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§ 73 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 74 Dnr 2017-000502 001 

Framtidens skolor, ny tidplan mm.  

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktige tog 2017-09-28 (§ 310, Dnr 2017. 000502 001) beslut 

om tidplan gällande projektet ”Framtidens skolor”. Ett av delbesluten gällde 

en permanent ombyggnad av ABRI:s lokaler i kvarteret Svarven till en av 

två 4-9 skolor i tätorten. 

 

Kommunfullmäktige tog 2018-04-26 (§ 92, Dnr 2018-000189 001) ett nytt 

beslut om tidplan mm. Anledningen var att ABRI beslöt att avbryta 

pågående upphandling pga av för få inkomna anbud, och därmed påverkades 

den beslutade tidplanen.  

Bedömning 

 Arbetet med ritningar och förfrågningsunderlag gällande den blivande 

Parkdalaskolan har pågått sedan tidig höst 2017. Utbildningsnämnden har 

godkänt och fastställt ritningarna. Upphandling av entreprenörer var klar 

strax innan julen 2018. 

 

2018-12-18 tog länsstyrelsen beslut om att bifalla Trafikverkets överklagan 

av det tillfälliga bygglovet och därmed upphävdes Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut. Ny detaljplan måste nu avvaktas. 

 

Konsekvensen av detta blir att tidplanen, för i stort alla delprojekt, som 

beslutades 2018-04-26 måste revideras. Nya Parkdalaskolan kan vara klar i 

juni 2021. Snäckebacksskolan, som också skall anpassas till en 4-9 skola, 

kan vara klar två år senare, dvs i juni 2023. 

 

Övriga delar i projektet anpassas efter de nya förutsättningarna (se bilagor, 

reviderad tidplan (1) samt förslag till förändringar i Kommunfullmäktiges 

beslut från 2018-04-26 (2). Med föreslagen tidplan kommer hela 

skolprojektet ”Framtidens skolor” vara klart under 2023.   
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Förslag till beslut 

 Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogat förslag till ny 

tidplan, med förändringar i tidigare Kommunfullmäktigebeslut (2018-04-26), 

samt föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget.   

Deltar i debatten 

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

(C), Tommy Andersson (S) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom förslag till ny tidplan med förändringar i tidigare 

kommunfullmäktigebeslut (2018-04-26) samt föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna detsamma. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 75 Dnr 2019-000107 678 

Informationsärende - Behov av förskoleplatser i 
Ronneby kommun, nu och de närmaste åren 

 

Sammanfattning  

Monica Sjövind, projektledare för framtidens skolor, ger information om 

behovet att förskoleplatser i Ronneby kommun, nu och de närmaste åren.      

Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), 

Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Monica Sjövind, projektledare framtidens skolor  
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§ 76 Dnr 2018-000583 317 

Ljussättning/julbelysning till landsbygden 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommunbygderåd har uppmärksammat och gläds åt det lyft som 

skett i Ronneby stadskärna vad gäller julbelysning. Nu önskar man att 

kommunen utvecklar ett grundtema för hur man vill arbeta med belysning i 

hela kommunen, alltså att även landsbygdens tätorter ska få ett liknande lyft.  

Med hjälp av Teknik, Fritid & Kultur kan vi nu förtydliga ärendet och 

komplettera med en prissatt ram för uppdraget.  

Bedömning 

Genom ljus och belysning har vi möjlighet att påverka trivsel och trygghet i 

landsbygdens byar på ett positivt sätt, även under dygnets mörka timmar. 

Belysning hjälper till att skapa miljöer där människor kan umgås och trivas 

på tryggt och säkert sätt och därmed ett bra sätt att minska otrygghet. En 

plats med många människor i rörelse kvälls- och nattetid upplevs generellt 

som tryggare än en tom, mörk och ödslig plats. Samtidigt som belysta platser 

inbjuder till sociala sammankomster och stimulerar ökad lek och träning. Ett 

fenomen som i förlängningen naturligtvis också har en positiv påverkan på 

ortens näringsliv.  

 

 Ökat fokus på ljus och belysning bidrar till en ökad trygghet och 

trivsel för invånare  

 Ljussättning bidrar till en trivsammare och mer attraktiv bykärna 

 Ljussättning kan bidra positivt till lönsamhet för byns serviceföretag 

 

Kommunbygderådets förslag att i samverkan med samhällsföreningar 

inventera och ta fram plan för vad en sådan ljussättning ska innebära, är en 

utmärkt början. Planens slutgiltiga innehåll och genomförandeplan bör sedan 

fastställas av Teknik, Fritid & Kultur förvaltningen i samråd med 

kommunbygderådet. Planen bör sedan finnas med i budgetberedning för 

2020.  

En budget för att installera julbelysning på följande 7 orter; Hallabro, 

Belganet, Backaryd, Eringsboda, Johannishus, Saxemara och Bräkne Hoby 

har tagits fram. Man räknar att varje belysning kostar 10 000 kr och att varje 

kärna behöver 10 stycken för att det ska bli något av det. Totala priset blir då 

700 000 kr för att smycka upp med julbelysning på nämnda orter. 
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  Driftmedel för att sätta upp, plocka ned och förvara dessa ligger på ca 

50 000 kr/ år.  

  Förslaget bygger på att man använder befintliga lyktstolpar som strömkälla 

och för att fästa belysningen vid. Man ska dock vara medveten om att på 

vissa orter är det Trafikverket som är huvudman för vägarna och dess 

belysning. När så är fallet bör man kontrollera med dem om det är möjligt att 

använda el från dessa stolpar.   

Förslag till beslut 

  Ronneby kommun avsätter investeringsmedel till Teknik, Fritid & Kultur, 

700 000 kr för att smycka upp landsbygdens orter med julbelysning. Beslutet 

verkställs av Teknik, Fritid & Kultur förvaltningen i samråd med Ronneby 

kommunbygderåd.  

 

Investeringsmedlen föreslås belasta Kommunstyrelsens oförutsedda. 

 

Samtidigt beslutas att det i budgetberedning avsätts driftmedel för detta till 

Teknik, Fritid & Kultur, 50 000 kr/år.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

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

tydligare beskrivning av finansiering, utredning och föreslagna åtgärder 

kring vad som ska göras.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för en tydligare 

beskrivning av finansiering, utredning och föreslagna åtgärder kring vad som 

ska göras. 

________________ 

Exp: 

Landsbyggdutvecklare, Ebon Kaisajuntti   

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(58) 
2019-02-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 2018-000594 101 

Ändring av kommunsamverkan Cura Individutvecklings 
förbundsordning och reglemente 

 

Sammanfattning  

Med anledning av den nya Kommunallagen 2017:725 som trädde i kraft 

2018-01-01 och Förvaltningslagen 2017:900 som trädde ikraft 2018-07-01 

har förslag till ändringar i Curas förbundsordning och reglemente arbetats 

fram. Förslaget till förbundsordning måste godkännas av samtliga 

medlemmar i kommunalförbundet. 

Curas direktion tog 2018-08-24 beslut om att föreslå medlemmarna 

ändringar av förbundsordningen och denna skickades ut till respektive 

medlemskommun för beslut. Efter att det inkommit synpunkter stoppades 

processen innan direktionen tog ett nytt beslut 2018-12-07.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny 

förbundsordning för kommunalförbundet Cura Individutveckling.  

Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslag till ny förbundsordning för 

kommunalförbundet Cura Individutveckling. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(58) 
2019-02-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr 2019-000058 041 

Kompletteringsbudget 2019 

 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget för investeringsutgifter och exploateringsutgifter 

avser överföring/reglering av anslag mellan budgetåren. Under 2018 

slutfördes knappt 34 % av budgeterade investeringar (inklusive 

kompletteringsbudget och tilläggsanslag). En följd av detta är att många 

investeringar kompletteringsäskas till 2019.  

 

Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av 

kommuninterna budgetmedel.  

 

Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning 

(tkr).   

Bedömning 

Kompletteringsäskanden till 2019 enligt tabell ovan. Driftäskandet från 

enheten för Mark och exploatering avser miljöundersökning av 

Cirkusplatsen, som inte hunnit slutföras 2018.  

För detaljer och motivering i övrigt, se bilagor.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag, totalt 

121 tkr i enlighet med lämnat förslag. Driftanslaget finansieras från 

kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 

exploatering, totalt 16 034 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera 

investeringsanslag, totalt 117 359 tkr i enlighet med lämnade förslag  
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Deltar i debatten 

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

(C), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L) och Bengt Sven Åke 

Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande: 

1. Bifall till tjänsteförslaget med förändringen att driftanslag om 121 tkr 

avsett för en miljöundersökning av cirkusplatsen stryks ur 

kompletteringsbudgeten.  

2. Verksamheterna och förvaltningarna ges i uppdrag att till 

budgetberedningen genomföra en investeringsanalys. Analysen ska 

innehålla en översyn av den samlade investeringsvolymen samt 

prioriteringsordning av densamma.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, 

totalt 16 034 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att kompletteringsbudgetera investeringsanslag, totalt 

117 359 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

verksamheterna och förvaltningarna i uppdrag att till budgetberedningen 

genomföra en investeringsanalys. Analysen ska innehålla en översyn av den 

samlade investeringsvolymen samt prioriteringsordning av densamma. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 79 Dnr 2019-000063 040 

Information om kommunens krediter 2018-12-31 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2018-12-31 till 187 (266) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2017-12-31. 61 (59) % av kommunens 

lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 

33 (27) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

 

Riksbankens styrränta låg per 2018-12-31 på -0,25 % (-0,50 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tills vidare, 

vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har 

förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta 

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att rapportera 

beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till 

kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 80 Dnr 2019-000146 040 

Information om centrala konton (finansiering) 

 

Sammanfattning  

De finansiella förutsättningarna i Ronneby kommuns budget 2019 plan 

2020-2021 bygger på den skatteunderlagsprognos som SKL lämnar i oktober 

(cirkulär 18:37). Då statsbudgeten var försenad så fanns inte beslutade 

uppräkningsfaktorer att tillgå. Därför fanns ingen slutavräkning 2019. I 

budgeten bestämdes den posten till 0 kr då slutavräkningen 2019 bedömdes 

kunna hanteras inom övriga reserverade medel.   

Bedömning 

I de skatteunderlagsprognoser som SKL har släppt efter att budgeten antogs i 

riksdagen 12 december så framgår det att den preliminära slutavräkningen 

2019 uppgår till -18 988 tkr. Därutöver har nettot av skatteintäkter och 

statsbidrag försämrats med -4 263 tkr medan fastighetsavgiften ökat med 

+410 tkr. Centrala kontons finansiering har därmed minskat med -22 841 tkr.  

 

Den negativa slutavräkningen beror på att skillnader i övergångsregeringens 

budgetproposition och regeringens fastställda uppräkningsfaktorer. Påverkan 

i SKL:s prognos blev -640 kr per invånare 1/11-18. 

 

De centrala poster som delvis kan kompensera för de lägre inkomsterna ovan 

är att den ackumulerade kostnaden för 2018 års lönerevision blev 6 059 kr 

lägre än budgeterat. Därtill beräknas erhållas en obudgeterad utdelning om 

3 000 tkr från Kommuninvest. Det finns också en reserv för 

balanskontomedel som omprövas, som enligt besluten hittills lämnar ett 

överskott om 8 935 tkr, dvs hälften av anslaget är utfördelat i ramarna. Totalt 

uppgår dessa beräknade budgetavvikelser till +17 944 tkr. 

 

Nettoavvikelsen från budget 2019 med hänsyn tagen till ovanstående poster 

blir -22 841+17 944 tkr = -4 847 tkr. Med beaktande av befintliga KS och 

KF:s reserver på centrala konton (28 mkr) bedöms avvikelsen kunna 

hanteras genom att inte använda KS och KF:s reserver fullt ut.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  
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Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ekonomichef, Johan Sjögren  
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§ 81 Dnr 2019-000120 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
mediaservice 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser Ronneby kommuns behov av mediaservice. 

Upphandling är en med övriga kommuner i länet samordnad upphandling. 

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 ett (1) + (1) års option.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

förfrågningsunderlaget avseende upphandling av mediaservice.   

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 fastställer förfrågningsunderlag avseende 

upphandling av mediaservice.  

________________ 

Exp: 

Upphandlingsenheten, Annica Blomstrand  
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§ 82 Dnr 2018-000330 869 

Informationsärende Projekt Gripshunden 

 

Sammanfattning  

Information ges om arbetet med projekt Gibshunden och det projektkontor 

som avses att öppnas i Brunnsparken och Kallvattenkuren.  

 

Medverkar vid informationen gör: 

Anders Engblom, kommunstrateg. 

LG Nilsson, upphandlad konsult för arbetet med projekt Gribshunden och 

etablering av ett projektkontor i Brunnsparken och Kallvattenkuren. 

Markus Sandekejer, museichef för Blekinge Museum.  

Siiri Irskog, projektsamordnare vid Blekinge Museum.  

Peter Robertsson, tillförordnad stadsarkitekt i Ronneby kommun.  

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Tommy 

Andersson (S), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anders Engblom, kommunstrateg 

LG Nilsson, konsult  
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§ 83 Dnr 2019-000134 253 

Ugglan 34, ansökan köp av tomt 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Ugglan 32 har ansökt om att få köpa Ugglan 34. Ugglan 

34 är obebyggd men har en byggrätt för ett hus. Sökande önskar köpa men ej 

bebygga.  

Bedömning 

Ugglan 34 är en obebyggd fastighet som avstyckades för bostadsändamål 

2010. Områdesbestämmelser gäller för fastigheten. Ugglan 34 är obebyggd 

men har en byggrätt för ett hus. Tomten är brant. Fastighetsägaren till 

Ugglan 32 har ansökt om att få köpa Ugglan 34. Sökande önskar köpa för att 

vårda tomten men ej bebygga. 

 

Ställningstagande om eventuell försäljning önskas.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottets 

ställningstagande är att inte sälja tomten i ärendet ovan.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställningstagande är att tomten inte ska 

säljas i dagsläget.  

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng 
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§ 84 Dnr 2019-000151 299 

Soft Center Arena 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-02-14 § 18    

Soft center arena är under ombyggnation. Den första beräknade summan 

landade på 32 miljoner kronor som är avsatta. Under projektets gång har 

förändringar skett, bland annat myndighetskrav gällande brandskydd och 

önskemål som bör tillgodoses från föreningarnas sida.  Det konstateras att 

befintlig drift är dyr och av äldre karaktär varpå den måste uppgraderas i 

samband med ombyggnation.   

Bedömning 

Soft Center Arena är under ombyggnation. Intressenter är Fritis- och Kultur 

som har önskemål och behov från föreningarna som använder lokalen till 

sina verksamheter. Avsatta medel för ombyggnation är 32 miljoner. De 

pengarna finns hos Lokalförsörjningen. Projektet drivs som ett byggprojekt 

där Mark- och exploateringsenheten är projektledare. 

 

Under projektets gång har fördyrningar uppstår. Projekteringskostnad har 

inte varit kalkylerad. Befintlig byggnad är äldre och de fläktaggregat och 

avfuktare som finns där måste bytas som en del i projektet för att få till en 

bra miljö och en investering som håller över tid. Genom att byta dessa kan 

man hålla nere framtida driftkostnader och skapa ett bättre inomhusklimat.  

 

Projekteringen har visat att läktaren behöver bytas och höjas då det inte 

uppfyller kraven för brandskyddsbeskrivnigen. Befintligt uppförande har 

brister i konstruktionen och dimensioneringar. Idag klarar läktaren 1600 

personer. Projekteringen har i uppdraget räknat på en kapacitetshöjning till 

2000 personer. För att klara denna höjning behövs två nya utrymningsvägar 

skapas och tillförsäkras. I och med ovanstående förändringar så behövs i hela 

bygganden ett nytt brand- och utrymningslarm som inte heller var med i den 

första kalkyleringen. Det är ett myndighetskrav enligt SBF. 

 

Det kalkylerade köket har förändrat sig från ett kioskpentry till ett storkök. 

Det önskemålet har kommit från Kultur- och Fritid. När en ombyggnation av 
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denna storlek ändå görs är det lämpligt att även satsa på köksdelen för att 

kunna öka föreningarnas intäkter vid ex aktiviteter och tävlingar.  

 

För att förstärka investeringen och ombyggnationen till en attraktiv och väl 

fungerande arena så behöver sargen bytas. Det innebär en kostnad på 1,4 

miljoner. Den gamla sargen uppfyller inte moderna krav på. 

Gällande utemiljön så tillkommer arbete för Miljöteknik på 1,5 miljoner som 

tidigare ej var inräknade i kostanden. Miljöteknik ska dra fram fjärrvärme 

och ska förändra och dra om bland annat VA-ledningar till bygganden.  

Ovanstående redovisning innebär en kostnadsökning för projektet med 9 

miljoner.      

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillföra 9 miljoner till projektet ombyggnad av Soft 

center arena.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-02-14 

Teknik-fritid- och kulturnämnden hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

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

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

Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan ställningstagande i arbetsutskottet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 85 Dnr 2019-000127 009 

Bildrättigheter- Tommy Sverigevandrare  

 

Sammanfattning  

Vi har erbjudits möjlighet av Tommy Nilsson, Sverigevandraren, 

bildrättigheter till de bilder som finns i digital form i hans samling. Det rör 

sig om drygt 2.000 bilder som dokumenterar delar av Ronnebys historia 

sedan 40 år tillbaka i tiden. Dessa bilder kommer att levereras tillsamman 

med fakta/bildtext kopplat till varje bild. För att behandla bilderna, medverka 

till utställning och föredragande av materialet kommer Tommy också under 

perioden 1/4 till 30/9 2019 att vara anställd halvtid av Ronneby kommun.  

Bedömning 

 Materialet i sig är unikt i sitt dokumenterade av Ronnebys nutidshistoria. 

Genom inköp av bildrättigheterna får vi en möjlighet att visa delar av 

Ronnebys utveckling under de senaste 40 åren för en bred allmänhet. 

Materialet kan användas i många olika sammanhang. I nuläget är det tänkt 

att vara en del av det material vi visar i Kallvattenkuren. Det kommer även 

att finnas i Rådhuset och förhoppningsvis även att i delar exponeras på 

kulturcentrum. Tommys medverkan är också viktigt för att materialet ska 

exponeras på optimalt sätt. Han kommer också genomföra ett antal 

föreläsning med utgångspunkt från bildmaterialet. Bildrättigheterna inköps 

för 90.000 kr. Tommy kommer att vara anställd av Ronneby kommun under 

perioden 1 april till 30 september, halvtid vilket innebär en lönekostnad om 

110.000 kr.   

Förslag till beslut 

 Ronneby kommun köper in bildrättigheten till 2.000 digital 

dokumentärbilder med bildtexter till en kostnad om 90.000 kr samt anställer 

Tommy Nilsson, halvtid under perioden1/4-30/9 2019 i form av 

tidsbegränsad projektantällning. Anställningen knyts till 

Näringslivskontorätt. Innebär att medel om totalt 200.000 kr tillskjuts 

Näringslivskontoret.  

 

Jäv 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) deltar inte i behandlingen av ärendet på 

grund av jäv. 
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Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och 

Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

kostander.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att. 

- Ronneby kommun köper in bildrättigheten till 2000 digitala 

dokumentärbilder med bildtexter till en kostnad om 90.000 kr.  

Samt 

-  Anställer Tommy Nilsson, halvtid under perioden 1/4-30/9 2019 i 

form av tidsbegränsad projektantällning. Anställningen knyts till 

Näringslivskontorätt. Innebärande att medel om totalt 200.000 kr 

tillskjuts Näringslivskontoret. 

 

Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 86 Dnr 2019-000115 750 

Riktlinjer och delegation för beslut om tillfälligt boende 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-01-29 § 15   

Socialnämnden återremitterade vid sammanträde 2018-10-23 ärendet med ett 

uppdrag att redovisa grannkommunernas avgifter och redovisning av 

förutsättningar för att ta ut avgifter. 
 

Grannkommunerna 

Socialförvaltningen har undersökt vilka avgifter grannkommunerna tar ut för 

tillfällig boenden. Övriga avgifter i samband med socialtjänstverksamhet har 

inte undersökts. 
 

Karlskrona, avgift med 80 kr per dag för HVB placering. Tidigare tagit ut 

hyra/avgift för boende på Rosenbom, stödboende. Upphört med det pga 

oklarheter om besittningsrätt, hyreslag gäller mm. 
 

Karlshamn, avgift med 80 kr per dag för HVB placering. Boende i 

”lågtröskelboende” betalar hyra.  
 

Sölvesborg, avgift med 80 kr per dag för HVB placering. Inga övriga 

avgifter 
 

Olofström, avgift med 80 kr per dag för HVB placering, hyra i 

andrahandsboende ingen avgift i akutlägenhet. 
 

Förhållanden och innehåll i de tillfälliga boenden varierar mellan 

kommunerna. Generellt kan sägas att vid boende i andra hand betalas ofta 

hyra. Vid mera tillfälliga lösningar, akutlägenhet, Rosenbom tas ingen 

avgift. 
 

I Ronneby tas i nuläget avgift med 80 kr per dag för HVB placering. Inga 

avgifter för boende i övergångslägenhet.  
 

Förutsättningar 

Socialnämndens möjlighet att ta ut avgift regleras i socialtjänstlagen 8 kap § 

1. Insatser av behandlingskaraktär är alltid avgiftsfria däremot ger den 

socialnämnden möjlighet att ta ut en avgift av f n 80 kr per dag för mat o logi 

vid boende på HVB eller familjehem.  
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Det finns även en möjlighet för socialnämnden att ta ut skälig ersättning för 

andra stöd och hjälp insatser. Avgiften får inte överstiga kommunens 

kostnader för insatsen. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige.  
 

Förvaltningens förslag är att en avgift motsvarande HVB-avgiften på 80 kr 

per dag ska tas ut för de tillfälliga boenden som inte omfattas av hyreslagens 

regler. En sådan avgift tas ut med stöd av bestämmelsen i SoL 8 kap § 1 att 

kommunen får ta ut skälig avgift för andra stöd och hjälp insatser som inte är 

av behandlingskaraktär 
 

Tidsbegränsning av insatser 

Förvaltningen anser att de tidsgränser på 12 månader och 2 år som finns i 

förslaget till riktlinjer är väl avvägda i förhållande till möjligheten att skaffa 

en permanent bostad och behovet av rörlighet i de tillfälliga boendena. Vid 

kortare tidsgränser ökar risken för att personer tvingas lämna boende i en av 

socialförvaltningens lägenheter till akut hemlöshet.     

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner förslag till riktlinjer och delegation enligt 

tidigare tjänsteskrivelse.      

 

Socialnämndens beslut 2019-01-29 

Socialnämnden beslutar att föreslå att en avgift införs om 100 kr per dag för 

en övergångslägenhet och att detta förslag skickas till kommunfullmäktige 

för beslut. 

Att tidsgränsen i riktlinjerna halveras, 12 månader halveras till 6 månader 

och 24 månader halveras till 12 månader.  

Att alla som är i behov av bostad och som söker det via socialförvaltningen 

informeras om hur man söker bostad. Detta ska dokumenteras och verifieras 

så att den bostadssökande har bekräftat att de förstått informationen. 

 

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) och 

Kenneth Michaelsson (C). 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(58) 
2019-02-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag 

om att en avgift införs om 100 kr per dag för en övergångslägenhet.   

 

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

att en avgift motsvarande HVB-avgiften på 80 kr per dag ska tas ut för de 

tillfälliga boenden som inte omfattas av hyreslagens regler.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att en avgift införs om 100 kr per dag för en 

övergångslägenhet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 87 Dnr 2018-000710 346 

Angående ansökan om fastställande av 
anslutningsavgifter mm till fastigheter i 
Droppemåla/Ekenäs 

 

Sammanfattning  

Föreligger tvist om VA-anslutningsavgifter mellan det kommunala bolaget 

Ronneby miljö och teknik AB och KA Kvalité med företrädare Kjell Olsson. 

Bolaget har tillskrivit kommunstyrelsen och begärt att styrelsen ska fastställa 

anslutningsavgifter för VA till en annan summa än den som Ronneby miljö 

och teknik AB har fakturerat, se underlag nr 10. En remiss har därför 

tillställts Ronneby miljö och teknik AB där de ombeds att svara på bolagets 

skrivelse, se underlag nr 130. Nedan följer en redogörelse av vad KA Kvalité 

påstår och vad Ronneby miljö och teknik AB påstår.  

Underlag 

Området Droppemåla exploaterades kring 2003. Bolaget KA Kvalité, nedan 

kallat bolaget, med företrädare Kjell Olsson, köper sex fastigheter 

(Droppemåla 1:270 – 1:275, se bilaga nr 150) på området med avsikt att 

stycka fastigheterna i flera mindre fastigheter. Syftet är att kunna bygga 

flertalet mindre parhus för vidareförsäljning på bostadsmarknaden. 

 

Huvudman för VA-nätet i Ronneby kommun är det helägda kommunala 

bolaget Ronneby miljö och teknik AB, nedan kallad huvudmannen. 

Fastigheterna, se fastighetsbeteckning ovan, som bolaget köper täcks enligt 

huvudmannen av ett exploateringsavtal från 2003. Avtalet innebär att 

anläggningsavgiften för VA-anslutningen ska anses erlagda, förutsatt att 

exploateringsavtalet efterföljs i alla delar.  

 

Enligt uppgifter från huvudmannen, se bilaga nr 130, upprättas en 

kostnadsbedömning den 13 augusti 2015 rörande extra servisanslutningar till 

fastigheter där VA redan är inkopplat1. Ifrågavarande dokument utgör bilaga 

nr 140. Enligt uppgifter från fastighetsregistret så inskrivs bolaget som ägare 

för ovan angivna fastigheter den 17 september 2015. Enligt huvudmannen 

genomför bolaget en avstyckning och fastighetsreglering den 6 november 

2015, i denna reglering bildas fem nya fastigheter; Droppemåla 1:304 – 

1:308. Se bilaga nr 150, för en överskådlig bild av nya och gamla fastigheter. 

                                                 
1 Notera att kostnadsbedömningen inte pekar ut några angivna fastigheter mer än att det 

anger Droppemåla/Ekenäs samt ett ej inlämnat skissförslag. 
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Bolaget har sedan 2015 succesivt sålt fastigheter till såväl privatpersoner 

som andra bolag; för närmare detaljer se bilaga nr 130 från huvudmannen. 

 

Den fråga som uppstått, och som föranleder bolaget att genom ombud 

tillskriva kommunstyrelsen, är hur den s.k. kostnadsbedömningen ska 

betraktas. Bolaget menar att det är ett avtal som huvudmannen ingått med 

bolaget. Huvudmannen menar å sin sida kostnadsbedömningen ej längre 

aktuell då bolaget genom lantmäteriförrättning delat de större fastigheterna i 

flera mindre fastigheter. 

 

Bolaget har därför genom sin skrivelse framställt en begäran till 

kommunfullmäktige enligt följande;  

 
”KA Kvalité ansöker därför att kommunstyrelsen 

 fastställer att KA Kvalité skall betala för fyra 

anslutningspunkter, 

 fastställer anslutningsavgifterna avseende dessa 

fastigheter med vardera 56 250 SEK och att dessa 

anslutningspunkter avser, såvitt KA Kvalité kan utröna, 

Droppemåla l:271, l:273, l:214 och 1:308, 

 uppdrager åt Ronneby miljö och teknik AB att fakturera 

KA Kvalité sammanlagt 225 000 SEK för berörda 

fastigheter, såsom slutlig reglering, att betalas efter 

erhållen faktura, 

 uppdrager åt Ronneby miljö och teknik AB att återbetala 

av Hjältevadshus Mark AB erlagd anslutningsavgift för 

fastigheten l:307 med 178 500 SEK, 

 uppdrager åt Ronneby miljö och teknik AB att kreditera 

av KA Kvalité erhållen faktura 145207395 på 178 500 

SEK daterad 2018-06-14 avseende Droppemåla l:305.” 

 

Bolaget har således genom ombud framställt till kommunstyrelsen att de, 

bland annat, ska fatta beslut om att fastställa avgifterna till en annan nivå än 

den som fakturerats från huvudmannen.  

 

Med anledning av det måste följande klargöras. Kommunfullmäktige har att 

besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Av 

det följer att kommunfullmäktige inte kan ägna sig åt myndighetsutövning 

mot enskild. Ett ärende av principiell beskaffenhet är att besluta om VA-

taxa, det är alltså inte huvudmannen eller kommunstyrelsen som fattar den 

typen av beslut.  
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Bolaget framför även en del andra krav mot huvudmannen, se ovan. Bolaget 

förbehåller sig rätten att ta tvisten vidare till domstol för avgörande, ett 

förfarande som måste anses vara gängse vid denna typ av tvistiga fordringar. 

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Nicolas 

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

Yrkanden 

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

följande kompletteringar: 

1. Vilken faktiskt kostnad har Ronneby Miljö & Teknik AB haft för att 

ansluta fastigheterna 1:303-308? 

2. Hur kan kommunen kompensera VA-kollektivet för de uteblivna 

intäkterna vid eventuell förlikning?      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera ärendet för följande 

kompletteringar: 

1. Vilken faktiskt kostnad har Ronneby Miljö & Teknik AB haft för att 

ansluta fastigheterna 1:303-308? 

2. Hur kan kommunen kompensera VA-kollektivet för de uteblivna 

intäkterna vid eventuell förlikning? 

________________ 

Exp: 

Kommunjurist, Mathias Kågell 
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§ 89 Dnr 2019-000138 704 

Äskande till flygdagen 2019, kommunikationsenheten  

 

Sammanfattning  

 25 augusti anordnar F17 försvarets Flygdag.  

 

Försvarets Flygdag anordnas varje år av en av de fem flygflottiljerna. Senast 

F17 stod som arrangör var 2014 och i år är det dags igen. 2014 besökte 

40 000 personer Flygdagen och F17 räknar i år med 75 000 besökare. Som 

referens kan anges att Flygdagen 2018, i Uppsala, lockade 150 000 besökare.  

 

Försvarets syfte med Flygdagen är dels att stärka försvarets varumärke och 

dels att bidra till försvarets rekrytering av personal. Med bakgrund i detta har 

F17 bett Ronneby Kommun delta för att visa upp Ronneby som plats att 

flytta till med fokus på boende, skola, arbetstillfällen samt fritid och kultur. 

Samtidigt har företagarföreningarna som arrangerar Ronneby NU beslutat att 

flytta sin mässa till Flygdagen.  

 

För att kunna visa upp vad Ronneby och Ronneby Kommun har att erbjuda 

på ett professionellt och lockande sätt krävs stora insatser i form av 

samordning och produktion av material. Detta ryms inte inom 

Kommunikationsenhetens budget och därför äskar vi nu extra medel. Vi 

uppskattar att kostnaden för detta ligger på 375 000 kr.  

Bedömning 

 För att kunna visa upp vad Ronneby och Ronneby Kommun har att erbjuda 

på ett professionellt och lockande sätt krävs följande: 

Projektledning – För att Kommunikationsenheten ska kunna fortsätta att 

bedriva redan planerad verksamhet krävs en extern projektledare. Denna 

upphandlas inom ramen för vårt avtal med Infab. Uppskattad kostnad 

200 000 kr 

Produktion av material – Mycket av det material som tas fram inom ramen 

för projektet Växtkraft kan återanvändas, men nytt material för områdena 

arbetstillfällen, skola samt fritid och kultur behöver tas fram och anpassas för 

målgruppen. Uppskattad kostnad 50 000 kr 
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Monter och teknik – En väl utformad monter, med tillhörande teknik, är 

avgörande för intrycket vi ger besökarna. Uppskattad kostnad 50 000 kr 

Annonsering – Näringslivschefen har säkrat annonsplats i tidningen Inside 

som även kommer att delas ut under Flygdagen. Uppskattad kostnad 25 000 

kr 

Personal – Övertidsersättning för personal som deltar. Uppskattad kostnad 

50 000 kr 

 

Sammanfattning av projektbudget: 

Projektledning  200 000 kr 

Produktion av material    50 000 kr 

Monter och teknik    50 000 kr 

Annonsering     25 000 kr 

Personal     50 000 kr 

TOTAL   375 000 kr 

 

En arbetsgrupp för projektet kommer att bildas med representanter från 

berörda verksamheter: Utbildningsförvaltningen. Tekniska Fritid Kultur, 

Ronnebyhus, Exploatering, Personal, Näringsliv, Turism & Evenemang samt 

Kommunikation.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen anslår 375 000 kronor för Ronneby Kommuns deltagande 

i Försvarets Flygdag 2019. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

kostnader.      

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 anslå 375 000 kronor för Ronneby kommuns 

deltagande i Försvarets flygdag 2019. Finansiering sker via 

kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 90 Dnr 2019-000149 001 

Förslag till ny förvaltningschef Miljö-och 
byggnadsförvaltningen  

 

Sammanfattning  

Tjänsten som förvaltningschef för Miljö- och byggnadsförvaltningen vakant.    

Rekrytering av förvaltningschef har skett via extern annonsering. Totalt 

inkom 14 ansökningar varav tre kandidat intervjuades med 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Därefter har Miljö- och byggnadsnämndens 

presidium, ev framtida medarbetare och kollegor samt fackliga företrädare 

intervjuat den kandidat som förordats av ksau. 

 

Facklig förhandling om tillsättande av Anette Andersson som 

förvaltningschef har skett (2019.02.18) enligt MBL § 11. De fackliga 

organisationerna har inget att invända mot tillsättandet och förhandlingen är 

avslutad i enighet. 

 

Den sammanfattande bedömningen är att Anette Andersson f 1969-08-24--

xxxx är kvalificerad och lämpad för tjänsten.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att:  

 

1. Ge kommundirektören i uppdrag att slutföra förhandling och anställning 

av Anette Andersson som kvalificerad handläggare/utredare med ett fyraårigt 

förordnande som förvaltningschef för Miljö- och byggnadsförvaltningen i 

Ronneby kommun.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att 

slutföra förhandling och anställning av Anette Andersson som kvalificerad 

handläggare/utredare med ett fyraårigt förordnande som förvaltningschef för 

Miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektör, Magnus Widén  
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§ 91 Dnr 2019-000150 001 

Utvärdering av chefsförordnande för Birgitta Ratcovich, 
förvaltningschef för socialförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Nuvarande fyraårs-förordnande som förvaltningschef för Birgitta Ratcovich 

Socialförvaltningen, löper ut per den 2019-05-31 och kommundirektören har 

på kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag utvärderat nuvarande 

förordnandeperiod och har att avge förslag till förlängning alternativt icke 

förlängning av förordnande som förvaltningschef.  

 

Sammanfattningsvis bedöms Birgitta Ratcovich ha uppnått goda resultat 

inom ramen för det uppdrag hon snart innehaft i fyra år. Kommundirektören 

föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förlänga hennes förordnande 

med 4 år som förvaltningschef för Socialförvaltningen.  

Bedömning 

Nuvarande fyraårs-förordnande som förvaltningschef för Birgitta Ratcovich, 

Socialförvaltningen, löper ut per den 2019-05-31 och kommundirektören har 

på kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag utvärderat nuvarande 

förordnandeperiod och har att avge förslag till förlängning alternativt icke 

förlängning av förordnande som förvaltningschef. 

Utvärderingen utgår från en bedömning gjord utifrån fastställda kriterier som 

vägts mot personlig bedömning, utvecklingssamtal med Birgitta Ratcovich 

samt avstämning med kollegor, medarbetare samt tidigare presidium för 

Socialnämnden. 

 

Utvärderingens resultat redovisas muntligt. 

 

Sammanfattningsvis bedöms Birgitta Ratcovich ha uppnått goda resultat 

inom ramen för det uppdrag hon snart innehaft i fyra år. Kommundirektören 

föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förlänga Birgitta Ratcovich 

förordnande som förvaltningschef för Socialförvaltningen.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förlänga Birgitta 

Ratcovich förordnande som förvaltningschef för Socialförvaltningen för 

tiden  

2019-06-01 t o m 2023-05-31.  

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 förlänger Birgitta Ratcovich förordnande 

som förvaltningschef för Socialförvaltningen för tiden 2019-06-01 t o m 

2023-05-31 

________________ 

Exp: 

Kommundirektör, Magnus Widén 

Förvaltningschef socialförvaltningen, Birgitta Ratcovich 
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§ 92 Dnr 2018-000379 007 

Granskning av upphandlingsprocessen i Ronneby 
kommun 

 

Sammanfattning  

Revisionen i Ronneby kommun har genom EY genomfört en granskning av 

upphandlingsprocessen i kommunen. Rapporten är överlämnad till 

kommunala nämnder för yttrande som ska vara lämnat senast den 31 oktober 

2018. 

 

Granskningens syfte är att bedöma om granskade nämnder upphandlar i 

enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, samt kommunens 

interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. I granskningen 

besvaras följande revisionsfrågor: 

 Följer granskade nämnder lagen om offentlig upphandling, 

kommunens upphandlingspolicy och tillhörande riktlinjer på ett 

ändamålsenligt sätt? Upprättas tillräcklig dokumentation? 

 Är samarbetet mellan den centrala upphandlingsenheten och 

granskade nämnder ändamålsenligt? Får berörd personal det stöd 

som behövs av upphandlingsenheten? Finns tillräcklig 

kompetens för uppdraget? 

 Säkerställer ansvariga nämnder att den interna styrningen och 

kontrollen av upphandlingsverksamheten är tillräcklig? 

 

Granskningsmetod har varit intervjuer med ansvariga tjänstemän, 

dokumentsstudie samt stickprov av 12 st genomförda upphandlingar. 

 

Nedan följer redovisning på revisionens rekommendationer för 

Kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Bedömning 

Förslag till yttrande på rekommendationerna för Kommunstyrelsen  

 

Uppföljningar av ramavtalstrohet har genomförts 2009, 2010, 2014 och 

senast 2016. Vid dessa uppföljningar har graden av ramavtalstrohet varierat. 

Vid redovisning av kontrollerna har det påtalats att det dels behövs ett 

analysverktyg dels införande av e-handel. Ett analysverktyg kommer att 

upphandlas under hösten 2018 för uppföljning av kommunens 

ramavtalstrohet.  
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Beträffande införande av e-handel har ekonomichefen lämnat följande 

yttrande: 

 ”Under det senaste året har intensifierade försök gjorts att sprida 

användningen i organisationen av det beställningssystem som finns 

tillgängligt i systemet för leverantörsfakturor. Det har dock inte varit 

framgångsrikt beroende på begränsningar i systemet och att det inte är 

användarvänligt. Det nuvarande systemet är i slutfasen av sin livscykel och 

utvecklas inte längre. Dock kommer det att gå att använda systemet 

ytterligare något/några år. 

 

För att möjliggöra ett framgångsrikt införande av samordnad varudistribution 

behöver kommunen byta till ett nytt välfungerande e-handelssystem. Ett nytt 

e-handelssystem skulle också underlätta för beställare att handla rätt. 

Lämpligen kan ett byte av system ske i samband med att ett nytt avtal för 

ekonomisystemet tecknas då nuvarande avtal löper ut. Kostnaderna för ett 

nytt e-handelssystem är dock betydligt högre än kostnadsnivån för dagens 

system. Eventuellt äskande kommer att göras i samband med 

budgetprocessen för 2020. Det innebär att ett nytt system kan vara fullt infört 

tidigast våren 2021. 

 

I budgetprocessen inför 2019 har redogjorts skriftligen till kommunstyrelsen 

som nämnd för behovet av att byta e-handelssystem, samt att muntlig 

föredragning gjorts inför budgetberedningen inför 2019. Då budgetarbetet 

inför 2019 haft fokus på målarbete, har inte äskande inför 2019 varit 

prioriterat. En kostnadsuppskattning har dock lämnats i den skriftliga 

redogörelsen” 

 

Ett arbete för att stärka samordningen av avtalsuppföljningar har påbörjats. 

Kvalitetssäkringssystemet har kompletterats med ett tredje kapitel 

Uppföljning, som förutom en beskrivning av syftet med uppföljning även 

beskriver att uppföljningsplan ska fastställas för varje avtalsområde samt 

finns ett antal checklistor för uppföljning av olika varor och tjänsteavtal 

framtagna. Dessutom har en grupp med representanter från Tekniska 

förvaltningen och de kommunala bolagen tillsatts för att strukturera upp 

avtalsuppföljningar för tjänsteavtalen. Detta är ett arbete som har påbörjats 

och hanteras av inköpskontrollern vid upphandlingsenheten.  

Det finns all anledning att, precis som revisionsrapporten beskriver, arbeta 

fram rutiner för uppföljning. 

 

Förslag till yttrande på rekommendationer för samtliga nämnder 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(58) 
2019-02-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Trots att en del avtalsuppföljningar sker så behöver ansvarsfördelningen och 

systematiken kring vilka och hur ofta avtal ska följas upp inom kommunen 

tydliggöras. 

 

Den interna kompetensen hos medarbetare behöver stärkas, både avseende 

kommunens riktlinjer och kring lagstiftning.  

 

Tekniska förvaltningen delar denna uppfattning och även om verksamheten 

har ansvariga inom vissa verksamhetsområden, kan detta stärkas generellt. 

Förvaltningen känner igen sig i det utryckta behovet av mer stöd även i 

förvaltningsspecifika upphandlingar. 

 

Upphandlingsenheten erbjuder medarbetare i kommunen korta utbildningar i 

upphandling och inköp, vid två tillfällen på våren och hösten. Dessutom 

utbildas de förvaltningar/verksamheter som har specifika utbildningsbehov. 

Vid ändringar av lagen erbjuds även organisationen utbildning och de 

tillfälle har varit välbesökta. 

 

Upphandlingsenheten tar dock till sig det framkomna behovet av 

kompetenshöjning av upphandlingsprocessen och kännedom om 

kvalitetssäkringssystemet med tillhörande riktlinjer kring upphandling. Fler 

utbildningstillfällen kan erbjudas. 

 

För att klara av behovet av mer stöd i de förvaltningsspecifika 

upphandlingarna så bedöms det att förstärkning av enheten behövs. Denna 

förstärkning kan både ha rollen som support vid frågor samt stötta 

förvaltningarnas ansvariga för de förvaltningsspecifika upphandlingarna. För 

att bygga upp kompetensen i förvaltningarna krävs det att någon i respektive 

förvaltningsorganisation har ansvaret.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom detta förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport samt 

att yttrande och beslut överlämnas till revisionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att det i svaret läggs till att det i budget för 2019 finns med en post 

om inköp av ett e-handelssystem.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

till yttrande över revisionens granskningsrapport, enligt ovan, samt att det 

överlämnas till revisionen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att till yttrandet 

lägga till att det i budget för 2019 finns med en post om inköp av ett e-

handelssystem.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 93 Dnr 2018-000098 109 

Besvarande av medborgarförslag - vid passiv 
pengainsamling skall polismyndighets tillstånd 
inhämtas 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska införa Eskilstunamodellen. 

Modellen innebär att en text införs i kommunens allmänna 

ordningsföreskrifter som går ut på att tillstånd för passiv pengainsamling ska 

ansökas om hos polismyndigheten.  

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län upphävde den 10 juli 2018 den paragraf i 

Eskilstuna kommuns lokala ordningsföreskrifter som reglerar passiv 

pengainsamling. Kommunen har överklagat Länsstyrelsens beslut och 

ärendet ligger för avgörande hos Förvaltningsrätten i Södermanland. 

 

Då Eskilstunamodellen ej slutligt har avgjorts i domstol så bör 

medborgarförslaget avslås.      

Bedömning 

Eskilstunamodellen bygger på förändringar i de lokala 

ordningsföreskrifterna. En ny paragraf infördes i Eskilstuna kommuns lokala 

ordningsföreskrifter med innebörden att den som tänker ägna sig åt ”passiv 

pengainsamling”, det vill säga tiggeri, först måste söka tillstånd hos polisen. 

Tillståndsplikten syftar till att delvis minska tiggeriet på allmän plats och 

delvis till att komma i kontakt med de människor som i huvudsak ägnar sig 

åt tiggeri. Av Eskilstuna kommuns beslut framgår att tillståndsplikten 

omfattar ett antal utpekade platser i kommunen. 

 

Beslutet överklagades och upphävdes av Länsstyrelsen i Södermanlands län 

den 10 juli 2018. Det beslutet överklagades i sin tur av kommunen till 

förvaltningsrätten. Den 9 januari 2019 förelades Länsstyrelsen i 

Södermanland att yttra sig mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens 

dom den 17 december 2018, mål nr 2149-18. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade, i domen här ovan refererad, att 

den kommunala föreskriftsrätten är långtgående, men inte obegränsad. 

Kommunen måste förhålla sig till föreskrifter av högre valör och man får 

inte heller inkräkta på områden som ska regleras genom lag. 
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Ordningsföreskrifter måste vidare ha ett visst syfte och de måste var 

tillräckligt tydligt utformade. Domstolen konstaterade vidare att 

”Penningsinsamling [sic!] på offentlig plats utgör alltså en sådan företeelse 

som får regleras genom lokala ordningsföreskrifter.”  

 

Förvaltningsrätten i Södermanland uppger att de inte vet när dom i 

Eskilstunamålet kommer meddelas. Yttrandet från Länsstyrelsen ska vara 

domstolen tillhanda den 5 februari 2019. 

Frågan om att reglera passiv pengainsamling i ordningsföreskrifterna är en 

politiskt känslig fråga och nationellt råder stor oenighet. Då 

Eskilstunamodellen ej slutligt har avgjorts i domstol ännu så bör 

medborgarförslaget avslås. Det ska dock konstateras att kommunen äger rätt 

att själv reglera frågan om penninginsamling i ordningsföreskrifterna.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om passiv pengainsamling.      

Deltar i debatten 

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

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens eget 

yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 94 Dnr 2018-000675 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om nya 
ordningsföreskrifter i kommunen 

 

Sammanfattning  

 Medborgarförslaget handlar om att ändra i kommunens lokala 

ordningsföreskrifter på så vis att det blir förbjudet att använda fyrverkerier i 

Ronneby kommun, med undantag för fyra timmar på natten mot nyårsdagen. 

 

Utredningen visar att en sådan ändring skulle medföra en allt för ingripande 

åtgärd enligt ordningslagen, en sådan förändring bör därför inte göras.    

Bedömning 

 Förslagsställaren föreslår att kommunen ska införa nya ordningsföreskrifter 

som innebär att det blir förbjudet att skjuta fyrverkerier förutom på 

nyårsaftonskvällen. Medborgarförslaget hänvisar till en artikel i Aftonbladet 

som i huvudsak handlar om Norrtälje kommuns beslut ang fyrverkerier.  

 

I Norrtälje är det sedan 1/12 2018 endast tillåtet att använda fyrverkeriet utan 

tillstånd mellan kl 21.00 den 31/12 och kl 01.00 den 1/1 årligen, Norrtälje 

kommun KF 2018-11-12 § 213, i övrigt krävs tillstånd av Polismyndigheten. 

Det är såldes inte förbjudet att använda fyrverkerier i Norrtälje kommun 

under övrig tid, vilket förslagsställaren anser att det bör vara i Ronneby 

kommun. Medborgarförslaget hänvisar till en digital lista där 188 personer 

har skrivit under namninsamlingen ”Fyrverkeriförbud Ronneby kommun”. 

 

Användningen av fyrverkerier faller in under pyrotekniska varor och regleras 

i 3 kap. 7 och 9 §§ ordningslagen (1993:617), OL. Enligt 3 kap. 7 § OL 

krävs tillstånd från Polismyndighet för att skjuta fyrverkerier ”[…] om 

användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 

omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet 

för person eller egendom.”. Fyrverkerierna behöver således inte störa den 

allmänna ordningen utan kan orsaka skada/olägenhet för exempelvis husdjur. 

Med skada avses såväl fysisk som psykisk. I 3 kap. 9 § ges kommuner 

möjlighet att reglera användandet av fyrverkerier genom lokala föreskrifter 

som exempelvis sträcker sig längre eller är mer precisa än lagen. Lokala 

föreskrifter ska dock inte lägga onödigt tvång på eller begränsa den enskildes 
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frihet mer än nödvändigt enligt 3 kap. 12 § 2 men. OL. Ändringar av 

kommunens ordningsföreskrifter ska anmälas till Länsstyrelsen i Blekinge, 

som har till uppgift att upphäva föreskrifter som strider mot ordningslagen 

 

I Ronneby kommuns lokala ordningsföreskrifter behandlas fyrverkerier och 

andra pyrotekniska varor i § 17. Möjligheten att skjuta fyrverkerier är idag 

begränsat på det sätt att det krävs tillstånd av polismyndigheten för att få 

använda pyrotekniska varor inom vissa, preciserade, områden av kommunen. 

Det är redan idag en större begränsning av användandet av fyrverkerier än 

enligt 3 kap. 7 § OL eftersom tillstånd krävs, oaktat om det finns en risk för 

olägenhet eller skada. Medborgarförslaget innebär ytterligare en begränsning 

i användandet av fyrverkerier genom att införa ett totalförbud mot att 

använda fyrverkerier inom kommunen med undantag för en snäv tidsram på 

nyårsafton. Ett sådant totalförbud bör komma i fråga endast på ett begränsat 

geografiskt område vid särskilt känsliga platser, t.ex. ett sjukhus/vårdhem 

eller ett torg, där skaderiskerna är påtagligt större än på övriga platser. 

  

Mot bakgrund av ovanstående bedöms medborgarförslaget medföra en allt 

för ingripande begränsning och ett totalförbud enligt förslaget bör därför inte 

införas i de lokala ordningsföreskrifterna. Medborgarförslaget bör därmed 

anses besvarat  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att inte ändra ordningsföreskrifterna och att 

medborgarförslaget genom detta beslut ska 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.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att inte ändra ordningsföreskrifterna och att 

medborgarförslaget genom detta beslut ska anses besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 95 Dnr 2015-000533 109 

Besvarande av medborgarförslag - Utvecklingsplan av 
Karön-Ekenäs-Brunnsskogsområdet  

 

Sammanfattning  

 I ett medborgarförslag framförs följande: ”Ekenäs villaförening har med 

intresse följt utveckling av området runt Karön och Ekenäs. Under senare år 

har ett antal åtgärder utförts som förbättrat områdets utseende och 

upplevelse. I flera frågor har föreningen haft synpunkter som framförts. 

Dock verkar det handla mycket om brandkårsutryckningar utan lånsiktlig 

plan för genomförda åtgärder. 

För några år sedan protokollfördes att det skall göras en utvecklingsplan för 

området. Föreningen har inte noterat att något sådant arbete påbörjats. 

Ekenäs villaförening efterlyser nu att denna utvecklingsplan genomförs i 

syfte att ta fram en mångårig plan för utveckling av området och dess 

närområde gällande nöje, upplevelse, rekreation, kommunikation och natur. 

Denna plan kan sedan ligga till grund för framtida diskussion om utveckling 

och investeringsbeslut.”  

Bedömning 

 I medborgarförslaget beskrivs en utvecklingsplan innehållande frågor som 

nöje, upplevelse, rekreation, kommunikation och natur. Den utvecklingsplan 

som finns framtagen innefattar naturen och i viss mån rekreationen i 

området. Vid eftersökning har inget annat hittats som skulle kunna vara det 

som enligt förslagsställaren skulle ha protokollsförts. Att ta ett helhetsgrepp 

på området i enlighet med förslaget bedöms dock vara positivt. 

Kommunfullmäktige beslutade vid anmälan av medborgarförslaget att 

remittera det till tekniska förvaltningen för vidare hantering.  

Patrik Hellsberg, gatu- och parkchef, har lämnat ett yttrande där följande 

beskrivs: 

En utvecklingsplan har tagits fram på uppdrag av stadsarkitekt David 

Gillanders. 

Roland Gustavsson fick uppdraget och slutförde arbete 2010. Denna plan 

följs i mån av resurser och 2017/2018 har strövstig mellan Droppemåla och 

Södra Brunnsskogen renoverats tillsammans med villaföreningen i 

Droppemåla. 
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Södra Brunnsskogens naturreservat ”renoveras” avseende stigar, spångar, 

lövskogsrum, biotoprum och även rum för vila med sittplatser. Detta arbete 

utförs tillsammans med Gatu/Park-avdelningens ”röjarlag” och 

Naturskyddsföreningen Ronneby samt Länsstyrelsen.  

 

Eftersom det tyvärr dröjt med medborgarförslagets hantering har en hel del 

hänt i Ekenäs-Karön området. Exempel är nya arrendatorer, förändringar i 

skärgårdstrafiken, Ark56 med bl a kajakled som invigs i juni i år. 

Sammantaget bedöms kommunen ha ett större helhetsgrepp om området än 

tidigare trots att bara utvecklingsplan för natur och i viss mån rekreation 

finns för området. Området med sin stora betydelse för såväl Ronnebybor 

som turister kräver dock fortsatt samarbete mellan förvaltningarna.  

 

Med ovanstående föreslås medborgarförslaget vara besvarat. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat.    

Deltar i debatten 

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

(C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 96 Dnr 2018-000547 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om att 
kunna nyttja/hyra Kuggebodaskolans gymnastiksal 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att öppna upp möjlighet till att 

nyttja/hyra Kuggebodaskolans gymnastiksal.   

Bedömning 

I februari 2018 kom det in ett medborgarförslag med samma innebörd. När 

det var uppe i kommunfullmäktige i september beslutade 

kommunfullmäktige att ställa sig positiv till medborgarförslaget och gav 

fritid- och kulturnämnden i uppdrag att hitta en lösning för att bedriva 

verksamhet i gymnastiksalen i Kuggeboda som ligger i linje med 

medborgarförslaget. Enligt tidigare förvaltningschefen på fritid- och 

kulturförvaltningen kommer gymnastiksalen i Kuggeboda att öppnas vecka 9 

och blir bokningsbar via teknik-, fritid-, och kulturförvaltningens 

bokningssystem.   

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). 

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 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med ovanstående.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 97 Dnr 2018-000465 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inrättande av 
utsiktsplats och parkering vid Ronneby flygstation 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att det inrättas en utsiktsplats ("plane 

spotting") med tillhörande parkeringsplats vid Ronneby flygplats. Förslag på 

plats är sydväst om flygplatsens landningsbana, utanför inhägnat område. 

Nordost om korsningen mellan Bredåkravägen och anslutningsvägen till 

rv27, i anslutning till befintlig cykelbana.   

Bedömning 

Mark- och exploateringsenheten har yttrat att kommunen ej äger mark vid 

aktuellt område och medborgarförslaget därför bör avslås.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 98 Dnr 2017-000317 219 

Besvarande av motion gällande Ronneby stadsmiljö 
och utformning från kommunfullmäktigeledamot Nils 
Ingmar Thorell (L).  Ronneby den "moderna kurorten" 
grönska eller sten? 

 

Sammanfattning  

Liberalerna i Ronneby har genom kommunfullmäktigeledamot Nils Ingmar 

Thorell lämnat en motion om stadsmiljöns utformning i Ronneby centrum. 

Motionen pekar på att Ronneby är en stad med fantastiska möjligheter men 

att innerstaden inte möter upp till önskvärd nivå, varken utformningsmässigt 

eller skötselmässigt. I motionen redogörs bl a för delar av 

gestaltningsprogrammet som kommunfullmäktige antog i september 2012 

som motionären ej anser vara uppfyllda. Följande föreslås i motionen: 

Trafikomläggningen som beslutades år 2006 slutförs med det snaraste 

En genomgång sker av dagens stadsmiljö kontra gestaltningsprogrammet 

från 2012 och att de beslut som fattades 2012-09-27 följs. 

En kompletterande gestaltningsplan tas fram för att sätta varumärket 

”Ronneby den moderna kurorten” med förslagsvis park-, trädgårdskänsla 

flyttar in i stadskärnan med mycket mer grönska och blommor. 

En underhållsplan tas fram med ansvar och utförande av underhåll såsom 

parkbänkar soptunnor etc. med klargjorda ansvarsområden av utförare samt 

intervall. 

Att renhållningen utökas och att speciella event tas i beaktande och 

renhållning i anknytning till dessa utökas. 

Att samtliga trafikdelare förses med konstgräs istället för med asfalt eller 

grus (se östra infarten Hultarondellen). 

Att skyltsituationen samt utformningen av dessa ses över, förskönas samt 

reduceras i antal. 37 skyltar i 3 kvarter på Kungsgatan! 

Att Ronneby senast år 2020 ställer upp i tävlingen ”Årets stadskärna” med 

ambition att vinna! 

När staden uppfyller ovanstående förses infarter med välkomnande skyltar 

”VÄLKOMMEN till Ronneby den Moderna kurorten” ev. med 

tilläggstexten Hjärtat i Sveriges trädgård. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(58) 
2019-02-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunikation/information startar mellan kommunen och fastighetsägare 

om uppryckningen och att det beslutade gestaltningsprogrammet efterlevs. 

Om inte ges vitesföreläggande. 

Att Cityföreningens medlemmar informeras om detsamma och följer upp det 

beslutade gestaltningsprogrammet. Om inte utges vitesföreläggande.   

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden, dåvarande 

tekniska förvaltningen samt näringslivsenheten. Samtliga hänvisar till ett 

pågående centrumutvecklingsarbete, en s k BID-process (Business 

Improvement District). Ronneby kommun gick i mars 2017 med i Svenska 

Stadskärnor och BID-modellen är ett av deras utvecklingsprogram som sker i 

sju steg. I Ronneby pågår BID under 2018-2020. En 

centrumutvecklingsgrupp med representanter från kommun, fastighetsägare 

och näringsidkare finns och ett antal temaarbetsgrupper (varumärke, utbud, 

platsen, tillgänglighet och trygghet) fokuserar utifrån en gemensam målbild 

och nulägesanalys på förbättringsområden och en affärutvecklingsplan med 

finansiering etc. Arbetet strukturerat enligt modellen och handleds av 

Svenska Stadskärnor.  

I motionen talas det om Årets stadskärna. Näringslivsenheten skriver att för 

att kunna söka krävs ett s k QM-erkännande (kvalitetsmärkning för 

samverkansorganisationer i city, centrum och stadskärna). För att göra en 

QM-ansökan krävs att det finns ett samarbete och en gemensam vision och 

affärsplan och den pågående BID-processen möjliggör ett sådant QM-

erkännande. 

Motionen tar också upp gestaltningsprogrammet som antogs under 2012. 

Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att 

gestaltningsprogrammet togs fram som en vägledning för att forma 

stadskärnan till en trivsam, attraktiv, tillgänglig och lättorienterad del av 

Ronneby och innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön ska utvecklas. 

Programmet vänder sig till alla som har en koppling till eller intresse i 

stadens utemiljö. Det innefattar såväl kommunala förvaltningar som 

fastighetsägare och butiksinnehavare. Genomförandet av de riktlinjer som 

föreslås ska ske successivt allteftersom utrustningen i staden behöver bytas 

ut. Delar av råden och riktlinjerna faller under Miljö- och 

byggnadsnämndens myndighetsansvar, ex. genom att åtgärderna är 

lovpliktiga eller faller under tillsynsansvaret. Annat är just råd och riktlinjer 

och kan inte bli föremål för vitesföreläggande som föreslås i motionen. 

Tekniska förvaltningen redovisar att avseende den pågående 

förbättringsprocess som görs i enlighet med framtagen plan från 2009 har 

hittills Strandgatan, Prinsgatan respektive de nordvästra delarna av Ronneby 

stadskärna byggts om och där generellt höjt både upplevelsen och 
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funktionaliteten. Det är dock oundvikligt att samtliga nya utformningsförslag 

måste kompromissa mellan framkomlighet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, 

grönska mm. Förvaltningen skriver också att man internt har diskuterat de 

krav som ställs i motionen och med dessa som utgångspunkt påbörjat en 

genomlysning av verksamheten för att hitta förbättringsområden. Dessa 

kommer att implementeras kontinuerligt med syfte att ytterligare förbättra 

totalupplevelsen av Ronneby både som boendeplats och besöksplats.  

 

Med utgångpunkt i ovan sammanfattade remissvar samt att flera av 

punkterna i motionen hanteras i pågående BID-process föreslås motionen 

vara besvarad.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

motionen vara besvarad.  

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 anse motionen vara besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 99 Dnr 2019-000003 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande information om kurser och konferenser:  

 Bräkneåns vattenråd, Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019. 

 Region Skåne mfl, Kris 2019. 

 SKL, Inbjudan till nätverk för medborgarbudget 2019. 

 Temadag hållbart landsbruk, Blekinge Arkipelag.    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att de, inom arbetsutskottet, som 

är intresserade medges rätt att delta på temadagen hållbart landsbruk som 

anordnas av Blekinge Arkipelag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott medger rätt till de, inom arbetsutskottet, 

som är intresserade, att delta på temadagen hållbart landsbruk som anordnas 

av Blekinge Arkipelag. 

________________ 
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§ 100 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärendet: 

 

 Ronny Palmqvist, Förslag på skola för årskurs 4-9. 

 SKL, Cirkulär 19:4, 19:5. 

 

Protokoll 

 

 Region Blekinge 2019-01-09. 

 

Protokollsutdrag 

 Socialnämnden 2019-01-29 § 16.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

 


