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§ 128 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Arbetsutskottet utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande justera 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 129 Dnr 2019-000248 009 

Förlängning av tidplanen för landsbygdsprojekt fiber 

 

Sammanfattning  

Enligt tidigare beslut att konkurrensutsätta etapp 3 (Norra kommundelen) i 

ett anbudsförfarande inkom endast ett anbud vilket visade sig inte kunna 

uppfylla de skallkrav som kravställdes i förfrågningsunderlaget. 

Konsekvensen av detta innebär att projektet behöver ändra strategi för att 

bygga etapp 3 Styrelsen beslutade 2019-12-09 att etapp 3 ska byggas enligt 

det upplägg som etapp 1 och 2 byggs enligt. Detta innebär i sin tur att 

färdigställandetiden för hela projektet behöver justeras till perioden 2021 Q2.      

Bedömning 

Konsekvenser, risker och effekter av beslutet  

Konsekvensen av detta beslut är att vi få en mer realistisk tidplan för 

projektet, dock kvarstår det faktum som tidigare påtalats att hela projektet 

har en ytterst komprimerad tidplan.  

Kostnader och finansiering  

Inga kostnader.      

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2020-02-13 § 8 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den förlängda 

tidplanen till inom perioden Q2 2021 för landsbygdsprojektet fiber.  

Deltar i debatten 

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

(C), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Peter Bowin (V), och Magnus 

Pettersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB förslag. 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet 

bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna den förlängda tidplanen till inom perioden 

Q2 2021 för landsbygdsprojektet fiber. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 130 Dnr 2020-000159 101 

Presentation av strategiska utvecklingsenheten 

 

Sammanfattning  

Krister Svensson, utvecklingschef, ger information om den strategiska 

utvecklingsenhetens verksamhet, mål och organisation.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Peter Bowin (V), Magnus Pettersson (S), Kenneth 

Michaelsson (C) och Roger Gardell (L). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 131 Dnr 2019-000570 101 

Information om värdegrundsarbetet 

 

Sammanfattning  

Hanna Grahn, utredare, presenterar och ger information om 

värdegrundsarbetet i Ronneby kommun.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 132 Dnr 2020-000111 012 

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2019 och 
verksamhetsplan 2020 

 

Sammanfattning  

Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, 

arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till 

samhällets tillväxt och hållbara utveckling. Folkhälsan påverkas av 

människors livsvillkor, de förhållanden där kvinnor, män och deras barn 

växer upp och lever, samt de system som tillämpas för att hantera ohälsa och 

sjukdom. I  

Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom ramen för de 

ordinarie verksamheterna.  

 

Syftet med folkhälsorådets är att medverka till en långsiktig och hållbar 

samhällsutveckling och tillsammans med andra aktörer främja en god 

folkhälsa i Ronneby kommun. Folkhälsorådet fungerar som en styrgrupp för 

olika folkhälsoinsatser som exempelvis ANDTS (alkohol, narkotika, doping, 

tobak, spel) och barnrättsfrågor. Rådet är ett forum för utbyte och spridning 

av information samt stöd vid folkhälsoarbetet inom Ronneby kommun. 

 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att 

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

mellan olika grupper inom Ronneby kommun och i jämförelse med länet och 

riket.  

I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2018 prioriteras fyra 

målområden: 

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Barns och ungas uppväxtvillkor 

3. Fysisk aktivitet 

4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
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Folkhälsopolicyn visar på utvecklingsbehov och innehåller förslag på vad 

som behöver göras för att uppnå målen. Den ska vara ett stöd för 

nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga 

verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan 

uppnås. 

 

I januari 2019 tog Kommunfullmäktige beslut om att förlänga 

Folkhälsopolicy för Ronneby kommun 2013-2018 till och med 31/12 2020 

(KF 2019-01-31 § 36). 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet 2019 

 

För 2019 har det gjorts ett folkhälsobokslut. Folkhälsobokslutet är ett 

underlag för kommunens utvecklingsarbete. I bokslutet redovisas översikt av 

statistik och uppföljning av åtgärder som genomförts under året som bidragit 

till att uppfylla målområdena och folkhälsoinriktningarna i folkhälsopolicyn. 

Folkhälsobokslutet för 2019 redovisas som bilaga till ordinarie bokslut. 

 

På uppdrag av Folkhälsorådet genomfördes under hösten 2019 en 

kartläggning av kommunens barnrättsarbete. Syftet var att uppmärksamma 

samtliga delar av den kommunala organisationen på att barnkonventionen 

blir lag from den 1 januari 2020, och få en nulägesbild av vilka behov som 

finns för att tillgodose barns rättigheter i våra kommunala verksamheter och 

beslutsprocesser. 

 

Folkhälsorådet har under 2018-2019 drivit frågan om fler rökfri zoner och 

miljöer i kommunen. I juli 2019 kom en ny tobakslag som bland annat 

innebar fler rökfria miljöer och tillståndsplikt för tobaksvaror. Förutom de 

enligt lagen nya tobaksfria miljöer tog kommunfullmäktig beslut om att 

kommunens samtliga badplatser ska vara rökfria zoner. 
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Som en del av kommunens feriearbete och TBU (tobaksfri barn och unga i 

Blekinge) erbjöds ungdomar sommarjobb med fokus på tobaksförebyggande 

arbete. Ungdomarna tog med stöd av kulturskolan fram en film som 

användes som en del av ett lektionsupplägg som genomfördes för elever i 

årkurs 7 under tobaksfria veckan, v 47. 

Under året har det genomförts ett antal informationsinsatser kopplat till 

drogförebyggande arbetet;, informationsinsats - TÄNK OM och 

informationsmaterial om cannabis riktat till föräldrar.  

Arbetet med MVP (mentorer i våldsprevention) har utvecklats ytterligare 

genom att fler MVP-ledare har utbildats. Samhällskommunikatörer har 

utbildats för att öka alla elevers möjlighet att delta på lika villkor. 19 nya 

MVP -ledare utbildades under 2019. Programmet sprids nu även till 

gymnasieskolorna i kommunen. 

Samverkansgruppen Hedsam (samverkan mot hedersrelaterat våld och 

förtyck) har under hösten 2019 genomfört utbildningsinsatser för all person 

på kommen högstadieskolor och Gymnasieskolan Knut Hahn. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L) och Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 133 Dnr 2020-000158 040 

Kostnadsminskning/besparing Räddningstjänsten 

 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

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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§ 134 Dnr 2020-000112 003 

Reviderat reglemente för Direktionen, 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har 

inkommit med förslag till revidering av direktionens reglemente.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

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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§ 135 Dnr 2020-000151 049 

Framställan om ytterligare resurser till framtagande av 
detaljplaner 

 

Sammanfattning  

Under 2019 startades ett stort antal planer upp av enheten, beslut fattades om 

antagande av 4 detaljplaner varav 3 har överklagats. Förvaltningen ser ett 

stort behov av att ytterligare kunna växla upp arbetet internt med 

framtagande av detaljplaner och har även fått tydliga indikationer på att 

kommunen i övrigt delar den uppfattningen.  

 

Under 2019 påbörjades ett antal planer med konsultstöd. Vid utvärdering av 

detta upplägg, i plangruppen, konstaterades att den egna arbetsinsats som 

gjordes i dessa planer, sammantaget med konsulttimmarna, vida översteg 

den insats som görs vid internt hanterade detaljplaner. 

 

Förvaltningen ser att ett tillskott av planarkitekter skulle kunna tillföra en 

bättre leverans av detaljplaner, samtidigt som kompetensen i gruppen stärks. 

Detta, tillsammans med fokus på förbättrade rutiner, identifiering av 

processens olika skeden och den tidsåtgång som finns i varje skede, 

möjliggör för enheten att leverera fler och snabbare detaljplaner. 

 

Ett tillskott av en till två planarkitekter på visstidsanställning om 20-22 

månader skulle möjliggöra för att säkerställa personalbortfall under en längre 

tid.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att: 

 

Hemställa hos kommunstyrelsens arbetsutskott att få ytterligare medel för att 

anställa en till två planarkitekter om en tid av minst 20 månader      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-02-19 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsens 

arbetsutskott att få ytterligare medel för att anställa två planarkitekter om en 

tid av minst 20 månader. 
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Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och Bengt Sven Åke 

Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja miljö- och 

byggnadsnämnden medel om 2 000 000 kronor för perioden 2020-2021 för 

att anställa två planarkitekter. Medlen tas från balanskonto flykting.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja miljö- och byggnadsnämnden medel om 

2 000 000 kronor för perioden 2020-2021 för att anställa två planarkitekter. 

Medlen tas från balanskonto flykting. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 136 Dnr 2019-000684 109 

Besvarande av medborgarförslag - naturnära utegym i 
Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-02-18 § 33    

Ett medborgarförslag är inskickat av Christine Johansson gällande ett naturnära 

utegym i Brunnsparken. Förslagsställaren vill att detta placeras i närhet av 

Silverplan.    

Bedömning 

Det pågår en utredning om framtida utveckling av Brunnsparken i sin helhet. 

Ansvarig är Gata och Parkenheten inom kommunen. Alla medborgarförslag som 

handlar om utveckling inom området hänskjuts till denna utredning för vidare 

hantering.       

Förslag till beslut 

Teknik-fritid och kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget hanteras inom ramen för projektet utveckling av 

Brunnsparken inom Gata och Parkenheten.  

Därmed anses medborgarförslaget besvarat.       

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-02-18 

Teknik-fritid och kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget hanteras inom ramen för projektet utveckling av 

Brunnsparken inom Gata och Parkenheten.  

Därmed anses medborgarförslaget besvarat 

Propositionsordning 

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

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

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på teknik-fritid- och 

kulturnämndens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
medborgarförslaget hanteras inom ramen för projektet utveckling av 

Brunnsparken inom Gata och Parkenheten.  

Därmed anses medborgarförslaget besvarat 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 137 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att notera återrapporterade delegationsbeslut till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 138 Dnr 2020-000006 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information och kurser eller konferenser.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 139 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

- Beatrice Rindevall, En hård sanning bakom flygets låga utsläpp 

- SKR, Cirkulär 20:09, 20:10 

- Telia Company, Telia moderniserar nätet i er kommun 

 

Protokollsutdrag 

- Miljö- och byggnadsnämnden 20200219 § 33 

- Utbildningsnämnden 20200213 § 20  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 140 Dnr 2020-000097 253 

Ronneby 22:1, köp av mark Viggen norra 

 

Sammanfattning  

 RED (Rico Estate Development AB) har haft markanvisning på kvarvarande 

detaljplanerad mark inom Viggen norra. Området är på cirka 10 000 kvm. 

Företaget önskar nu förvärva markområdet enligt kommunicerat koncept 

med handelsbutiker.  

 

Kommunstyrelsen återremitterade ärende 2020-03-03 § 88 med 

motiveringen att en översyn av en eventuell vitesklausul skulle ses över. 

Köpekontraktet har nu kompletterats med en klausul.    

Bedömning 

Företaget RED (Rico Estate Development AB) har haft markanvisning på 

kvarvarande detaljplanerad mark inom Viggen norra. Området är på cirka 

10 000 kvm. Företaget önskar nu förvärva markområdet enligt 

kommunicerat koncept med handelsbutiker. Bolaget utvecklar, hyr ut, 

investerar i och förvaltar varje investeringsobjekt. Investeringarna sker dels i 

egna projekt och erbjuder också saminvesteringar genom så kallade 

Operating partner strukturer. Målsättningen är att ha ett långsiktigt ägande 

för varje projekt.  

 

Lantmäteriförrättning krävs för bildande av fastighet. Köparen står för 

fastighetsbildningskostnaden. Markpriset är 100 kronor kvadratmetern och 

följer fullmäktiges beslut om prissättning för mark på Gärdet och Viggen 

norra.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

godkänna upprättat köpekontrakt.   

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 föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

upprättat köpekontrakt.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 


