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§ 195 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare och justering av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende 12 ”Entledigande av revisorssuppleant samt godkännande av 

ny revisorssuppleant för Ronneby Miljö & Teknik AB dras ur. 

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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§ 196 Dnr 2019-000689 253 

Markköp från Ronneby 24:7 till Frej 2 

 

Sammanfattning  

 För att möjliggöra byggnation av ett garage önskar fastighetsägaren till Frej 

2 köpa till mark från fastighet Ronneby 24:7. Marken är detaljplanerad som 

kvartersmark.  

Bedömning 

 Fastighetsägare till Frej 2 i Ronneby har inkommit med en ansökan om att 

få köpa till mark från Ronneby 24:7, markerad på kartbild. Detta för att 

möjliggöra en byggnation av garage.  

 

Marken är detaljplanerad som kvartersmark och något kommunalt intresse 

för marken föreligger inte. Priset är i enlighet med fastställda riktlinjer satt 

till 165kr/kvadratmeter. 

 

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns upprättad och 

biläggs denna skrivelse. 

 

Vid godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet. 

Förslag till beslut 

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen att 

godkänna överenskommelse om fastighetsreglering  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C) och Magnus 

Pettersson (S).  

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 197 Dnr 2020-000189 678 

Lokalbehov avs förskoleavdelningar vid 
Espedalsskolan 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-26 §126 att anslå investeringsmedel 

om 3 664 500 kronor till teknik- fritid och kulturnämnden. Det är mark och 

exploateringsenheten som kommer att ansvara för och genomföra 

investeringen. Anslaget bör anslås mark och exploateringsenheten under 

kommunstyrelsen.   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återta tidigare beslut att bevilja 

investeringsmedel avseende paviljonger Espedalsskolan om 3 664 500 kr till 

teknik- fritid- och kulturnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel avseende 

paviljonger Espedalsskolan om 3 664 500 kronor till kommunstyrelsens 

mark- och exploateringsenhet.    

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige återtar tidigare beslut att bevilja investeringsmedel 

avseende paviljonger Espedalsskolan om 3 664 500 kr till teknik- fritid- och 

kulturnämnden.  

2. Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel avseende paviljonger 

Espedalsskolan om 3 664 500 kronor till kommunstyrelsens mark- och 

exploateringsenhet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 198 Dnr 2020-000216 012 

Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 
för lokala BRÅ 

 

Sammanfattning  

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 

Kommun ett lokalt brottsförebyggande råd (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, 

som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras 

utifrån de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.  

 

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

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

verksamhet är följande: 

 I Ronneby ska alla känna ansvar för det 

brottsförebyggande arbetet 

 Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, 

besöka och verka i 

 

Genomförd verksamhet 2019 

Trygghetsmätning 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens 

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

Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till 

trygghetsmätningarna. Resultatet av trygghetsmätningen för 2019 har 

presenterats i Kommunfullmäktige under januari 2020. 

 

Nattvandring 

Nattvandringsverksamheten för föreningar i Ronneby kommun har fortsatt 

under 2019. Med nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande 

rådet stimulera till ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer, samt bidra till en 

ökad trygghet i centrum och vid behov runt om i kommunen. Verksamheten 

är ett samarbete mellan Ronneby kommun och kommunpolisen i Ronneby. 

Under 2019 genomfördes 22 vandringar av totalt sex föreningar. 

Verksamheten finansieras även av externa intressenter genom frivillig 

sponsring. 

 

Brottsförebyggande konferens i skolan 

För fjärde året i rad arrangerade lokala BRÅ ett seminarium om hur man kan 

arbeta brottsförebyggande i skolan. Syftet var att med medverkande lyfta 
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skolans roll och samarbetet mellan olika aktörer på skolans arena. Polisen, 

skolledning, elevhälsan, aktörer från fritid- och kulturverksamhet och 

socialtjänsten samt politiker inbjöds att medverka. 2019 års tema var 

interkulturell kunskap och de krockar som kan uppstå vid kulturmöten. 

Föreläsningarna avslutades med erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner.  

 

 

Trygghetsvandring 

Under hösten 2019 genomfördes en trygghetsvandring i Ronneby mellan 

Folkparksvägen och resecentrum i syfte att definiera olika faktorer i miljön 

som kan påverka upplevelsen av trygghet, och underlätta att brott att begås. 

Det handlar exempelvis om belysning, förvaltning av fastigheter och 

trafiksituation.  

Deltagande var representanter från lokala BRÅ, Tekniska förvaltningen, 

Kommunledningsförvaltningen, socialtjänsten, förskoleverksamheten, 

flygtekniska gymnasiet, Polisen och fastighetsförvaltare. En 

sammanställning över förslag till åtgärder för att öka trygghetsupplevelsen 

har skickats ut till ansvariga som ska återrapportera inom sex månader. 

 

Föreläsningsdagen Underbara Ronnebyungdomar 

Föreläsningsdagen ”Underbara Ronnebyungdomar” arrangerades återigen 

under hösten 2019. Detta arrangemang som är en samverkan mellan 

utbildningsförvaltningen och lokala BRÅ riktas till kommunens ungdomar i 

åk. 8 och Gy.1. samt deras föräldrar.  

Cirka 700 ungdomar lyssnade under dagen till en föreläsning med temat 

självkänsla och framtidsdrömmar. Kvällsföreläsningen riktad till allmänhet 

och föräldrar och lockade cirka 60 personer. 

 

Nytt samverkansavtal Ronneby kommun och Polismyndigheten 

Under 2019 har ett nytt samverkansavtal mellan Ronneby kommun och 

Polismyndigheten tagits fram. Detta löper över 4 år och 

huvudsamverkansområdet är ”Öka tryggheten i offentliga miljöer”. En 

aktivitetsplan som revideras på årlig basis är kopplat till detta avtal. 

 

 

Effektiv Samordning för Trygghet - EST 

Som en del av ovanstående samverkansavtal har i BRÅ:s regi Ronneby 

kommun, Polismyndigheten och Ronnebyhus AB fortsatt sin nära samverkan 

kring lokal lägesbild under 2019 utifrån metoden Effektiv Samordning för 

Trygghet – EST. Metoden, som är beprövad och utvärderad, är utarbetad av 

Örebro universitet i samverkan med Örebro kommun och nationella BRÅ.  

 

Arbetet med lokal problembild i enlighet med EST ger struktur åt samverkan 

i det lokala brottsförebyggande arbetet, och ligger till grund för 
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gemensamma insatser och prioriteringar i syfte att öka tryggheten i det 

offentliga rummet. En annan viktig faktor är att metoden bidrar till att göra 

det brottsförebyggande arbetet mer kunskapsbaserat och ger underlag till 

orsaksanalyser.  

 

För att utveckla detta arbete har man under 2019 introducerat det digitala 

stödet EMBRACE där otrygghetsskapande händelser rapporteras in varje 

vecka av totalt 28 rapportörer från kommunens olika verksamheter, 

Ronnebyhus och WF-fastigheter. Dessa har utbildats under senare delen av 

2019 av kommunens trygghetssamordnare och kris- och 

säkerhetshandläggare. 

Trygghetssamordnaren har ansvaret att driva och samordna EST- arbetet 

 

Verksamhetsplan 2020 

Det som skiljer verksamhetsplan 2020 från verksamhetsplan 2019 är att 

”Underbara Ronnebyungdomar” och ”BRÅ-dagen” utgår till förmån för en 

gemensam utbildningssatsning under hösten 2020 tillsammans med 

Folkhälsorådet inom narkotika riktad mot framför allt skolpersonal. I övrigt 

kvarstår samma aktiviteter i verksamhetsplanen som funnits tidigare år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala 

BRÅ 2019 och verksamhetsplan för lokala BRÅ 2020.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C) och Magnus 

Pettersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna verksamhetsberättelsen för lokala BRÅ 

2019 och verksamhetsplan för lokala BRÅ 2020. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 199 Dnr 2017-000502 001 

Uppföljning av projektet framtidens skolor  

 

Sammanfattning  

Dennis Roberteus, VD AB Ronneby Industrifastigheter och Monica Sjövind, 

projektledare framtidens skolor, ger information om hur arbetet med 

framtidens skolor fortskrider. En tidplan delges ledamöterna.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) 

och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att arbetsutskottet noterar 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Dennis Roberteus, VD AB Ronneby Industrifastigheter 

Monica Sjövind, projektledare framtidens skolor 
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§ 200 Dnr 2020-000137 805 

Ansökan om ekonomiskt bistånd, Kallinge Folkets Hus 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-04-21 § 78 

Kallinge Folkets Hus har 2020-01-24 inkommit till Teknik-, fritid och 

kulturförvaltningen med en ansökan om ekonomiskt bistånd. I ansökan 

beskrivs orsakerna vara ökade kostnader och därmed större förluster, detta 

trots, enligt ansökan, en ökning av intäkter samt en ökad uthyrning. Vidare 

beskriver föreningen specifikt vilka faktorer och händelser som orsakat 

obeståndet:  

1. Ökade driftskostnader i form av el-, vatten och värmekostnader.  

2. Skadegörelser och stölder som inte ersatts genom försäkringsbolag 

exempelvis en skadad ytterdörr.  

3. Vattenskador som inte ersatts av försäkringsbolag.  

Föreningen uppger vidare att det över tid behövs en översyn av el, belysning, 

isolering, byte av fönster och dörrar samt ett byte av befintliga toalettstolar 

till lågspolande. Föreningen beskriver i sin ansökan att det som är akut är 

medel för löner och driftskostnader.     

Bedömning 

Föreningens ansökan är ställd till Teknik-, fritid och kulturförvaltningen, 

aktuell förvaltning har inte, av föreningen sökt, bidragsform. Förvaltningen 

har således inte heller möjligheten att handlägga sökt bidragsform.      

Förslag till beslut 

Då förvaltningen inte har möjligheten att utreda bidragsformen föreslår 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen att Teknik-fritid och kulturnämnden 

föreslår kommunstyrelsen att hantera ärendet.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 

hantera ärendet då Teknik- fritid- och kulturförvaltningen inte har möjlighet 

att utreda bidragsformen. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD) och Roger 

Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar enligt följande: 

1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå Kallinge Folkets Hus 

ansökan om ekonomiskt bistånd. 

2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt kommundirektören 

att tillsammans med föreningen föra en dialog om fastighetens framtid.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

Kallinge Folkets Hus ansökan om ekonomiskt bistånd. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt 

kommundirektören att tillsammans med föreningen föra en dialog om 

fastighetens framtid. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 201 Dnr 2019-000632 805 

Föreningsbidrag Ronneby Ryttarförening 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-04-21 § 77  

Ronneby Ryttarförening, RRF, inkom 2019-08-15 med en 

investeringsansökan på 258 000 kronor.  I ansökan framkommer att 258 000 

kronor av tidigare beviljat investeringsbidrag på 825 000 kronor, söktes för 

att föreningen skulle kunna skapa förutsättningar för att arrangera SM 2018. 

Detta bidrag har, enligt skrivelsen, omfördelats av föreningen för elarbete, 

grävningsarbete samt kostnad för grus/sand.  

Teknik-, fritid och kulturnämnden valde att hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen för vidare hantering då nämnden saknade 

medfinansieringsmedel. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till 

Teknik-, fritid och kulturnämnden för att utreda vad som sagts och vilka 

överenskommelser som gjorts mellan dåvarande förvaltningschefen på Fritid 

och kulturförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Ronneby ryttarförening.  

Föreningen hävdar i sin skrivelse att dragningen av el och rör för vatten var 

utlovat att utföras och bekostas av Kommunen.  

Föreningen hävdar i sin skrivelse att förvaltningschefen på Fritid och 

kulturförvaltningen uppmanat föreningen att använda sina egna kontakter för 

att färdigställa elarbete/kablage, grävning samt gruskostnad. Föreningen 

menar att de på den uppmaningen samt ett löfte om utökat investeringsbidrag 

slutförde arbetet i egen regi.  

Föreningen lyfter även att Tekniska förvaltningen har åtagit sig att ta fram 

offert för framdragning av vatten och el. Tekniska förvaltningen har för 

föreningen presenterat en offert från Assemblin på 210 000 kronor.  

Det har kommunicerats vad som utlovats till föreningen vid två möten, 2018- 

03-02 och 2018-10-11. Det kommunicerades även vid mötet 2018-10-11 att 

kostnaden får tas inom de beviljade medlen på 850 000 kronor. Föreningen 

meddelades även av förvaltningschefen på Fritid och kulturförvaltningen att 

de har möjlighet att ansöka om bidrag från Fritid och Kultur.     

Bedömning 

Det har hållits möten mellan föreningen, Tekniska förvaltningen och Fritid 

och kulturförvaltningen. I minnesanteckningarna från dessa möten framgår 

det vad som sagts och vilka överenskommelser som träffats mellan Tekniska 
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förvaltningen, förvaltningschefen på Fritid och kulturförvaltningen och 

föreningen. Det framgår även i minnesanteckningarna att Tekniska 

förvaltningen informerat föreningen att möjligheten att som, alla i Ronneby 

kommun registrerade föreningar, kan ansöka om bidrag från Fritid och 

kulturförvaltningen.      

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och 

kulturnämnden besluta att avslå ansökan om ytterligare investeringsbidrag.       

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att översända utredningen enligt 

ovan till Kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), 

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

(V). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att begära tillbaka 567 000 kronor från Ronneby 

Ryttarförening. Summan motsvarar mellanskillnaden för tidigare beviljade 

medel för anordnade av SM (825 000 kronor) och den summa om 258 000 

kronor som föreningen använt till elarbete, grävningsarbete samt kostnad för 

grus/sand.        

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att begära 

tillbaka 567 000 kronor från Ronneby Ryttarförening. Summan motsvarar 

mellanskillnaden för tidigare beviljade medel för anordnade av SM (825 000 

kronor) och den summa om 258 000 kronor som föreningen använt till 

elarbete, grävningsarbete samt kostnad för grus/sand.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(31) 
2020-05-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 202 Dnr 2020-000246 880 

Förslag till ny biblioteksplan för Ronneby Kommun 
2020-23 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-16 § 45 

Av Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare, framtaget svarsyttrande framgår 

följande; 

Enligt 17§ i bibliotekslagen (SF S 2013:801) ska varje kommun ha en 

politiskt antagen plan för hur den kommunala biblioteksverksamheten ska 

bedrivas och utvecklas. En biblioteksplan ska innefatta de bibliotekstyper 

som finns i den kommunala verksamheten - inom Ronneby kommun innebär 

det folkbibliotek och skolbibliotek. 

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden är huvudman för folkbiblioteken och 

utbildningsnämnden för skolbiblioteksverksamheten.  

 

Ett förslag till ny biblioteksplan för Ronneby kommun har arbetats fram 

under våren 2020 av personal från Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 

samt personal från utbildningsförvaltningen. Underlagen från de båda 

förvaltningarna har sammanställts till ett gemensamt förslag till 

biblioteksplan och skall antas av respektive nämnd samt efter bifall i 

kommunfullmäktige. Planen föreslås gälla under tiden 2020-2023 och vara 

vägledande för bibliotekens verksamhetsinriktning under aktuell period. 

En biblioteksplan ska dels beskriva verksamheten i ett nuläge och dels vara 

utvecklande och ange mål och inriktning för verksamheten. Vår bedömning 

är att den föreslagna biblioteksplanen uppfyller de villkoren.     

Utbildningsnämndens beslut 2020-04-16 

Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till biblioteksplan för 

Ronneby kommun 2020-2023. 

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-04-21 § 80 

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska det finnas en politiskt antagen 

plan i varje kommun för hur den kommunala biblioteksverksamheten ska 

bedrivas och utvecklas. Tidigare biblioteksplan för Ronneby kommun har 

varit aktuellt t o m 2019 och en ny biblioteksplan för perioden 2020-2023 

har nu arbetats fram. Planen berör de två bibliotekstyper som finns inom 
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Ronneby kommun – folkbibliotek och skolbibliotek. Ansvarig för 

folkbiblioteksverksamheten är Teknik-, fritid- och kulturnämnden och för 

skolbiblioteksverksamheten Utbildningsnämnden. Biblioteksplanen 

innehåller dels en nulägesbeskrivning och dels en framåtblick med mål och 

specifika åtgärder fram till år 2023 utifrån båda biblioteksverksamheternas 

perspektiv.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21 

Teknik- fritid och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 

anta Biblioteksplan för Ronneby kommun 2020-2023. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD) och Peter 

Bowin (V). 

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det föreligger förslag 

till beslut och det är teknik-fritid- och kulturnämndens. Kenneth Michaelsson 

(C) ställer proposition på teknik-fritid- och kulturnämndens förslag och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta biblioteksplan för Ronneby kommun 2020-

2023. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 203 Dnr 2020-000247 040 

Omdisponering investeringsmedel budget - TFK 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämndens sammanträde 2020-

04-21 § 74 

I årets investeringsbudget (2020) finns två poster som inte kommer att 

utföras av olika orsaker.  

Projekt 67037 Dagvatten Hulta. Här har Miljöteknik gjort en omprioritering 

och kommer inte att utföra detta 2020 utan dem väljer andra mer prioriterade 

områden för dagvattensanering. I dagsläget ej fastställda men arbeten 

kommer att utföras.  

Projekt 67040 Busshållplats Västervägen. Detta projekt kunde färdigställas 

sent hösten 2019 inom befintlig budget varför denna post ej behöver 

utnyttjas där. Dock framflyttades GC-vägen Hyndekulla – Ellebäcks till 

förmån för Västervägen och alla exploateringar där.      

Bedömning 

Gatu/Park önskar därför använda Projekt 67037 för att följa med 

Miljötekniks dagvattensaneringsplaner när dem blir aktuella och därför kalla 

projektet Dagvattensanering Gata.  

Vad gäller projekt 67040 så önskar Gatu/Park att dessa medel kallas ”Etapp 

1 GC-väg Hyndekulla – Ellebäcksvägen”. Etapp 2 och färdigställande av 

GC-vägsnätet i Hyndekullaområdet kommer att färdigställas 2022, då bör 

investeringsvolymen minska från 3,6 mkr till 2,8 mkr.       

Förslag till beslut 

Teknik- Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 

omdisponeringen av investeringsmedel enligt förslaget.       

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21 

Teknik - Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 

omdisponeringen av investeringsmedel enligt förslaget. 
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Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är teknik-fritid- och kulturnämndens. Kenneth 

Michaelsson (C) ställer proposition på teknik-fritid- och kulturnämndens 

förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna omdisponeringen av investeringsmedel 

enligt förslaget ovan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 204 Dnr 2020-000252 730 

Uppräkning av ersättning för LOV vård- och 
omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-04-22 § 46 

Enligt förfrågningsunderlag för LOV vård och omsorgsboende, ska 

dygnsersättningen fastställas årligen att gälla från den 1 januari. Eftersom 

denna ersättning ej är uppräknad sedan 2017 så föreligger behov av 

uppräkning enligt tabellen nedan.   

 

Uppräkning LOV-ersättning vård- och omsorgsboende.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen: 

Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och 

omsorgsboende 2020.      

Bedömning 

Enligt förfrågningsunderlag för LOV vård och omsorgsboende, ska 

dygnsersättningen fastställas årligen att gälla från den 1 januari. Eftersom 

denna ersättning ej är uppräknad sedan 2017 så föreligger behov av 

uppräkning enligt tabellen.   

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen:  

Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och 

omsorgsboende 2020.      

Uppräkning LOV ersättning för särskilt boende 2020 
  

      

  

Ny ersättning 2020 Ersättning 2017 
 

  

Privat regi Kommunal regi Privat regi 
 

 

Somatik 1867 1263 1704 
 

 

Demens 2059 1497 1869 
 

 

Tomrum 355 20 345 
 

 

Parboende/somatik 1205 812 1107 
 

 

Parboende/demens 1323 921 1330 
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen: 

Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och 

omsorgsboende 2020.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-04-22 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige: 

- Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och 

omsorgsboende 2020. 

Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD) och Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är vård- och omsorgsnämndens förslag. Kenneth 

Michaelsson (C) ställer proposition på vård-och omsorgsnämndens förslag 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna den 

uppräknade LOV ersättningen för vård- och omsorgsboende 2020. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 205 Dnr 2020-000074 003 

Nytt reglemente utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning  

SKR tillhandahåller s.k. normalförslag till kommunala reglementen. 

Utbildningsnämndens reglemente är daterat och behöver uppdateras för att 

följa den nya struktur som SKR föreslår. Detta ärende utgör en sådan 

ändring. Utbildningsnämnden reglemente föreslås nu få en uppdaterad 

struktur men som i sak inte ska förändra nämndens uppgifter eller 

ansvarsområden.  

Bedömning 

Allmänna ändringar - Ny struktur    

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKR. De flesta 

reglementen baseras på det förslag som togs fram 1992 och som SKR sedan 

reviderade löpande. Under 2018 publicerade SKR ett nytt s.k. normalförslag 

för reglementen. Det nya normalförslaget innebär en omfattande uppdatering 

i lagligt hänseende men också strukturellt. Det nya normalförslaget 

motsvarar den nu gällande lagstiftningen. 

  

Under 2019 har flertalet reglementen uppdaterats, nu föreslås det att 

Utbildningsnämndens reglemente ska få samma uppdaterade struktur.  

  

Förändringarna är tämligen omfattande varför de inte låter sig beskrivas i 

text, utan man gör bäst i att läsa det gamla reglementet och jämföra med 

ändringsförslaget. Den uppmärksamme kommer notera att ändringarna i sak 

inte är särskilt stora. Strukturen är emellertid annorlunda. Det nya förslaget 

bär också en större tydlighet än tidigare.   

Sakliga ändringar  

Nämndens ansvarsområde och särskilda uppgifter har omformulerats 

tillsammans med förvaltningschefen och de verksamhetsutvecklare som 

denne utsett. Förändringarna är inte stora, men de kan inte heller sägas vara 

av redaktionell natur. De motsvarar dock nämndens uppdrag av idag. 

Utbildningsnämndens remissvar 

Förslaget har ställts på remiss till Utbildningsnämnden som också lämnat ett 

svar på begäran. 
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Utbildningsnämnden har i ett beslut lämnat ett officiellt svar på remissen 

genom sex olika synpunkter. Synpunkterna och svar på dessa redogörs för 

här nedan: 

 

1. Utbildningsnämnden anser att ”kulturskolan” i 2 kap. 4 § rätteligen ska 

benämnas Ronneby kulturskola. Ändringen är sådan som nämnden 

råder över och i förslaget till kommunfullmäktige är ändringen införd 

på sås sätt som nämnden önskar. 

  

2. Utbildningsnämnden önskar ändra ordalydelsen i 3 kap. 6 § av en icke 

redogjord anledning. Paragrafen är till ordalydelsen samma i samtliga 

reglementen. Att ändra ordalydelsen i utbildningsnämndens reglemente 

kan uppfattas som att ordförandes ansvar är annorlunda där jämfört 

med övriga nämndsordförande. Något som inte är fallet. Ändringen ska 

således inte genomföras. 

 

3. Utbildningsnämnden önskar ändra ordalydelsen i 4 kap 1 § av en icke 

redogjord anledning. Som ovan anfört så är också denna paragraf till 

ordalydelsen samma i samtliga reglementen. Att ändra ordalydelsen i 

utbildningsnämndens reglemente kan uppfattas som att 

utbildningsnämndens ordförande har ett annorlunda uppdrag jämfört 

med övriga nämndsordförande. Något som inte är fallet. Ändringen ska 

således inte genomföras 

 

4. Utbildningsnämnden önskar ändra ordalydelsen i 4 kap. 4 § och lägga 

till att utskicket ska ske elektronisk och via mail. Återigen så finns det 

inga sakliga skäl att UN ska ha en annan ordalydelse än övriga 

nämnder Att utskicken sker elektroniskt är teknikneutralt och följer 

lagstiftarens syfte med formuleringen. Att lägga till via mail efter 

elektroniskt är närmast tautologiskt och fyller således inte något syfte.  

 

5. Utbildningsnämnden önskar ändra ordalydelsen i 4 kap. 11 § genom att 

ta bort ordet kulturutskott då något sådant inte finns under nämnden. 

Ordet ska inte finnas där och precis som nämnden påpekar ska det tas 

bort. Paragrafen ska motsvara övriga reglementen där 

nämndesekreteraren ges närvarorätt i såväl utskott som 

nämndsammanträden.  
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6. Utbildningsnämnden önskar stryka paragraferna 6 kap 1-5 §§ och 

ändra ordalydelsen i 6 kap. 6 §. Anledningen är enligt nämnden att det 

saknas utskott under nämnden. 

 

Det som nämnden inte noterat är att man genom 3 kap. 4 § ges möjlighet att 

framställa till kommunfullmäktige om inrättande av ett utskott. Kapitlet 

behövs därför och ska inte utgå. 

 

Angående 6 kap. 6 § gäller följande. Beredningsutskottet är en hybrid mellan 

en beredning och ett utskott. Därför måste uppgifterna för detta utskott 

särregleras. 

 

Formuleringen ”bör redogöras för” indikerar att det inte finns ett 

beredningstvång men att beredningsutskottet fungerar som en instans innan 

nämndens sammanträde. Beredningsutskottet skall följa bestämmelserna i 1-

3§§ men inte 4-5§§. 

 

Ändring i 6 § ska således ej heller genomföras. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för Utbildningsnämnden i 

enlighet med SKRs normalförslag såsom det presenterats i detta ärende. 

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för Utbildningsnämnden i 

enlighet med SKRs normalförslag såsom det presenterats i detta ärende. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 206 Dnr 2019-000741 109 

Besvarande av medborgarförslag - Trafiksituationen på 
Risatorpsvägen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-04-21 § 81 

I ett medborgarförslag som inkommit till Ronneby kommun att se över 

trafiksituationen på Risatorpsvägen. Trafiksituationen på Risatorpsvägen är 

besvärlig. Under oktober-november 2019 har tre bilolyckor med avåkningar 

skett i närheten av vår fastighet på Risatorpsvägen 32. Vid två tillfällen har 

bil kört in i trädgårdar och vid den tredje avkörningen har trafikdelare vid 

övergångsställe körts över. Utan att veta exakt vad som skett är det 

förmodligen hastighet i samband med ouppmärksamhet som varit orsakerna. 

Om det i samband med dessa avkörningar har skett någon personolycka vet 

jag inte.  

Kommunen bör göra något åt trafiksituationen innan det är för sent. Att 

sänka hastigheten är inte någon lösning, det är redan 50 km. 

Fordonshastigheten ser ut att överstiga begränsningen oavsett vad den blir. 

Bättre att göra något för att uppmärksamma fordonsföraren på att de framför 

ett fordon, som t ex farthinder likt Vietorpsvägen ut från Ronneby.      

Bedömning 

Risatorpsvägen är en huvudgata och det är hastighetsbegränsning på 50 

km/h. Vägen är belyst och det finns utbyggd gång- och cykelbana på vägens 

östra sida, något som separerar oskyddade trafikanter från fordon. På vägens 

västra sida finns gångbana. Cirka 160 meter söder om den aktuella 

fastigheten finns ett övergångställe. Det finns en mittrefug på 

övergångstället. Fotgängare behöver endast passera en körriktning i taget och 

det innebär att körbanans bredd reducerats. Norr om övergångsstället finns 

en upprepningsskylt (50 km/h). Sikten är bra. 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning på 

Risatorpsvägen vid den aktuella platsen för att dokumentera trafikflöden och 

hastighet.   

Trafikbelastningen var 1725 fordon/dygn med medelhastighet 53 km/h. 85 % 

har kört långsammare än 61 km/h. 

Aktuell trafikmätning visar att hastigheten ligger över den önskade, men i 

jämförelse med liknande vägsträckningar inte är alarmerade. 
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Att trafiken håller för hög hastighet är ett problem som vi konstaterat på flera 

liknade vägar i kommunen och det är inte unikt för Risatorpsvägen. 

Bristande respekt för hastighetsbegränsningar och bristande hänsyn till 

oskyddade trafikanter och boende längs vägarna är ett attitydproblem som är 

svårt att ändra på. 

Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Det är förarens 

ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt enligt 3 kap 14 § 

trafikförordningen (1998:1276) och polisens uppgift att övervaka gällande 

lagar och regler. Mätresultatet har skickats till polisen. 

Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 

skador i trafiken) har det inte inrapporteras från polis och sjukvård någon 

olycka på den aktuella platsen under de senaste 5 åren. 

När det gäller fysiska åtgärder såsom farthinder och liknande så har vi 

prioriterat skolor och där stort antal passager av oskyddade trafikanter 

genomförs. Att placera ut farthinder vid den aktuella platsen är att det sänker 

endast farten lokalt precis där farthindret är anlagt och påverkar tyvärr inte 

farten på resten av sträckan. Dessutom ökar problem med buller för boende 

och mer utsläpp. 

Kommunen har ett antal hastighetsdisplayer som placeras på olika platser i 

kommunen. Hastighetsdisplayen visar aktuell hastighet för passerande 

fordon och gör trafikanterna uppmärksamma om vilken hastighet de håller. 

Denna display kommer att sättas upp på den aktuella platsen när vi har 

någon ledig.    

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid- och 

kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige avslå förslaget om farthinder 

på Risatorpsvägen med motiveringen att fysiska åtgärder som farthinder 

sänker endast farten lokalt precis där farthindret är anlagt och påverkar 

tyvärr inte farten på resten av sträckan. Dessutom ökar problem med buller 

för boende och mer utsläpp. Sådan åtgärder som farthinder görs vid skolor 

och där stort antal passager av oskyddade trafikanter genomförs.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige avslå 

förslaget om farthinder på Risatorpsvägen med motiveringen att fysiska 

åtgärder som farthinder sänker endast farten lokalt precis där farthindret är 

anlagt och påverkar tyvärr inte farten på resten av sträckan. Dessutom ökar 

problem med buller för boende och mer utsläpp. Sådan åtgärder som 

farthinder görs vid skolor och där stort antal passager av oskyddade 

trafikanter genomförs. 
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Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är teknik-fritid- och kulturnämndens förslag. 

Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på teknik-fritid- och 

kulturnämndens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget om farthinder på Risatorpsvägen med 

motiveringen att fysiska åtgärder som farthinder sänker endast farten lokalt 

precis där farthindret är anlagt och påverkar tyvärr inte farten på resten av 

sträckan. Dessutom ökar problem med buller för boende och mer utsläpp. 

Sådan åtgärder som farthinder görs vid skolor och där stort antal passager av 

oskyddade trafikanter genomförs. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(31) 
2020-05-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 207 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Yttrande över ändrade regler för fiske efter ål i havet, Havs- och 

vattenmyndigheten.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera det 

återrapporterade delegationsbeslutet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 208 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

- Anette, Skrivelse till KF 

- Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Rågårds har försatts i konkurs 

- Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Årsredovisning 2019 

- Region Blekinge, Nyhetsbrev april 2020 

- SKR, Cirkulär 20:18, 20:19, 20:21 

- Svenska Ridsportförbundet, Coronapandemin påverkar ridsporten 

- Telia, Telia moderniserar nätet i er kommun  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


