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 2013-10-31 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30 – 23.10 

 

Beslutande: 

Enligt sammanträdeslista 

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2013-10-23 och 

utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare  

2013-10-23 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns Tidning och 

Sydöstra Sveriges Dagblad 2013-10-23 samt kungjorts i Blekinge-Posten med tid och plats 2013-10-

24. 

 

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. 

 
Övriga deltagare: Magnus Widén, Malin Norfall (S), Anna-Karin Sonesson och Annbritt Olsson  

 
Övriga deltagare, delvis: Bo Larsson (S), Birger Petersson (S), Ronny Pettersson (V). 

 
Utses att justera: Willy Persson (KD) och JanAnders Palmqvist (S). 
 
Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby 2013-11-06, kl 16.00 
 
 
 
Sekreterare: Anna-Karin Sonesson Paragrafer: 199-203, 206-216 

 
 
Ordförande: Nils Ingmar Thorell   

  

 

Justerande: Willy Persson Justerande: JanAnders Palmqvist 

 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ: Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum: 2013-10-31 
 

Datum för anslags uppsättande:  2013-11-07  

 
Datum för anslags nedtagande:   2013-11-25 

 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 

 
Underskrift: Anna-Karin Sonesson 
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                

Mandatperioden 2010-11--2014-10 

 

 

Datum 2013-10-31 

Nr Namn Par-

ti 

När- 

varo 

§ 211 § 212 § 215 Anteckningar 

 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

 1. Roger Fredriksson 
 

M X  X  X   X    

 2. Lena Karstensson 
 

M X  X  X   X    

 3. Lennarth Förberg M X  X  X   X    

 4.  Susanne Lundgren M X X   X   X    

 5.  Claes Diurhuus  M X  X  X   X    

 6.  Christoffer Stenström  M X  X  X   X    

 7.  Anna Espenkrona  M X  X  X   X    

 8.  Anders Lund  M X  X  X   X    

 9.  Kjell G G Johansson M X  X  X   X    

10.  Anders Bromée M X  X  X   X    

11.  Christer Stenström M X  X  X   X    

12.  Kenneth Michaelsson C X  X  X   X    

13.  Thomas Håkansson C X  X  X   X    

14. Kristina Valtersson C X  X  X   X    

15. Monia Svensson C X  X  X   X    

16.  Mats Paulsson C X  X  X   X    

17.  Hillevi Andersson C X  X  X   X    

18. Roger Gardell FP X  X  X   X    

19. Nils Ingmar Thorell FP X X   X   X    

20. Christian Mahrle 
 

FP X  X  X   X    

21. Willy Persson 
 

KD X X   X   X    

22.  JanAnders Palmqvist S X  X   X   X   

23. Margareta Yngvesson S ---           

24.  Bo Johansson S X  X   X   X   

25. Monika Lindqvist S X  X   X   X   

26. Tommy Andersson S X  X   X   X   

27. Ingrid Karlsson S X  X   X   X   
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                

Mandatperioden 2010-11--2014-10 

 

 

Datum 2013-10-31 

Nr Namn Par-

ti 

När- 

varo 

§ 211 § 212 § 215 Anteckningar 

 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

28.  Ann-Margret Olofsson S X  X   X   X   

29. Anette Rydell 
 

S ---           

30.  Johnny Håkansson S X  X   X   X   

31.  Ewa Svensson S X  X   X   X   

32. Jan-Eric Wildros S X  X   X   X   

33.  Malin Månsson S X  X   X   X   

34. Eva Blennow 
 

S ---           

35. Birgitta Andersson S X  X   X   X   

36. Anders P Petersson S X  X   X   X   

37.  Peter Bowin V X  X   X   X   

38.  Erik Ohlson 
 

V X  X   X  X    

39.  Angela Leyton 
 

V X  X   X   X   

40.  Marcus Jingfors  --- X  X  X   X    

41.  Nils-Erik Mattsson 
 

MP X  X   X     T o m § 212 

42. Tomas Lund SD X  X  X   X    

43. Anna-Mi Kullman -- X X    X  X    

44. Gudrun Johansson SD X  X  X   X    

45. Andreas Andersson  -- --           

46. Stefan Kullman SD X X   X   X    

47.  Sune Håkansson RP X X   X   X    

48.  Anna Carlbrant RP X X   X   X    

49.  Ola Svensson RP X X   X   X    
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

 

Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                

Mandatperioden 2010-11--2014-10 

 

 

Datum 2013-10-31 

Nr Namn Par

-ti 

När- 

varo 

§ 211 § 212 § 215 Anteckningar 

 

 Ersättare    Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

1. Tomas Lundberg M            

2. Fredrik Stark M            

3. Christoffer Laz M X           

4. Anders Härdelin M            

5. Olle Helt M            

6. Kjell Hedlund M            

7.  Kerstin Haraldsson C            

8.  Birger Svensson C            

9.  Bengt Holm C            

10.  Susanne Östergaard FP            

11. Johan Sandberg FP            

12.  Johannes Chen KD X           

13. Rune Kronkvist S X  X   X   X  Tj ers 

14.  Tina Lindqvist S X  X   X   X  Tj ers 

15. Stefan Österhof S X  X   X   X  Tj ers 

16.  Ingrid Nilsson S            

17. Nils Nilsson S            

18. Johanna Magnusson S            

19. Hans Häll S            

20.  Marie Ohlsson S            

21. Ally Karlsson V            

22. Omid Hassib V            

23. Helena Augustsson MP X          Tj ers fr o m § 213 

24.  Mats Olsson MP            

25.  Björn Brink SD            

26. Vakant SD            

27. Vakant SD            
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                

Mandatperioden 2010-11--2014-10 

 

 

Datum 2013-10-31 

Nr Namn Par-

ti 

När- 

varo 

§ 211 § 212 § 215 Anteckningar 

 

 Ersättare   Ja Nej Frånv Ja Nej Frånv Ja Nej Frånv  

28.  Per Ericsson RP             

29. Birgitta Larsson RP            

 
   8    40    1      28   20     1     30  18    1 
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/5 

§ 199 Justering av dagordningen   

Sammanfattning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår att dagordningen justeras enlig följande: 

 

Extra ärende gällande fyllnadsval efter Jusuf Nepola (S), ledamot i AB Ronnebyhus.  

 

Extra ärende gällande omfördelning och äskande av medel för akuta åtgärder vid Snäckbacksskolan 

tas upp i Kommunfullmäktige för beslut. Ärendet ska omedelbart justeras.  

 

Punkt 12 i ärendelista, Samverkansavtal mellan länets kommuner och landsting läggs efter punkt 5, 

aktuellt från Revisorerna. Ärendet ska omedelbart justeras. 

 

Punkt 16 i ärendelista, Godkännande av försäljning av angivna fastigheter – AB Ronnebyhus, 

flyttas till efter punkt 11 Frågor. 

 

Extraärendena läggs efter Samverkansavtal mellan länets kommuner och landsting, ny punkt 6. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna att de extra ärendena tas upp samt ovanstående justering av 

dagordningen. 

_____________________ 
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/6 

§ 200 Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga frågor ställts. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

_____________________ 
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/134 

§ 201 Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport gällande granskning av 
kommunens omorganisation   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-09 Missiv från Revisionen, Revisionen    

2 Handling 2013-10-09 Granskning av kommunens 

omorganisation, genomförande, 

Effekter - Resultat, KPMG 

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-09-11 KS §225/2013 2013-09-03, 

Revisionsrapport granskning av 

kommunens omorganisation 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-08-19 KS AU §236/2013 2013-08-19, 

Revisionsrapport granskning av 

kommunens omorganisation 

   

Sammanfattning 
Förtroendemannarevisor Birger Petersson (S) redovisar yttrande från Kommunstyrelsen gällande 

granskning av kommunens Omorganisation 2013. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Tommy Andersson (S) samt Roger Fredriksson (M). 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet. 

_____________________ 

Exp: 

Revisionen 
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/133 

§ 202 Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport gällande granskning av 
kommunens målstyrning   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-09 Missiv från Revisionen, Revisionen    

2 Handling 2013-10-09 Granskning av kommunens målstyrning 

, KPMG 

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-09-11 KS §222/2013 2013-09-03, 
Revisionsrapport granskning av 
kommunens målstyrning 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-28 Förslag till beslut rev till ksau     

5 Beslut allmänt ärende 2013-08-19 KS AU §233/2013 2013-08-19, 
Revisionsrapport granskning av 
kommunens målstyrning 

   

Sammanfattning 
Förtroendemannarevisor Birger Petersson (S) redovisar yttrande från Kommunstyrelsen gällande 

granskning av kommunens målstyrning 2013. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet. 

_____________________ 

Exp: 

Revisionen 
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/170 

§ 203 Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport gällande granskning av 
kommunens fordonshantering   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-09 Missiv från Revisionen, Revisionen    

2 Handling 2013-10-09 Granskning av kommunens 

fordonshantering, KPMG 

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-09-11 KS §235/2013 2013-09-03, 

Revisionsrapport gällande granskning 

av kommunens fordonshantering 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-08-19 KS AU §250/2013 2013-08-19, 

Revisionsrapport gällande granskning 

av kommunens fordonshantering 

   

Sammanfattning 
Förtroendemannarevisor Bo Larsson (S) redovisar yttrande från Kommunstyrelsen gällande 

granskning av kommunens fordonshantering. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet. 

_____________________ 

Exp: 

Revisionen 
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/24 

§ 206 Fyllnadsval efter Jusuf Nepola (S), ledamot i AB Ronnebyhus   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-30 Fyllnadsval efter Jusuf Nepola (S), före 

detta ledamot i AB Ronnebyhus 
   

Sammanfattning 
Fyllnadsval efter Jusuf Nepola (S), ledamot i AB Ronnebyhus. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Mats Karlsson (S) till ny ledamot i AB Ronnebyhus. 

_____________________ 

Exp: 

Mats Karlsson 

AB Ronnebyhus 

Personalenheten  

Ekonomienheten  

Annbritt Olsson 
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/365 

§ 207 Anmälan av medborgarförslag från Åke Hjalmarsson om att byta till LED-
lampor i elljusspåret   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-24 Medborgarförslag att byta till LED-lampor i 

elljusspåret, Åke Hjalmarsson 
   

 

Åke Hjalmarsson har lämnat in följande medborgarförslag om att byta till LED-lampor i 

elljusspåret. 

Sammanfattning 
”De lampor som finns i spåret idag har mycket dålig lyskraft och klarar inte att lysa upp det område 

de är tänkta att täcka. Att det dessutom alltid är ett antal lampor som är trasiga gör givetvis inte 

saken bättre.  

 

Ledlampor är visserligen dyrare i inköp med drar betydligt mindre energi, har en bättre lyskraft och 

framför allt en betydligt bättre livslängd. 

 

(De nya lamporna som sattes upp för två år sedan, i början av elljusspåret, lyser visserligen upp 

bättre men av de lampor som är riktade in mot skogen är det endast en handfull som fortfarande 

fungerar. Man kan visserligen fråga sig vad syftet med att ha lampor riktade in mot skogen är, men i 

och med att man gjorde sig omaket att byta ut lyktstolparna enkom av detta skäl, så antar jag att det 

har funnits en tanke bakom detta.)” 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 

_____________________ 

Exp: 

Åke Hjalmarsson 

Kommunfullmäktiges presidium 
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/343 

§ 208 Anmälan av interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger 
Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) 
angående "städupphandlingen"   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-09 Interpellation ställd till 

Kommunstyrelsens ordförande Roger 

Fredriksson (M) från 

kommunfullmäktigeledamot 

JanAnders Palmqvist (S) angående 

"städupphandlingen", JanAnders 

Palmqvist 

   

 

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) har lämnat in följande interpellation ställd 

till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) angående "städupphandlingen". 

Sammanfattning 
Den avslutade städupphandlingen och dess hantering i olika skeden väcker många frågor. 

Enligt uppgift har det förekommit möten mellan representanter från ISS och kommunledningen 

innan förfrågningsunderlaget fastställdes.  

Stämmer den uppgiften? 

 

I förfrågningsunderlaget som fastställts av kommunstyrelsen arbetsutskott anges också att befintlig 

städutrustning skall förvärvas av det företag som tilldelas kontraktet. 

Vem har delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att sälja kommunal egendom? 

I förfrågningsunderlaget finns en inventarieförteckning bifogad som anger till vilket pris 

inventarierna ska avyttras. På vilka grunder är dessa belopp beräknade? Vem har fastställt värdet?  

Vad gäller för den lösa egendom som är äldre än fem år och som inte finns med på förteckningen? 

Ska den kommunala egendomen skänkas? 

 

I en sammanställning, gjord av tekniska förvaltningens chef, av kommunens egenregianbud och ISS 

anbud framkommer att det kan bli upp till tre miljoner dyrare att anta ISS anbud jämfört med 

kommunal drift.  

Vem har värderat denna sammanställning innan tilldelningsbeslut gavs till ISS? 

På vilka grunder har kommunens egenregianbud räknats upp med OH kostnader som inte finns i 

dagens budgetramar? 

Vilken ekonomisk påverkan kommer upphandlingen av lokalvården att ge i tekniska förvaltningens 

budgetramar för 2014 och 2015? 

 

Har kommunstyrelsens ordförande varit delaktig i upphandlingsprocessen på något sätt efter det att 

förfrågningsunderlaget fastställdes? 

 

I förfrågningsunderlaget anges att upphandlingen kommer att avbrytas om det visar sig att 

egenregianbudet är ekonomiskt fördelaktigare än övriga inkomna anbud. 

Enligt den sammanställning som chefen för tekniska förvaltningen gjort förefaller så vara fallet.  

Varför avbröts inte upphandlingen? Vem fattade beslutet att inte avbryta upphandlingen?  
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Har den eller de som fattat ovanstående avgörande beslut haft erforderlig delegation för att fatta 

dessa beslut? 

Om så är fallet, vem har givit delegationen? 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 28 november 2013. 

_____________________ 

Exp: 

JanAnders Palmqvist  

Roger Fredriksson 
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/359 

§ 209 Anmälan av interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) från 
kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående tillbyggnaden för 
musiksalarna i Knut Hahnsskolan   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-21 Interpellation till kommunalrådet 

Roger Fredriksson angående 

tillbyggnaden för musiksalarna i Knut 

Hahns-skolan, Willy Persson, KD 

   

 

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) har lämnat in följande interpellation ställd till 

kommunalrådet Roger Fredriksson (M) angående tillbyggnaden för musiksalarna i Knut 

Hahnsskolan. 

Sammanfattning 
”Den senaste om- och tillbyggnaden av lektionssalar i Knut Hahnsskolan var klara till skolstarten 

vecka 34 hösten 2013, där utbyggnaden ca 250 m
2 
är avsedd för musikverksamhet. Men den är inte 

byggd med de ljudkrav som lärarna krävt för att verksamheten skall fungera på ett tillfredställande 

sätt. Man upptäckte relativt omgående att byggnaden inte var byggd på det sätt som krävs för att 

musikverksamheten skall fungera som det var tänkt i utbyggnaden.  

 

Ombyggnad av lokalerna måste göras och påbörjades vecka 40. Det ställer en stor undran hur 

sådant kan hända? 

 

Har konsulten som ritat och projekterat tillbygget fått full verskap om vad lokalerna skulle 

användas till? 

 

Har byggmästaren utfört jobbet enligt beställning? 

 

Vad blir kostnaderna för ombyggnaden? 

 

Vem får ta kostnaderna för ombyggnaden? 

 

Varför tog det sex veckor innan ombyggnaden började och när blir den klar?” 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 28 november 2013. 

_____________________ 

Exp: 

Willy Persson 

Roger Fredriksson 
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Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/346 

§ 210 Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från 
kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående godstrafik via 
järnväg 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-09 Fråga ställd till Kommunstyrelsens 

ordförande Roger Fredriksson (M) 

från kommunfullmäktigeledamot   

JanAnders Palmqvist (S) angående 

godstrafik via järnväg, JanAnders 

Palmqvist 

   

 

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) har ställt följande fråga till 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) angående godstrafik via järnväg. 

Sammanfattning 
Den 15 december startar persontrafiken upp på banan Karlskrona Emmaboda. Banan har då rustats 

upp för ca en miljard. Ett av motiven för denna stora investering var att godstrafiken till Verkö 

skulle ske via järnväg. Det är naturligtvis ett viktigt motiv för denna stora investering. 

 

Det finns nu uppgifter som pekar på att godstrafiken, i vart fall till en början, istället kommer att ske 

via Blekinge Kustbana! 

 

Det innebär ytterligare tågset, hur många vet jag inte, som kommer att passera genom centrala 

Ronneby. 

 

Har Ronneby kommun fått någon information angående ovanstående? 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) besvarar frågan.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet. 

_____________________ 

Exp: 

JanAnders Palmqvist  

Roger Fredriksson 
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2013/368 

§ 211 Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M), från 
kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående Ronneby kommuns 
medlemskap i Kommuninvest 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-28 Fråga ställd till Kommunstyrelsens 

ordförande Roger Fredriksson (M), 

från kommunfullmäktigeledamot 

JanAnders Palmqvist (S) angående 

Ronneby kommuns medlemskap i 

Kommuninvest, JanAnders Palmqvist 

   

 

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) har lämnat in följande fråga ställd till 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M), angående Ronneby kommuns medlemskap i 

Kommuninvest. 

Sammanfattning 
Ronneby kommun är medlem i Kommuninvest.  

Medlemmarna har genom stämmobeslut fattat beslut att via vinstupparbetning få en långsiktig 

kapitaluppbyggnad.  

För att synliggöra resultatet hos medlemmarna började föreningen från och med räkenskapsåret 

2011 att använda sig av överskottsutdelning i form av återbäring på affärsvolym och ränta på 

insatskapital. 

Modellen för överskottsutdelning togs fram för att se till att medlemmarnas innehav på ett rättvist 

sätt speglade den värdetillväxt som skett i dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. 

 

Återbäringen 2012 och 2013 motsvarade 17 resp 42 räntepunkter i förhållande till Kommuninvests 

genomsnittliga nominella utlåningsvolym. 

 

Enligt den information jag har skall denna värdeuppbyggnad INTE bokföras som en intäkt hos 

medlemmarna i den ekonomiska föreningen Kommuninvest varje år. Intäkten kan först bokföras vid 

utträde från Kommuninvest, och när insatskapitalet plus ev återbäringar betalas tillbaka. 

 

Enligt tidningsuppgifter synes det vara så att en grannkommun bokför denna återbäring i 

delårsbokslut för 2013 och som en intäktspost i budget 2014. 

 

I Ronneby kommuns delårsbokslut och i det budgetförslag som finns från Ronnebyalliansens sida 

redovisas finansnettot. 

 

Min fråga är om även Ronneby kommun räknar med ovan nämnda återbäring i delårsbokslutet och i 

det budgetförslag som föreligger när det gäller beräkning av finansnettot? 

 

Om det är så, blir frågan vem som har rekommenderat Ronneby kommun att göra denna, enligt den 

information jag har, felaktiga bokföring/budgetering? 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M) samt JanAnders Palmqvist (S) 

Yrkanden 
Sune Håkansson (RP) yrkar att frågan istället ska behandlas som en interpellation. 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkade och finner att 

Kommunfullmäktige avslår detsamma. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till Sune Håkanssons (RP) yrkande. 

Nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) ja-röster, fyrtio (40) nej-

röster samt en (1) frånvarande. 

 

Kommunfullmäktige avslår därmed Sune Håkanssons (RP) yrkade att hantera frågan som en 

interpellation. 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) besvarar frågan. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet. 

_____________________ 

Exp: 

JanAnders Palmqvist 

Roger Fredriksson  
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2013/272 

§ 212 Godkännande av försäljning av angivna fastigheter - AB Ronnebyhus   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS §240/2013 2013-10-08, Förslag till 

försäljning, Ronnebyhus AB 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-25 Tidplan     

3 Beslut allmänt ärende 2013-09-20 KS AU §281/2013 2013-09-23, 

Förslag till försäljning, Ronnebyhus 

AB 

   

4 Handling 2013-09-19 Information till hyresgäster gällande 

försäljning, Ronnebyhus 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-10 Uppdrag från KF, förslag till 

försäljning  

   

 

AB Ronnebyhus VD Sven-Olof Klasson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronnebyhus styrelse har av KF 2012-02-23 fått i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare avyttring 

av fastigheter, ca 250 lägenheter i Ronneby och Kallinge. Efter samråd med kommunledningen har 

bolagsstyrelsen under våren 2013 tagit fram ett förslag till möjliga fastigheter att avyttra. Beslut i 

bolagsstyrelsen fattades 2013-06-12.  

 

Kriterier för avyttring 

Som motiv för försäljning av fastigheter har kommunledningen pekat på det kommande stora 

ombyggnads- och underhållsbehovet inom Ronnebyhus fastighetsbestånd och svårigheten att hitta 

finansiering till renovering av ”rekordårens bostäder” och även årgångarna dessförinnan. Det har 

under processens gång även framförts synpunkter på kommunkoncernens skuldsättning utan 

närmare analys av koncernens tillgångar. Det har framstått som ett mål att minska skuldvolymen 

vilket naturligtvis blir en effekt av fastighetsförsäljning. Det är dock viktigt att beakta den 

avkastning som de avyttrade tillgångarna ger bolaget.  

 

Med erfarenhet från försäljningar genomförda 2012 och försäljningar inom övriga allmännyttan har 

bolagsstyrelsen även fäst avseende vid att välja fastigheter och ”paketera” dessa så att lokala aktörer 

ges möjlighet att lämna konkurrenskraftiga anbud. Det utgör ett värde att en ny ägare är känd och 

har ”ett ansikte” i kommunen. Det bör också i detta sammanhang övervägas vilka konsekvenser en 

etappindelning av försäljningarna kan få.  

 

En ambition har varit att hitta lämpliga objekt i första hand i Kallinge för att minska 

riskexponeringen på orten. Bedömning har även gjorts hur försäljningarna påverkar företagets 

varumärke.  
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Förutsättningar för försäljning  

Försäljning av fastigheter ska genomföras på affärsmässiga grunder. En försäljning kan motiveras 

om köpeskillingen är högre än fastighetens värde i Ronnebyhus ägo. Utgångspunkten för denna 

bedömning är fastighetens avkastningsvärde i Ronnebyhus förvaltning eller annan marknadsmässig 

värdering. Försäljning ska inte genomföras ”till varje pris”. Bolagsstyrelsen ska ha mandat att 

teckna köpekontrakt på varje enskilt objekt i förslaget. 

Förslag  

Enligt bifogad fastighetsförteckning. Sammanlagt 220 lägenheter (varav 131 i Kallinge) och 34 

lokaler tillsammans ca 19 000 kvm. Bokfört värde 73 mkr och taxeringsvärde 76 mkr. 

 

 Peder Holmsgatan 3-5 och 4.  
Två byggnader där 3-5 nyligen byggts om till ett gruppboende för Socialförvaltningen. F.n. inget 

ombyggnadsbehov men en liten fastighet i ett attraktivt läge. Tillsammans med grannfastigheten på 

andra sidan gatan ett attraktivt förvaltningsobjekt. Styrelsen har övervägt försäljning av övriga 

fastigheter längs Peder Holmsgatan och Skogsgårdsgatan men kommit till slutsatsen att dessa är 

fortsatt intressanta i det egna innehavet.  

Hammelins väg, Ekegårdsgatan  
Fyra byggnader med vardera 12 lägenheter där underhålls- och ombyggnadsbehovet är stort. 

Utredning om ombyggnad för att stärka Trygghetsboendet på Hammelins väg har övervägts men 

avstås på ekonomiska grunder.  

Kv Ernst  

Centralt kvarter i Ronneby centrum innehållande 60 % lokaler. Viss risk i lokalerna beroende på 

korta kontrakt och en dominant hyresgäst, Arbetsförmedlingen. F.n. är alla lokaler uthyrda och 

Arbetsförmedlingens verksamhet och lokalisering är f.n. ej ifrågasatt.  

Södermarksvägen 5, Kallinge  

Radhusområde med 14 lägenheter från 1989. Flerbostadshus Södermarksvägen 7-9 sålt 2012. 

Attraktivt område. Något ocentralt läge. Har potential för bostadsrättsbildning. Bra avkastning. Inga 

nära förestående underhållsbehov. 

Ljusebergsvägen 10-12  

30 lägenheter 1 två byggnader från 1957 på Häggatorp belägna intill Mandelblomsvägen 10 och 13 

som nu rivs. Utvändig renovering genomförd för ca 20 år sedan. Inga akuta underhållsbehov men 

större invändig renovering önskvärd inom några år. Något ocentralt läge. Hög avkastning f.n.  

Kockumsv 28-32 (Chaplin)  
Centrumfastighet, innehållande fyra lokaler och centralgarage. Fastigheten bjöds ut till försäljning 

2012 men de låga anbuden förkastades då. Låg avkastning beroende på låga hyresnivåer, f.f.a. 

Chaplin. 

Södra Smålandsgatan 1  

Fastighet vid Kallinge torg med lokaler i bottenvåningen, bl.a. f.d. Konditori Favorit, gruppboende 

och f.d. Folktandvård. 22 bostäder på plan 2 och 3. Avkastning svårbedömd då fastigheten 

samredovisas med intilliggande kvarter. 

Södra Smålandsgatan 2-6, Kockumsvägen 17-19 Norra Smålandsgatan 1-3  

Centralt och attraktivt kvarter i Kallinge i varierande ålder. Till stora delar ombyggt. Inga akuta 

underhållsbehov. Ca 20 % lokaler varav vissa delar vakanta.  
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Ytterområdena  

Behovet av att sälja vissa fastigheter i ytterområdena med svag lönsamhet är oförändrat i 

förhållande till den utredning om detta som gjordes 2011 och där vi lade fram ett förslag som 

Kommunfullmäktige då inte kunde enas om. Vårt förslag är nu att sälja våra fastigheter i 

Eringsboda, inklusive trygghetsboendet Björkliden, samtliga våra fastigheter i Hallabro och 

Slättanäsvägen, den enda fastigheten vi äger i Listerby.  

Motivet till försäljningen är att detta är små, perifert belägna hyresobjekt som bättre lämpar sig för 

en lokal aktör. Den svaga lönsamheten beror på högre driftskostnader än i övriga fastigheter särskilt 

gällande skötsel och reparationer. Detta har mycket att göra med läget. Med något undantag är även 

hyresnivåerna för låga. 

Förslag till beslut 
Med stöd av ovanstående redovisning av lämnat uppdrag beslutar Kommunfullmäktige  

att godkänna att AB Ronnebyhus får avyttra de i redovisningen angivna fastigheterna på sätt som 

bolaget finner lämpligt 

 att mot bakgrund av ovan redovisade motiv för försäljning även ge AB Ronnebyhus möjlighet att 

avyttra bolagets fastigheter i Eringsboda, Hallabro och Listerby på sätt som bolaget finner lämpligt 

att i syfte att underlätta försäljning av fastigheterna ge AB Ronnebyhus tillstånd att bilda separata 

fastighetsbolag 

att i samband med kommande årsredovisningar informera hur försäljningarna har utfallit.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna att AB Ronnebyhus får avyttra de i redovisningen angivna fastigheterna på sätt som 

bolaget finner lämpligt 

att i syfte att underlätta försäljning av fastigheterna ge AB Ronnebyhus tillstånd att bilda separata 

fastighetsbolag 

att AB Ronnebyhus i samband med kommande årsredovisningar informerar om hur försäljningarna 

har utfallit.  

 

Styrelseordföranden i AB Ronnebyhus, Ronny Petersson (V), informerar om bolagsstyrelsens 

förslag. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Tommy Andersson (S), Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), JanAnders 

Palmqvist (S), Sune Håkansson (RP) samt Erik Ohlson (V). 
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Yrkanden 
Tommy Andersson (S) yrkar med instämmande av Peter Bowin (V), JanAnders Palmqvist (S) och 

Erik Ohlsson (V) avslag till förslag till beslut om försäljning. 

 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med tillägg att reglementet ska 

följas och Kommunfullmäktige ska godkänna gjorda försäljningar. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på Sune 

Håkanssons (RP) yrkande. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på yrkandet och bifall till 

Kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om avslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller 

yrkandet om bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till oppositionens förslag. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, tjugoåtta (28) ja-röster, tjugo 

(20) nej-röster samt en (1) frånvarande. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Sune Håkanssons (RP) tilläggsyrkande 

mot Roger Fredrikssons (M) yrkande om avslag på tilläggsyrkandet och finner att 

Kommunfullmäktige avslår Sunes Håkanssons (RP) tilläggsyrkande. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

att godkänna att AB Ronnebyhus får avyttra de i redovisningen angivna fastigheterna på sätt som 

bolaget finner lämpligt 

att i syfte att underlätta försäljning av fastigheterna ge AB Ronnebyhus tillstånd att bilda separata 

fastighetsbolag 

att AB Ronnebyhus i samband med kommande årsredovisningar informerar om hur försäljningarna 

har utfallit.  

_____________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus 
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2013/330 

§ 213 Skogsgårdsskolans lokalbehov 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-28 KS §276/2013 2013-10-29, 

Skogsgårdsskolans lokalbehov 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-10-25 KS AU §309/2013 2013-10-28, 

Skogsgårdsskolans lokalbehov 

   

3 Handling 2013-09-30 Skogsgårdsskolans lokalbehov, 

Utbildningsnämnden 

   

 

 

Utbildningsnämnden § 101/2013 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist kommenterade inledningsvis framtagen prognos över ökat 

elevantal vid tätortens grundskolor.  

 

Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström redogjorde för framtaget förslag gällande Skogsgårdsskolans 

lokalbehov. Verksamheten söker en lösning på ökat lokalbehov till 200 kvm, med bl a två klassrum, 

tillhörande grupprum, personalutrymme och entréer, jmf med paviljongens nuvarande ca 140 kvm.  
 

1. Utredningen har visat att det finns stora problem med befintlig paviljong avseende bristande 

underhåll, skick och ventilation. Kostnaden att åtgärda problemen är omfattande och prel. 

kostnad är beräknad till 2000 tkr, gällande 140 kvm. 

 

2. En paviljonglösning för att lösa behovet och den akuta situationen. Denna kan finnas på plats 

till starten av ht -14. Drift, leasing och investeringskostnad beräknas till 744 tkr/år (5 år). En 

rivningskostnad av befintlig paviljong kan tillkomma med ca 100 tkr. 

 

3. Alternativet är en nybyggnation med ytor i storleksordning 200 kvm till en kostnad av 5000 tkr 

i investeringsmedel. Med en avskrivningstid på 33 år krävs avsättning av driftmedel 400 tkr/år. 

 

Bedömningen är att en renovering av befintlig paviljong kräver omfattande insatser och är osäker i 

slutkostnad samt att ytorna inte motsvarar behovet. En nybyggnation har en längre genomloppstid 

och sluttiden bedöms passera höstterminens start 2014. 

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist har informerat Budgetberedningen om att äskandena gällande 

driftsmedel nu finns med i ingivet budgetförslag. 
 

Ordföranden Lennart Förberg (M) föreslår att driftsmedel för 2015 äskas, utöver föreslagna 

äskanden för år 2014. 
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Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås att; 
 

– förorda en paviljonglösning enl. p 2 ovan 

 – hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att avsätta driftmedel till leasing (5 år) av 

paviljong för år 2014, 310 tkr (5/12 -delar av 744 tkr), därefter 744 tkr/år. 

– hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att Tekniska Förvaltningen ges 500 tkr i 

investeringsanslag och 100 tkr i rivningsanslag.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att; 

 

förorda en paviljonglösning enl. p 2 ovan 
 

hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att avsätta driftmedel till leasing (5 år) av 

paviljong för år 2014--2015, 310 tkr (5/12 -delar av 744 tkr), därefter 744 tkr/år. 
 

hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att Tekniska Förvaltningen ges 500 tkr i 

investeringsanslag och 100 tkr i rivningsanslag.  

Förvaltningschef Tommy Ahlquist föredrar ärendet tillsammans med fastighetschef Ola Liljerum 

och projektledare William Lavesson. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka rivning av paviljongen vid Skogsgårdsskolan 

och att rivningen finansieras med intäkter från fastighetsförsäljning. 

 

Att gällande drifts- och investeringsmedel hänvisa till budget 2014-2015. 

 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka rivning av paviljongen vid Skogsgårdsskolan 

och att rivningen finansieras med intäkter från fastighetsförsäljning. 

 

Att gällande drifts- och investeringsmedel hänvisa till budget 2014-2015. 

_____________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 
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2012/362 

§ 214 Delårsrapport per 31 augusti 2013  

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-24 Revisorernas bedömning av 

Delårsrapporten för Ronneby kommun 

2013-08-31 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-07 1 Delårsrapport 20130831 uppdaterad     

3 Beslut allmänt ärende 2013-10-07 KS §274/2013 2013-10-09, 

Tertialuppföljning per 31 augusti 2013 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-01 Delårsrapport per 31 augusti 2013     

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Härmed avges delårsrapport per 2013-08-31, jämte prognos för 2013. Rapporten indikerar ett årsresultat 

för kommunen om +15,1 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på +14,3 mkr.  

För kommunkoncernen är prognosen för 2013 +24,1 mkr.  

 

Centrala konton  
De centrala kontona visar på +18,3 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas ge +8,4 mkr. I 

prognosen ingår en ej budgeterad intäkt från AFA med 24,5 mkr, varav 15,0 mkr antas förbrukade vid 

årets slut, dvs en resultatförstärkning med +9,5 mkr.  

Vidare har antagits att budgeterad intäkt om 5,6 mkr avseende obeskattade reserver i Blekingetrafiken 

inte kommer att förstärka årets resultat (förslag behandlat i KSAU). Blekingetrafiken har återbetalat 2,4 

mkr för trafikkostnader 2012. Intäkten ligger på centralt konto.  

I personalomkostnaderna är inräknat resultateffekten för sänkningen av RIPS-räntan, -3,7 mkr. 

 
Arbetet med att se över vaktmästarorganisationen pågår fortfarande. De 1 750 tkr som finns budgeterade 

som besparing har i tertialrapportern antagits inte förverkligas.  

 

Nämnderna  
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad budgetavvikelse på -4,0 mkr, vilket är 1,7 

mkr bättre än prognosen vid tertial 1.  

Nämnder som lämnar prognos med större negativ budgetavvikelse är Äldrenämnden (-1,9 mkr) och 

Socialnämnden (-3,6 mkr). För mer information, se delårsrapporten och rapporter från nämnderna.  

Kommunfullmäktige anger i budget 2013, plan 2014-2015, styrningsprincipen att tilldelad ekonomisk 

resurs går före verksamhetens mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag vad som följer av 

tvingande lagstiftning eller motsvarande. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån 

kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.  

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina 

verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader.  
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Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

 

 

Varje nämnd och förvaltning redovisar sin delårsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån 

kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.  

 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina 

verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader.  

 

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

 

Förtroendemannarevisor Bo Larsson (S) redovisar revisorernas bedömning av delårsrapporten för 

Ronneby kommun 2013-08-31: 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 

mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten. 

 

I delårsrapporten lämnas redovisning över de finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt. De 

tre finansiella målen finns med och återrapporteras i delårsrapporten. Anges att finansiella mål nr 1 

och 3 återrapporteras först i samband med årsredovisningen. 

 

De uppställda målen i kommunfullmäktiges budget skapar förutsättningar att på ett enkelt och 

övergripande sätt avrapportera och följa upp lämnade mål. I bilaga till delårsrapporten finns 

samtliga mål som enligt Kommunfullmäktiges budget skall återrapporteras. 

 

Vi bedömer att den redovisade resultat- och balansräkningen i delårsrapporten förefaller rimlig samt 

att delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.  Sammantaget anser 

vi att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), JanAnders Palmqvist (S), Nils Ingmar Thorell (FP), Lena 

Karstensson (M), Lennarth Förberg (M), Susanne Lundgren (M), Kristina Valtersson (C) samt Erik 

Ohlson (V). 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera delårsrapporten till protokollet enligt bilaga 1 samt noterar 

revisionens rapport till protokollet enligt bilaga 2. 

_____________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  

Revisionen
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2013/310 

§ 215 Köksutredning 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-14 KS §275/2013 2013-10-09, 

Köksutredning 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS AU §306/2013 2013-10-07, 

Köksutredning 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-01 Förslag till beslut avseende 

storköksutredningen  

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-09-20 KS AU §285/2013 2013-09-23, 

Köksutredning information 

   

5 Beslut allmänt ärende 2013-09-09 KS AU §261/2013 2013-09-09, 

Köksutrednin information 

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-27 Information kring pågående 

Köksutredning  

   

 

Byggprojektledare William Lavesson och kostchef Elena Johansson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
 
Tekniska förvaltningen har enligt tidigare beslut 2012-11-29 KF§339 fått i uppdrag att utreda och 

jämföra tre alternativ avseende storkök, gällande drift- och investeringsekonomi. Med alternativ 3 som 

huvudinriktning.  

1. Ombyggnad av Vidablick och Kallinge produktionskök, kyld mat. I övrigt oförändrat.  

2. Ombyggnad av Vidablick produktionskök så att även Kallinge produktionskök kan flytta dit.  

3. Ombyggnad av Vidablick till tillagningskök, Kallinge produktionskök avvecklas för kyld mat och det 

totala antalet tillagningskök utökas med åtta (8) nya tillagningskök.  

Det har visat sig under utredningen att Vidablick inte lönar sig att renovera utan att kostnaden är lägre 

att bygga ett nytt kök för dess behov på annan plats eller inrymma i annat tillagningskök som man 

bygger om.  

Den stora anledningen till att det inte är lönt att renovera Vidablick är fuktigheten i golvet. Om man 

skall komma till rätta med fuktigheten krävs det att man bilar bort den befintliga golvplattan, vilket 

leder till vibrationer i hela huset under arbetet som stör de gamla. Det är stora risker att kostnaderna 

kommer att öka avsevärt när man har denna typ av renovering/ ombyggnad.  

Under utredningen har det framkommit i kontakten med Cefur och EPEA ett C2C alternativ. C2C 

alternativet innebär att man tillagar mat från grunden med färska säsongsanpassade råvaror och med 

eget bageri och charkuteri. För att göra C2C alternativet möjligt ur investerings- och 

driftkostnadssynpunkt krävs det ett stort centralkök för hela kommunen exkl. förskolorna som behåller 

sina tillagningskök. Det nya centralköket bygger på att kyld mat levereras till skolor och äldreboende. 

Man kan dock välja att låta servicehusen fortsätta laga sin mat på plats, det påverkar inte kostnaden. 

Men vi anser att det är kvalitetshöjande att även servicehusen får kyld mat.  

Matportionerna kan leveras varma eller kalla till den enskilde mottagaren. Vid kall matleverans värms 

maten hemma hos den enskilde av den enskilde. Vid varm matleverans värms maten precis innan 

utkörning hos kök/hemtjänst.  
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Alternativet finns genomfört på ett sjukhus i Köpenhamn där en grupp från Ronneby kommun gjort 

studiebesök. Alternativet har visat sig fungera framgångsrikt, man har kunnat höja kvalitet på den 

lagade maten, då man lagar maten från grunden med säsongsanpassade råvaror och man kyler maten 

med var matkomponent för sig. Sedan värmer man komponenterna var för sig strax innan servering och 

lägger upp maten efter en snygg genomtänkt komposition.  

Om man jämför detta alternativ med traditionell kyld mat och varm mats tillagning så har man lyckats 

hålla en högre kvalitet såsom smak, utseende och näringsinnehåll till ungefär samma kostnad. Vi har 

efter föredragning i KSAU valt att redovisa detta alternativ som nr. 4, kallad ”Kyld mat/C2C” se bilaga 

” Presentation av kyld mat/C2C”.  

När det visat sig att köket på Vidablick inte lönar sig att renovera har vi valt att redovisa ett A och B 

alternativ av 2 – 4 som visar i A att man bygger ett helt nytt kök på nytt ställe som ersättning för köket 

på Vidablick och att man i B inrymmer köket på Knut Hahnsskolan när man bygger om det, enligt 

uppställning enligt nedan:  

 

 

1  Ett nytt produktionskök byggs på en ny tomt som klarar att ersätta 

produktionsköket på Vidablick. I Kallinge renoverar man och bygger om, för 

produktionen av kyld mat. I övrigt oförändrat.  

 

2 A  Ett nytt produktionskök byggs på en ny tomt, som klarar att ersätta 

produktionsköken på Vidablick och i Kallinge. Kostsystem med kylmat behålls. I 

övrigt oförändrat.  

 

2 B  Ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på Knut Hahnskolan som klarar att 

ersätta produktionsköken på Vidablick och i Kallinge. Kostsystem med kylmat 

behålls. I övrigt oförändrat.  

 

3 A  Ett nytt produktionskök byggs som klarar att ersätta produktionsköket på 

Vidablick. Produktionen av kyld mat avvecklas vid Kallinge produktionskök. Det 

totala antalet tillagningskök utökas med sju (7) nya tillagningskök för varm mat.  

 

3 B  Ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på Knut Hahnskolan som klarar att 

ersätta produktionsköken på Vidablick. Produktionen av kyld mat avvecklas vid 

Kallinge produktionskök. Det totala antalet tillagningskök utökas med sex (6) nya 

tillagningskök för varm mat.  

 

4 A  Ett nytt produktionskök byggs på en ny tomt som klarar hela Ronneby kommuns 

behov förutom förskolorna som idag har tillagning, som får behålla sina 

tillagningskök. I produktionskök bygger man även charkuteri och bageri för att 

kunna laga mat från grunden. Kostsystemet blir C2C kyld mat.  

 

4 B  Ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på Knut Hahnsskolan som klarar 

hela Ronneby kommuns behov förutom förskolorna som idag har tillagning, som 

får behålla sina tillagningskök. I produktionskök bygger man även charkuteri och 

bageri för att kunna laga mat från grunden. Kostsystemet blir C2C kyld mat.  

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 30(32) 

 
Kommunfullmäktige 2013-10-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning 
Utgångspunkten för Tekniska förvaltningens bedömning är att tillaga och servera så bra måltider till 

våra gäster som möjligt till så rimlig kostnad som möjligt. Dessutom har aspekter avseende principerna 

från C2C, ett koncept Ronneby kommun arbetar efter, vägts in i vår bedömning.  

Tekniska förvaltningen förordar alternativ 4 ur kvalitets- och genomförandesynpunkt. Omställningstiden 

beräknas till ca tre år och investerings- och driftkostnaderna bedöms i enlighet med tabell enligt bilaga 

1.  

Tekniska förvaltningen bedömer att en renovering av köket på Vidablick inte är genomförbart, varför ett 

nytt kök måste byggas på annan plats. Ur ekonomisk aspekt är en placering ihop med köket vid Knut 

Hahn att förorda, men ur utvecklings-, fastighets- och logistiksynpunkt bör en central placering i 

anslutning till E22/Rv27 genomföras. Därav förordas alternativ 4A.  

Tekniska förvaltningen bedömer även alternativ 3B bra utifrån kvalitetssynpunkt avseende det utökade 

antalet tillagningskök. Omställningstiden för detta alternativ beräknas till ca fem år och investerings- 

och driftkostnaderna bedöms i enlighet med tabell enligt bilaga 1.  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen förordar  

-att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

besluta enligt alternativ 4A. Förslagets ökade driftkostnader skall hanteras inom budgetberedningen 

inför budget 2014-2015, plan 2016-2017 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med alternativ 3B. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar att låta Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsråd Malin 

Norfall (S) delta i debatten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S), Lennarth 

Förberg (M), Anna Espenkrona (M), Christian Mahrle (FP), JanAnders Palmqvist (S), tjänstgörande 

ersättare Helena Augustsson (MP), Peter Bowin (V), Roger Fredriksson (M), Erik Ohlson (V), 

Anna Carlbrant (RP) samt Bo Johansson (S). 

Yrkanden 
Kenneth Michaelsson (C), yrkar med instämmande av Lennarth Förberg (M), Christian Mahrle 

(FP), Erik Ohlson (V) samt Anna Carlbrant (RP) bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar med instämmande av JanAnders Palmqvist (S), Peter Bowin (V) och Bo 

Johansson (S) bifall till alternativ 4 A  
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Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

Kommunfullmäktige bifaller Kenneth Michaelsson (C) med fleras yrkande om bifall till 

Kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till Kenneth Michaelsson (C) med fleras yrkande. 

Nej-röst för bifall till Jan-Eric Wildros (S) med fleras yrkande. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, trettio (30) ja-röster, arton (18) 

nej-röster samt en (1) frånvarande. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med alternativ 3B. 

_____________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen
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2013/5 

§ 216 Ajournering av Kommunfullmäktiges sammanträde   

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar ajournera dagens sammanträde. Kommunfullmäktiges presidium 

återkommer om ett nytt sammanträdesdatum snarast. 

_____________________ 

 


































































































































































































































































































































































