkomma motsvarande 1 897 693 

kronor som tidigare inte budgeterats. Dessa kostnader utgörs fram för allt av 

högre personalkostnader och högre hyreskostnader än beräknat. 

Äldreförvaltningen avser försöka hantera ökade kostnader för personal 

genom översyn av tillgängliga lägenheter totalt sett. Tillkommande 

lägenheter vid Ålycke vård- och omsorgsboende kan innebära behov att 

anpassa till färre lägenheter i annan verksamhet i kommunen. 

Äldreförvaltningen föreslår dock att äldrenämnden ska avisera behov av 

ökade medel för utökade hyreskostnader till Ronnebyhus 1 029 610 kronor 

avseende plan 2020. 
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År 2021 beräknas sammantaget kostnader tillkomma motsvarande 2 854 327 

kronor som tidigare inte budgeterats. Dessa kostnader utgörs fram för allt av 

högre personalkostnader och högre hyreskostnader än beräknat. 

Äldreförvaltningen avser försöka hantera ökade kostnader för personal 

genom översyn av tillgängliga lägenheter totalt sett. Tillkommande 

lägenheter vid Ålycke vård- och omsorgsboende kan innebära behov att 

anpassa till färre lägenheter i annan verksamhet i kommunen. 

Äldreförvaltningen föreslår dock att äldrenämnden ska avisera behov av 

ökade medel för utökade hyreskostnader till Ronnebyhus om 1 434 327 

kronor avseende plan 2021 och därpå följande år under avtalstiden enligt de 

uppräkningar som anges i det föreslagna hyresavtalet.      

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta  

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta anta 

föreliggande förslag om blockhyresavtal bostäder och hyresavtal lokal 

mellan Ronneby kommun och Ronnebyhus AB avseende Ålycke vård- och 

omsorgsboende för tiden 2019-03-01 – 2039-02-28.      

Äldrenämndens beslut 2018-12-19 

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att:  

- anta föreliggande förslag om blockhyresavtal bostäder och hyresavtal 

lokal mellan Ronneby kommun och Ronnebyhus AB avseende 

Ålycke vård- och omsorgsboende för tiden 2019-03-01 – 2039-02-

28.   

- ny investeringsram ges för ombyggnation av Ålycke vård- och 

omsorgsboende på 42 499 820 kr. 

- omdisponera medel från Parkdala samt att nyttja ökade hyresintäkter 

för ökade kostnader. 

ge äldreförvaltningens ekonom i uppdrag att bilägga nödvändiga 

beräkningar, se bilaga 2. 

Deltar i debatten 

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

(C), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Magnus Pettersson (S) 

och Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på avslå förslaget från 

äldrenämnden och inte gå vidare med en ombyggnation av vård- och 

omsorgsboendet Ålycke.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå förslaget från äldrenämnden och inte gå vidare 

med en ombyggnation av vård- och omsorgsboendet Ålycke. 

 

Deltar inte i beslutet  

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

inte i beslutet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(67) 
2019-01-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 2017-000671 140 

Informationsärende - BID Ronneby 

 

Sammanfattning  

Representanter från svenska stadskärnor tillsammans med näringslivsenheten 

ger information om arbetet kring BID Ronneby.      

Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Bengt Johansson (SD) och 

Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noter informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivsenheten, Angelica Coleman 
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§ 11 Dnr 2018-000193 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nicolas Westrup (SD) om förbud mot böneutrop på 
offentlig plats i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Nicolas Westrup (SD) föreslår i motion, som anmäldes till 

kommunfullmäktige den 28 mars 2018 § 70, att i väntan på nationella 

riktlinjer införa i våra lokala ordningsföreskrifter texten ”Religiösa utrop 

som inte är förenliga med vårt svenska kulturarv eller traditioner och som 

kan höras av andra medborgare eller besökare är inte tillåtna i Ronneby 

kommun.”.  

En lokal ordningsföreskrift ska införas endast om det finns ett behov av 

föreskriften och den får inte inskränka allmänhetens frihet mer än 

nödvändigt. Ett införande av en ordningsföreskrift i Ronneby kommun anses 

inte skäligt mot bakgrund av att det saknas ett behov och att det därmed inte 

är förenligt med gällande lagstiftning.      

Bedömning 

Religionsfrihet regleras inte mer detaljerat i svensk rätt än att det är en 

grundläggande fri- och rättighet enligt 2 kap 1 § 1 st. 6 p. regeringsformen. 

Därav hämtas ofta stöd i art. 9 i Europakonventionen vid tillämpningen av 

religionsfriheten. Stycke 2 i samma artikel fastslår att religionsfriheten 

enbart får underkastas inskränkningar som är nödvändiga för bland annat. 

allmän säkerhet och ordning. En sådan inskränkning måste ske genom lag. 

Religionsfriheten kan således inte inskränkas genom ett förbud i en lokal 

ordningsföreskrift utan frågan är nationell. Följdfrågan blir om böneutropet 

som sådant kan förbjudas i en lokal ordningsföreskrift, utan att beakta 

innehållet i utropet.  

 

Att en kommun får upprätta en lokal ordningsföreskrift fastställs i 3 kap. 8-

11 §§ ordningslagen (1993:617), OL. 3 kap. 12 § OL reglerar bland annat att 

en föreskrift inte får ”[…] lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 

göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.”  Enligt förarbetena 

(prop. 1992/93:210 s. 142) till införandet av paragrafen skall en lokal 

ordningsföreskrift endast införas om behovet finns och det skall noga prövas 

vilka bestämmelser som behövs samt deras geografiska tillämpningsområde 

inom kommunen.  
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Enligt § 10 i Ronneby kommuns ”Allmänna ordningsföreskrifter” regleras 

att högtalarutsändning får ske efter tillstånd från polismyndigheten, som i sin 

tur grundar sina beslut på ordningslagen. Tillstånd till böneutrop som sådant, 

utan hänsyn tagen till dess innehåll, ska därför tillståndsgivas av 

polismyndighet genom stöd i nämnd ordningsföreskrift. I Karlskrona och 

Växjö har frågan om böneutrop väckts och tillstånd gavs av 

polismyndigheten med stöd i nämnd ordningsföreskrift.  

 

Tillståndet som gällde högtalarutsända böneutrop i Växjö överklagades till 

förvaltningsrätten i Malmö. Förvaltningsrätten kom i dom 5953-18 

(meddelad 21/11 -18) fram till att beslutet inte strider mot regeringsformen 

eller EKMR och att polismyndigheten har följt ordningslagen och 

överklagan avslogs. 

 

I Ronneby kommun har det inte inkommit någon ansökan om tillstånd för 

högtalarutsända böneutrop och det finns av allt att döma ej heller någon 

religiös inrättning där böneutrop skulle kunna ske. Det finns därför inget 

behov av en ordningsföreskrift som förbjuder böneutrop i Ronneby kommun, 

ett sådant förbud hade närmast varit obefogat mot bakgrund av 3 kap. 12 § 

OL.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Reservation  

Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Nicolas 

Westrup (SD) yrkande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 12 Dnr 2018-000403 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) om att polisanmäla 
ensamkommande vid misstänkt bidragsfusk  

 

Sammanfattning  

 Christer Leksell (SD) har i motion diarieförd 2018-06-20 (Diarienummer  

2018-000 403) föreslagit att Kommunfullmäktige i Ronneby ger:  

 

berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheterna för Ronneby kommun 

att verka för att ensamkommande och andra nyanlända som misstänkts ljugit 

om sin ålder, systematiskt polisanmäls för bidragsbrott.  

 

berörd nämnd i uppdrag att se över möjligheten att återkräva motsvarande 

summa som var och en kostat kommunen i extra utgifter kopplade till 

oegentlig status som barn, då det är konstaterat att de ljugit om sin ålder.  

Bedömning 

En person kan dömas för bidragsbrott, om han eller hon lämnar oriktiga upp-

gifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig 

att anmäla, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt 

be-talas ut eller betalas ut med ett för högt belopp. Det framgår av 

bidragsbrotts-lagen (2007:612). Kommunen är skyldig att polisanmäla 

misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen. 

 

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning 

från Migrationsverket. Det är försäkringskassan som betalar ut 

etableringsersättning samt övriga bidrag till nyanlända. Kommunen kan 

betala ut försörjningsstöd under en övergångstid innan 

etableringsersättningen hunnit betalas ut, samt i vissa fall när det behövs en 

viss utfyllnad till etableringsersättningen. Etableringsersättningen betalas ut 

under två år. Därefter behandlas de nyanlända på precis samma sätt som alla 

andra kommuninvånare. Efter ansökan fattar kommunen beslut om 

försörjningsstöd till kommuninvånare som inte har möjlighet att försörja sig 

själva. Kommunen polisanmäler kommuninvånare om det finns misstanke 

om brott enligt bidragsbrottslagen. 
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Migrationsverket tar emot och prövar ansökan om asyl. Migrationsverket 

anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommunerna som ska 

ansvara för boende och omsorg. 

När Migrationsverket fattar beslut i frågan om den sökande får ett 

uppehållstillstånd i Sverige eller inte, så fattas också ett beslut om åldern. 

Frågan om polisanmälan eller inte, då nyanlända uppger annan ålder, än den 

som Migrationsverket fattat beslut om, bör rimligtvis avgöras av 

Migrationsverket, inte av kommunen.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovan yttrande samt föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att motionen därmed avslås.  

Deltar i debatten 

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

och Bengt Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom ovan yttrande samt föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 

 

Reservation  

Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Nicolas 

Westrup (SD) yrkande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 13 Dnr 2018-000357 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) om att övervakningskameror 
installeras på Snäckebackskolan  

 

Sammanfattning  

Roger Gardell (L) lämnade 2018-05-31 en motion i vilken det föreslogs att: 

- Övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan inom snar 

framtid. 

- Säkerheten blir en faktor att ta hänsyn till när byggandet av de nya 4-

9 skolorna sker. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till utbildningsnämnden för 

vidare hantering. Utbildningsnämndens svar på motionen bifogas nedan.  

 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-12-13 § 177   

Skolområdeschef Lotta Kansikas gav inledningsvis en bakgrund och 

information från Skolinspektionens granskning då brister uppdagades. 

Tillträdande rektor Ulrika Lundin fick i uppdrag framta ordningsregler, 

disciplinåtgärder mm. Vid Skolinspektionens uppföljande granskning i 

november 2019 avskrevs tidigare påtalade brister då dessa åtgärdats. 

 

Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för förslag till yttrande gällande 

motion om att övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan. Av 

tjänsteskrivelsen framgår följande; 

"Motionens innehåll bestrids eller motsätts inte i sak. Att brandlarm sätts 

igång är som motionen säger inte bara störande för undervisningen utan även 

en kostnadsfråga för kommunen. Det finns en medvetenhet kring att det 

finns en problematik kring en grupp elever på nämnd skola och olika insatser 

prövas. Insatser som idag görs är bl.a. utökad rasttillsyn vid platser där det 

förekommit negativa aktiviteter. Att personal och elever skulle vara positiva 

vid en fråga om kameraövervakning är troligt. Det är en konkret insats som 

man säkert tror snabbt kan ge förändring. 

Att Knut Hahn skolan tidigare har installerat kameror gör inte att insatsen 

kan grundas på samma överväganden. 
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Reglerna för kamerabevakning har även ändrats sen den 25 maj 2018,när 

EU:s nya dataskyddsförordning började gälla. Det har även skett 

förändringar från och med den 1 augusti 2018 då den nya 

kamerabevakningslagen började gälla. Ansvaret för att utfärda tillstånd till 

kamerabevakning och utföra tillsyn över kamerabevakning har flyttats från 

länsstyrelserna till Datainspektionen. 

Vi har även på Snäckebacksskolan en yngre elevgrupp och vi har ett annat 

helhetsansvar för dessa individer än vad man har på gymnasieskolan. 

Konsekvenserna vid övervakning måste analyseras innan man kan bedöm 

om det är en lämplig insats även för en högstadieskola. Var ska bevakning 

ske? Är det möjligt att övervaka det mest kritiska ställena på skolan med 

kamera? Vem ska analysera filmerna? Om man övervaka på ett ställe, vilka 

risker finns då att det vi önskar se "flyttar" till andra ställen?  

Förslaget att installera övervakningskameror på Snäckebacksskolan inom en 

snar framtid anses inte realistiskt då skolan snart ska rivas. Det är utifrån den 

kostnad detta skulle innebära inte ett bra sätt att förvalta kommunens pengar. 

Vad det gäller de nya skolorna är säkerhetsfaktorn en av de faktorer man har 

med i arbetat med planering av uppförandet av dessa. 

Möjligheten att kamera övervaka på våra skolor bör som ett första steg 

utredas utifrån nu gällande lagstiftning med en tillhörande kostnads- och 

konsekvensbeskrivning.”  

Förslag till beslut 

Att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad.      

Utbildningsnämndens beslut 2018-12-13 

Utbildningsnämnden bifaller motionens första att-sats, men inte andra att-

satsen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att motionens första att-sats anses besvarad och 

andra att-satsen bifallen.      

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 första att-satsen anses besvarad och andra att-satsen 

bifallen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 14 Dnr 2018-000497 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) avseende en översyn över våra 
kommunala parkeringar och vilka regler och lagar som 
gäller på dem 

 

Sammanfattning  

 I motionen föreslår kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) att 

Ronneby kommun gör en översyn på de parkeringsplatser där motorcyklar 

och mopeder inte får parkera, skapa p-platser för dessa fordon och ändra 

reglerna för parkeringen vid Villa Vassen.     

Bedömning 

 Idag är parkeringen till för personbilar klass 1 vid Villa Vassen. Inför 

kommande säsong kommer vi att se över skyltningen till att även mopeder 

och motorcyklar kan parkera där. Det kommer göras ett antal p-platser för 

husbilar i närområdet till Villa Vassen.  

 

På övriga parkeringsplatser i kommunen finns det inte någon skyltning för 

personbilar klass 1. 

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Gardell (L) och Kenneth Michaelsson 

(C).  

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att första att-satsen i motionen ska anses besvarad 

och andra att-satsen bifallen.      

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 anse första att-satsen i motionen besvarad och andra 

att-satsen bifallen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 15 Dnr 2018-000509 109 

Besvarande av medborgarförslag - Att förebygga och 
behandla fysisk och psykisk ohälsa 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-11-20 § 160 

Den 27 september 2018 har ett medborgarförslag kommit in från Linnea 

Petersson att förebygga och behandla fysisk och psykisk ohälsa genom att 

bygga ett utomhusgym för att motiviver folk till rörelse. 

Bedömning 

Det är i dagsläget inte aktuellt att anlägga ett utomhusgym. 

Vid eventuell översyn av fritidsanläggningar och inför framtida diskussioner 

om vidareutveckling av spontanidrottsplatser, kan förslaget gällande 

anläggande av utomhusgym komma att beaktas samt diskussioner om 

lämplig placering. 

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta för utredning, inköp 

eller uppförande av ett utomhusgym. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggning inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur.      

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-11- 20 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggning inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att medborgarförslaget ska 

anses besvarat med följande: 

”Det finns ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och 

Brunnskogen inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, 

casting och hundsport.”      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med att det finns 

ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och Brunnskogen 

inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, casting och 

hundsport. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 16 Dnr 2018-000510 109 

Besvarande av medborgarförslag - Nybyggnad av ett 
utomhusgym 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-11-20 § 160 

Den 27 september 2018 har ett medborgarförslag kommit in från Fredrik 

Nilsson gällande nybyggnad av ett utomhusgym.       

Bedömning 

Det är i dagsläget inte aktuellt att anlägga ett utomhusgym.  

Vid eventuella översyn av fritidsanläggningar och inför framtida 

diskussioner om vidareutveckling av spontanidrottsplatser, kan förslaget 

gällande anläggande av utomhusgym komma att beaktas samt diskussioner 

om lämplig placering.  

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta för utredning, inköp 

eller uppförande av ett utomhusgym.       

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggningar inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-11- 20 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggning inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att medborgarförslaget ska 

anses besvarat med följande: 

”Det finns ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och 

Brunnskogen inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, 

casting och hundsport.”      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med att det finns 

ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och Brunnskogen 

inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, casting och 

hundsport. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 17 Dnr 2018-000511 109 

Besvarande av medborgarförslag - Upprusta och utöka 
utegymmet längs elljusspåret i Brunnsskogen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-11-20 § 160 

Den 27 september 2018 har ett medborgarförslag kommit in från Amanda 

Hanson att upprusta och utöka utomhusgymmet längs Elljusspåret i 

Brunnsskogen.       

Bedömning 

Det finns ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och 

Brunnskogen inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, 

casting och hundsport. 

Projektet bedrivs av konsultfirman Tyrens som har fått i uppdraget från 

tekniska förvaltningen. Därmed vore det mer lämpligt att förslaget behandlas 

på tekniska förvaltningen och i det pågående projektet.      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna förslaget kan ingå i det pågående 

projektet på tekniska förvaltningen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att medborgarförslaget ska 

anses besvarat med följande: 

”Det finns ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och 

Brunnskogen inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, 

casting och hundsport.”       

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 medborgarförslaget anses besvarat med att det finns 

ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och Brunnskogen 

inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, casting och 

hundsport. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 18 Dnr 2018-000460 109 

Besvarande av medborgarförslag - trafikmiljön på 
vägen mellan Viggenområdet och korsningen med 
gamla rv mot Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag föreslår en bättre trafikmiljö längst Riksväg 27, 

mellan rondellen vid Viggenområdet till Trafikplats Kallinge (avfarten till 

flygplatsen). 

Frågeställaren önskar att Ronneby Kommun ska vara behjälpliga att trycka 

på om den aktuella vägen gentemot trafikverket, som är väghållare, för att 

bland annat få en sänkt hastighet, fartkameror och cykelväg. Lika så önskas 

belysning vid korsningen till Bräcke-Hoby.  

Bedömning 

 Frågeställaren skickade även ett mail till Trafikverket den 5 augusti 2018 

med dessa synpunkter. Svaret från trafikverket till frågeställaren beskriver 

deras syn för vägen och informerar att hastighetsfrågan åligger länsstyrelsen.  

De informerar även att Region Blekinge, i deras cykelstrategi, har pekat ut 

denna sträcka som en brist, men att den dock inte ingår i det prioriterade 

huvudcykelnätet.   

 

Med Trafikverkets syn och förklaring över den aktuella vägsträckan föreslås 

medborgarförslaget vara besvarat då vägen ej är Ronneby Kommuns och 

med att Region Blekinge har belyst frågan ang cykelväg. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att Ronneby kommun även fortsättningsvis kommer föra en dialog 

med trafikverket i frågan.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med ovanstående.  

I samband med detta föreslås även kommunfullmäktige notera och låta 

meddela förslagsställaren att Ronneby kommun även fortsättningsvis 

kommer föra en dialog med trafikverket i frågan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 19 Dnr 2015-000494 109 

Besvarande av medborgarförslag angående belysning i 
Brunnskogen vintertid samt skottning av elljusspår 

 

Sammanfattning  

2015 inkom medborgarförslaget om ny belysning i Brunnsparken, 

sträckningen Doftträdgården – Trollsjön – Direktörsvillan.      

Bedömning 

Tekniska förvaltningen fick tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 

yttrade att ny belysning längst sträckan skulle höja attraktiviteten i denna del 

av Brunnsskogen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet för en 

kostnadskalkyl av gångvägen i brunnskogen 2017-09-11 § 459 

Sträckan som önskas belysas är ca 1100 meter, vilket innebär ca 40 

belysningspunkter. Markförhållandena längst sträckan är varierande med den 

del berg. 

Kostnaden för att belysa sträckan uppskattas kosta 1 000 000:-  

Eftersom samtliga förändringsprojekt som önskas genomföras inom 

kulturreservatet kräver tillstånd av Länsstyrelsen måste sådant sökas och 

erhållas före eventuellt genomförande.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta 

föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om att 

gångvägen i Brunnsskogen längs sträckan Doftträdgården – Trollsjön – 

Direktörsvillan kompletteras med belysning. Beslutet förutsätter att 

kommunen erhåller erforderliga tillstånd för den aktuella belysningen. 

Samt  

Alternativ 1 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 

medborgarförslaget i enlighet med fullmäktiges beslut. Åtgärden finansieras 

genom ett tilläggsäskande för genomförande 2019. 

Alternativ 2 

Kommunfullmäktige ger Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden i uppdrag att 
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genomföra medborgarförslaget i enlighet med fullmäktiges beslut. Åtgärden 

finansieras genom att ta med projektet i budgetprocessen för 2020.      

Deltar i debatten 

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

(C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(67) 
2019-01-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 2018-000408 109 

Besvarande av medborgarförslag -  
långtidsparkeringen på kvarteret Kilen bör utökas till 10 
dygn 

 

Sammanfattning  

 Medborgarförslaget innebär att långtidsparkeringen på kvarteret Kilen 

ändras från 7 dygn till 10.   

Bedömning 

Parkeringen på Kilen är nu flyttad till Lokvägen med anledning av Kilen 

projektet.  

Tillgången på bilplatser är oftast begränsad i centrum. Parkeringsbehovet 

kan ofta inte tillgodoses för alla utan restriktioner och prioriteringar behöver 

tillämpas. Parkeringarna i närhet till Resecentrum nyttjas som boende-, 

arbetande- och pendlarparkering.  

 

Flerdygnsparkering leder till kraftigt minskad av omsättning. Längre 

parkeringstid leder till färre lediga p-platser. Utökas 7-dygns parkering till 

10 dygn leder det till färre lediga p-platser och redan idag är även antalet 24-

timmarsplatser för få.   

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

ändring av 7-dygnsparkering till 10 dygn med motiveringen att det leder till 

färre lediga p-platser.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Tommy 

Andersson (S) och Bengt Johansson (SD). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget om ändring av 7-dygnsparkering till 

10 dygn med motiveringen att det leder till färre lediga p-platser. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(67) 
2019-01-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 2018-000627 109 

Besvarande av medborgarförslag - Ändra 
parkeringstiden på Espehallens parkering till 4 timmar 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget innebär att två-timmarsparkeringen vid Espehallen 

(parkeringsområdet i anslutning till korsningen mellan Götgatan och 

Lindblomsvägen) ändras till fyra timmar.   

Bedömning 

Det finns två rader med 24-timmars parkeringar och en rad med två-timmars 

parkeringar vid det aktuella parkeringsområdet. Parkeringsbehovet kan ofta 

inte tillgodoses för alla utan restriktioner och prioriteringar behöver 

tillämpas. Syftet med två-timmars parkeringarna är att öka omsättningen på 

de parkerade fordonen och därigenom förbättra möjligheten att hitta en ledig 

parkeringsplats. Då det finns 24-timmars parkeringar kan dessa nyttjas för en 

fyra-timmars parkering.  

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

ändring av två-timmars parkeringen till fyra timmar med motiveringen att 

två-timmars parkeringarna behövs för att öka omsättningen på de parkerade 

fordonen och det finns idag 24-timmars parkeringar som kan nyttjas.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå att avslå 

förslaget om ändring av två-timmars parkeringen till fyra timmar med 

motiveringen att två-timmars parkeringarna behövs för att öka omsättningen 

på de parkerade fordonen och det finns idag 24-timmars parkeringar som kan 

nyttjas. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 22 Dnr 2018-000265 109 

Besvarande av medborgarförslag - Föreslår att det görs 
en allmän parkeringsplats mittemot tomt Bulten 5  

 

Sammanfattning  

 Medborgarförslaget innebär att det görs en allmän parkeringsplats mitt emot 

tomt Bulten 5  

Bedömning 

 I detaljplanen är ytan till för bostäder, ej parkeringsplatser och där med går 

inte ytan att användas som parkeringsplatser.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

medborgarförslaget är besvarat  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 23 Dnr 2017-000590 109 

Besvarande av medborgarförslag - Framtida 
möjligheter för alla våra invånare, el-tariffsystemet 

 

Sammanfattning  

Då hela vårt el-tariffsystem står inför en stor omdaning fram mot det "smarta 

elnät" är det av yttersta vikt att våra två kommunala bolag "Ronnebyhus AB 

och Miljöteknik AB samarbetar kring det nya taxesystemet.  

Redan 2014 lät staten göra en utredning, SOU 2014:84 "Planera för effekt", 

som tydligt beskrev hur framtidens elnäts taxor bör/kommer att vara 

uppbyggda för att på ett kostnadsriktigare sätt fördelar 

kundkostnader/intäkter för vårt nätbolag. Dagens fördelning med en mycket 

hög kostnadsandel, ca 60%) som en fast kostnad (säkringsberoende) 

tillsammans med en energi-andel (ca 40% i kWh) rimmar mycket dåligt med 

hur kundens användning av vårt elnät ser ut och speglar inte alls nätbolagets 

behov av intäkter. Denna taxa ger elkunderna idag en obetydlig möjlighet att 

styra sin elanvändning och därmed sina kostnader.  

Kommande nät-taxor förväntas byggas upp av tre delar, en låg fast del ca 

15%, därtill en EFFEKT-del, till ca78-80% där kunderna kan styra sin 

användning av EFFEKT (kW) via en "lägenhetstank" till nytta för sin egen 

plånbok, men även till nytta för nätbolagets totala intäkter. Taxan består 

också av en energi del (i kwh) på ca 5-7 %. Förebild för detta taxesystem är 

sollentuna@energi.se. 

För att våra kunder (där en mycket stor del är vanliga hyresgäster) skall 

kunna bidra i detta nya smarta el-system krävs att byggherren utrustar 

lägenheterna med en "lägenhetstank". Något som villaägare lätt kan göra på 

eget bevåg, däremot inte hyresgästerna. Därför krävs att kommunledningen 

inser behovet av och fördelen med ett närmare samarbete mellan våra två 

kommunala bolag Ronnebyhus AB och Miljöteknik AB. Det för att 

framtidens lägenhetskunder i t.ex. Kilenområdet skall kunna bli delaktiga i 

”det smarta elnätet".  

En hörnpelare i det nya "smarta elsystemet" är den "efterfrågeflexibilitet" 

som tydligt påtalas i SOU 2014:84 och som härmed kan bli verklighet í vâr 

kommun. Inom fjärrvärmeområden bör naturligtvis "tankarna" matas med 

"vinter"-fjärrvärme, utanför dessa områden lika naturligt drivas med köpt 

"grön"-el (eller med kommande kommunal) sol-el. 
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I SOU 2014:84 ses denna möjlighet som en tillväxts faktor för samhället. Än 

mer i vår kommun, då vi har en industri som med fördel tros kunna utveckla 

en mycket bra "lägenhetstank". 

 

 

Medborgarförslaget innebär att  

kommunledningen påtalar det ovan förordade samarbete mellan våra två 

kommunala bolag, 

och att, även inarbetar principen om lägenhetstankar i kommande avtal med 

andra exploatörer och byggherrar.  

Bedömning 

AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö och Teknik AB skriver i sitt yttrande:  

Med anledning av det medborgarförslaget som tillsänts AB Ronnebyhus och 

Ronneby Miljö och Teknik AB har det förts en dialog bolagen emellan och 

frågan hanterades i Ronnebyhus styrelse 2018-09-19 och Ronneby Miljö & 

Tekniks styrelse 2018-10-25. Medborgarförslagett belyser i huvudsak en 

omfattande omdaning av befintligt tariff/taxesystem samt förslag till tekniska 

system som ännu är oprövade för flerbostadshusbebyggelse. Vi konstaterar 

all det finns en del frågeställningar att klargöra och utveckla och föreslår 

därför att Nils-Erik Mattsson bjuds in till ett möte med Peter Persson, VD 

Ronnebyhus och Peter Berglin, VD Ronneby Miljö och Teknik.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att därmed anse medborgarförslaget 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 arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 24 Dnr 2018-000461 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inför krav på 
badblöja 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-12-11 § 171  

Ett medborgarförslag har lämnats in om krav på badblöja för icke "torra" 

barn på samtliga badanläggningar i Ronneby, då badblöjan minskar risken 

för sanering av bad och ökar hygienen. Kommunfullmäktige har remitterat 

medborgarförslaget till fritid- och kulturnämnden för vidare hantering.     

Bedömning 

I dagsläget finns ingen uppmaning eller krav på badblöja på badanläggningar 

i Ronneby kommun. På Brunnsbadet och Ronneby sporthall finns badblöjor 

till försäljning, dock ej i Kallinge simhall.  

I Karlshamns kommun finns uppsatta hygienregler för simhall där det tydligt 

framgår att blöjbarn ska använda badblöja eller vadderad blöja, badblöja 

finns också till försäljning. I Olofströms kommun finns regler om att 

badblöja ska användas för barn under tre år samt för barn som har problem 

att kontrollera sina behov. 

En incident i form av fekalier i vattnet innebär ett behov av sanering. För 

normalstora eller större bassänger resulterar detta i ökad klorering. För 

mindre bassänger är ett alternativ att byta ut allt vatten. Vid en incident ska, 

enligt Smittskyddsläkaren i Stockholm Läns Landsting som kompletterar 

socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, allt badande avbrytas och 

bassängen kloreras. Beroende på incidentens omfattning kan klorering 

innebära en höjning av klorhalten under 30 minuter eller att bassängen 

chockkloreras i minst 8 timmar. Under den tid saneringen pågår ska 

badanläggningen hålla stängd. 

Resultatet av en incident på Ronneby kommuns badanläggningar skulle 

främst innebära ökad klorering. I de fallen skulle det medföra en extra 

kostnad för klor, personal och uteblivna intäkter för den tid badanläggningen 

tvingas stänga under saneringen. Hur mycket klor som går åt beror på 

incidentens omfattning och vattnets tidigare värden.     
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturmännen beslutar som yttrande att bifalla förslaget om att 

införa krav på badblöja. Fritid- och kulturförvaltningen gör ett tillägg i 

ordningsregler för samtliga badanläggningar i Ronneby kommun gällande 

krav på att blöjbarn och personer som har problem att kontrollera sina behov 

ska använda badblöja eller vadderad badbyxa.     

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-12-11 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarftirslaget om att införa krav på badbölja. I och med detta uppdras 

fritid- och kulturförvaltningen att göra ett tillägg i ordningsregler för 

samtliga badanläggningar i Ronneby kommun gällande krav på att blöjbarn 

och personer som har problem att kontrollera sina behov ska använda 

badblöja eller vadderad badbyxa. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Johansson (SD), 

Magnus Pettersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

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

kulturnämndens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. I och med detta uppdras 

fritid- och kulturförvaltningen att göra ett tillägg i ordningsregler för 

samtliga badanläggningar i Ronneby kommun gällande krav på att blöjbarn 

och personer som har problem att kontrollera sina behov ska använda 

badblöja eller vadderad badbyxa. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 25 Dnr 2018-000462 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inför kärl för 
trädgårdsavfall 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att införa kärl för 

trädgårdsavfall i kommunen  

Bedömning 

 Kontakt har tagits med renhållningschefen som meddelar att först ska 

fyrfacksystemet införas i hela kommunen och det beräknas vara genomfört 

under våren 2019. Därefter ska renhållningen se över möjligheten att införa 

trädgårdskärl. Det handlar bland annat om att få ihop ett schema för 

hämtning av kärlen.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses 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 arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 26 Dnr 2018-000003 101 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporters: 

- Sammanställning av delegationsbeslut, tekniska förvaltningen 2018, 

till detta protokoll bifogad bilaga 1.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 27 Dnr 2019-000005 101 

Delegationsbeslut 2019 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporters: 

- Delegationsbeslut, upphandling, till detta protokoll bifogad bilaga 2.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 28 Dnr 2019-000012 101 

Information från kommundirektören 

 

Sammanfattning  

Kommundirektören ger information om aktuellt i verksamheten. 

Informationen berör bland annat: 

- Pågående rekrytering av en verksamhetsutvecklare till 

kommunledningsförvaltningen. 

- Ramavtal för rekrytering. 

- Arbetet med en strategisk utvecklingsenhet under 

kommunledningsförvaltningen.      

Deltar i debatten 

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

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

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektör, Magnus Widén 
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§ 29 Dnr 2019-000003 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande inbjudningar till kurser och konferenser: 

- Länsstyrelsen Blekinge, Bredbandsträff 23 januari 

- Domstolsverket, Utbildning och stöd för er som ska nominera  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott noterar informationen till protokollet samt 

förordar att två representanter från Ronneby Miljö & Teknik AB samt IT-

enheten deltar på bredbandsträffen med Länsstyrelsen i Blekinge Län 23 

januari. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 30 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningar föreligger till sammanträdet: 

- Lek inte med skattepengar i Berg&Berg härvan 

- Bengt-Olof Nilsson, Störande buller vid vindkraftverket i Lilla 

Kulleryd 

- Bitte Hassan, Miljön i centrum 

- Boverket, Vägledning om byggemenskaper i bostadsförsörjningen 

- Bräkneåns Vattenråd, Medlemsinformation 

- Catharina Abrahamsson, Eringsbodaskolan 

- Försvarsmakten, F 17 Jas-haveri – miljöriskbedömning och sanering 

av nedslagsplats 

- Janders Plunket, Tiggeri 

- Migrationsverket,Information inför e-tjänst ”ansök om statlig 

ersättning” 

- Per-Olof Petersson, God fortsättning 

- Region Blekinge, Nyhetsbrev 

- Region Blekinge, Delårsrapport Peter Robertsson den 31/8 2018 

- Region Blekinge, Regionplan 2019-2021 med budget för 2019 

- Revisionen Ronneby kommun, Granskning av Socialnämndens 

arbete avseende barn och ungdomar i riskzonen för missbruk och 

beroende 

- Revisionen Ronneby kommun, Granskning av äldrenämnden 

styrning och ledning 

- SPF Seniorerna, Angående dietist i Ronneby kommun med inriktning 

mot äldreomsorg 

- SKL, Cirkulär 18:53, 18:54, 18:55, 18:56, 18:57, 18:64, 18:67 

- SKL, Meddelande från styrelsen – Rekommendation till 

kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter  
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- Wistrands Advokatbyrå, Berg&Berg fortsatt verksamhet 

 

 

Protokoll 

- Cura Individutveckling, 2018-12-07 

Protokollsutdrag 

- Lessebo kommun 2018-12-17 § 154 

- Utbildningsnämnden Ronneby kommun 2018-12-13 § 181  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningarna till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


