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§ 82 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 
 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 83 Dnr 2015-000109 101 

Information från näringslivschefen  

Sammanfattning  
Ordförande Roger Fredriksson (M) informerar kommunstyrelsen om: 

- Återbetalningar från AFA och Blekingetrafiken 
- Villa Vassen    

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 
Norfall (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP), ersättarna Ylva 
Olsson (SD) samt Willy Persson (KD). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att information noteras till 
protokollet. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 
_______________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(84) 

2015-04-07  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 84 Dnr 2015-000044 4120 

Informationsärende Enkätundersökning 2014, 
Kostenheten 
Utvecklingssamordnare Emelie Stenborg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Kostenheten har under 2014 genomfört enkäter både inom skolan och inom 
omsorgen. Resultaten från dessa enkäter ligger till grund för 
informationsärendet.  

Bedömning 
Två huvudgrupper av kunder har undersökts – skolelever i åk 3, 6, 9 samt gy 
2 och äldre som äter på kommunens restauranger alternativt har 
matdistribution. Enkäterna till skolelever har genomfört i samarbete med 
Utbildningsförvaltningens årliga enkät, och enkäter till äldre har genomförts 
i egen regi med hjälp av en varierad metod. Resultatet pekar generellt på en 
sjunkande nöjdhet med måltiden med ålder för skolelever (med undantag för 
elever vid Naturbruksgymnasiet). De äldre är mycket nöjda med måltiden 
men metoden måste omarbetas då resultatet blir skevt beroende på överdrivet 
positiva svar. 
    

Arbetsutskottets beslut 2015-02-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 
protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 
Norfall (S), Jan-Eric Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin 
(V), Malin Månsson (S), Ola Robertsson (S), Lova Necksten (MP), Lennarth 
Förberg (M), Roger Gardell (FP) samt ersättare Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att notera informationen till 
protokollet. 
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 
_______________ 
Exp: 
Emelie Stenborg 
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§ 85 Dnr 2015-000084 101 

Uppföljning av internkontrollplan 2014 

Sammanfattning  
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson redogör internkontrollplaner för 
samtliga nämnder för år 2014. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att: 

- godkänna uppföljning av internkontrollplan 
- ärendet kompletteras med bilagor för avvikelser inför 

kommunstyrelsens kommande sammanträde 
 

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-03 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan – Eric 
Wildros (S), Malin Norfall (S) samt ersättare Bo Johansson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar uppdra de nämnder som har 
väsentliga avvikelser att följa upp dessa i särskild ordning samt 
återrapportera till kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra de nämnder som har väsentliga avvikelser 
att följa upp dessa i särskild ordning samt återrapportera till 
kommunstyrelsen. 
________________ 

Exp: 
Socialnämnden 
Jonas Persson 
Birgitta Ratcovich 
Torill Skaar Magnusson 
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§ 86 Dnr 2015-000155 049 

Äskande tilläggsanslag för införande av nytt intranät 
Kommunikationschef Leif Söderlund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Enheten för Kommunikation och Medborgarservice anhåller om 
tilläggsanslag motsvarande 400 tkr. för slutförande av nytt intranät. 
I budget för 2014 erhöll enheten 500 tkr för införande av nytt intranät. 
Arbetet startades upp under hösten 2014 tillsammans med Atea som konsult. 
Projektstarten var försenad på grund av längre tids sjukskrivning.  Under 
2014 upparbetades 100 tkr av budgeterade 500 tkr. Det nya intranätet är 
planerat att lanseras under maj månad 2015. 
    

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt Malin Norfall (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att bifalla äskandet av 
tilläggsanslag motsvarande 400 tkr. för slutförande av nytt intranät och att 
pengarna tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja äskandet av tilläggsanslag motsvarande 
400 tkr. för slutförande av nytt intranät och att pengarna tas från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. 
________________ 

Exp: 
Leif Söderlund 
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§ 87 Dnr 2015-000164 101 

Val av ledamot och ersättare Bräkneåns Vattenförbund 
och Bräkneåns Vattenråd 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 
Michaelsson (C), Malin Norfall (S) samt ersättare Lena Karstensson (M). 

Yrkanden 
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att kommunstyrelsen utser Knut 
Svensson (C) som ledamot i Bräkneåns vattenförbund respektive vattenråd. 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen utser Anders 
Nilsson som ersättare i Bräkneåns vattenförbund respektive vattenråd. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 
yrkanden och finner bifall för desamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse: 

- Knut Svensson (C) som ledamot i Bräkneåns vattenförbund 
respektive vattenråd 

- Anders Nilsson som ersättare i Bräkneåns vattenförbund respektive 
vattenråd 

________________ 

Exp: 
Knut Svensson 
Anders Nilsson 
Bräkneåns vattenförbund 
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§ 88 Dnr 2015-000163 101 

Val av ledamot och ersättare Ronnebyåns 
Vattenvårdförbund 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin 
Norfall (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen utser Knut 
Svensson (C) som ledamot i Ronnebyåns vattenvårdförbund. 
Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att kommunstyrelsen utser Magnus 
Pettersson (S) som ersättare i Ronnebyåns vattenvårdförbund. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 
yrkanden och finner bifall för desamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse Knut Svensson (C) som ledamot och 
Magnus Petterson (S) som ersättare i Ronnebyåns vattenvårdförbund. 
________________ 

Exp: 
Knut Svensson 
Magnus Pettersson 
Ronnebyåns vattenvårdförbund 
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§ 89 Dnr 2015-000168 101 

Val av två representanter till VisitBlekinge ideell 
förening 

Sammanfattning  
VisitBlekinge ideell förening håller ordinarie årsmöte den 28 april klockan 
18.00 Plats NetPort, Karlshamn Lokal Rio Grande 
 
Din kommun har 2 representanter I den ideella föreningens valkrets 4, 1 
ordinarie och 1 ersättare. Ni anmodas nu att inkomma med namn på 
ordinarie ledamot och ersättare för ordinarie ledamot.  
 
Ni skall också utse ett ombud till årsmötet som företräder kommunen 
Ombudet är den som har rösträtt på årsmötet 
For att handlingar till årsmötet skall kunna skickas ut i tid så behöver ni 
meddela samtliga namn senast den 10 april 2015 till 
leif.wictoren@regionblekinge.se   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 
Michaelsson (C) samt Malin Norfall (S).  

Yrkanden 
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att kommunstyrelsen utser 
ordförande Roger Fredriksson (M) som kommunens ombud till årsmötet. 
Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att kommunstyrelsen utser ledamot Tommy 
Andersson (S) som (ombuds)ersättare. 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att: 

- Lena Israelsson (M) utses till ledamot i VisitBlekinge 
- Malin Norfall (S) utses som ersättare i VisitBlekinge 
- val av ombud, ledamot och ersättare gäller hela mandatperioden 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 
yrkanden och finner bifall för desamma. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- utse ordförande Roger Fredriksson (M) som kommunens ombud till 
årsmötet och Tommy Andersson (S) som (ombuds)ersättare 

- utse Lena Israelsson (M) som ledamot och Malin Norfall (S) som 
ersättare i VisitBlekinge 

- att val av ombud, ledamot och ersättare gäller hela mandatperioden 
________________ 

Exp: 
leif.wictoren@regionblekinge.se  
Lena Israelsson 
Malin Norfall 
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§ 90 Dnr 2015-000169 006 

Ordning avseende ersättare som ställföreträdande 
kommundirektör i Ronneby kommun 

Sammanfattning  
För att säkerställa möjligheterna att vid ordinarie kommundirektörs (KD) 
frånvaro kunna hantera nödvändiga beslut i enlighet med gällande 
delegationsordning och på ett för organisationen effektivt sätt föreslås 
fastställande av fast turordning för ersättare att tjänstgöra som 
ställföreträdande kommundirektör.  
 
Nedan framkommer vem som föreslås ska tjänstgöra som kommundirektör 
vid ordinarie befattningshavares frånvaro och även vem som träder in om 
även ersättare är frånvarande. 
 
Med frånvaro avses semester, sjukdom eller annan omständighet som 
innebär att KD inte kan fullfölja de åtaganden som följer av uppdraget. 
 
Vid planerad frånvaro ska KD underrätta övriga i ordningen, enhetscheferna 
vid kommunledningsförvaltningen samt förvaltningscheferna om att 
ställföreträdande KD övertar ledningen och för vilken tid det sker. 
 
Stf kommundirektör ska informera KD om alla beslut som denne fattat under 
tiden han/hon varit tjänstgörande stf KD. Lämpligen sker detta per e-post. 
 
Föreslagen ordning för ställföreträdarskap: 
 
1. Personalchef Jonas Jönsson 
2. Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson 
3. Ekonomichef Johan Sjögren 
   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att tjänstgöring som stf kommundirektör 
sker enligt ordningen: 
Personalchef Jonas Jönsson 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson 
Ekonomichef Johan Sjögren      
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 
Norfall (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tjänstgöring som stf kommundirektör sker 
enligt ordningen: 
Personalchef Jonas Jönsson 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson 
Ekonomichef Johan Sjögren      
_______________ 

Exp: 
Personalchef Jonas Jönsson 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson 
Ekonomichef Johan Sjögren      
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§ 91 Dnr 2014-000507 049 

Komplettering till anvisningar för arbetet med budget 
2016-2017 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Föreslås förtydligande och revidering av de anvisningar som tidigare 
skickats ut för arbetet med Budget 2016-2017.  
 
Observera att det är en tvåårsbudget plus två planår som ska arbetas fram.   

Bedömning 
Varje nämnd förväntas göra en noggrann prövning av varje förslag till 
äskande och pröva nödvändigheten samt möjligheten att inrymma äskanden 
inom nämndens befintliga planbelopp. Budgetberedningen vill inte få 
önskelistor från nämnderna att arbeta med. 
 
Nödvändigheten av effektiviseringar/rationaliseringar kvarstår med hänsyn 
till den senaste skatteunderlagsprognosen i februari. Förutsättningarna kan 
dock ändras i båda riktningar i kommande prognoser. Nämnderna förväntas 
lämna realistiska förslag till reduktion av planbeloppen. Dock anges inget 
generellt sparbeting i kronor eller procent.  
 
Förslag till investeringsplan som nämnden lämnar till Budgetberedningen 
ska omfatta 10 år, åren 2016-2025. I anvisningarna anges fem år. Glöm inte 
bort eventuella driftkostnader, förutom kapitalkostnader, som följer av 
investering. 
 
Årets arbete med budget 2016-2017 är inte

 

 i första hand tänkt som ett år då 
det ska arbetas med mål. Nämnderna får lämna förslag till 
förändringar/strykningar av befintliga KF-mål i budget 2015. Under 2016 är 
det dock tänkt ett fördjupat arbete med mål. 

Samarbetet mellan olika nämnders verksamheter behöver fördjupas för att 
hitta nya, billigare och bättre eller lika bra lösningar. Även budgetarbetet 
måste ske ur ett kommunperspektiv. Ha en nära och god dialog med andra!    
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att i det pågående budgetarbetet 
beakta vad som beskrivs under bedömning ovan. 
 
Kommunstyrelsens beslutar att revidera tidigare beslutade anvisningar som 
angav att investeringsplanen ska omfatta fem år. Kommunstyrelsen beslutar 
nu att investeringsplanen ska omfatta en period av tio år. Denna revidering 
gäller även de kommunala bolagen.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

- uppmana nämnderna att i det pågående budgetarbetet beakta vad som 
beskrivs under bedömning ovan 

- revidera tidigare beslutade anvisningar som angav att 
investeringsplanen ska omfatta fem år  

- investeringsplanen ska omfatta en period av tio år. Denna revidering 
gäller även de kommunala bolagen 

_______________ 

Exp: 
Samtliga nämnds- och styrelseordföranden 
Samtliga förvaltningschefer och VD:ar i kommunens bolag 
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§ 92 Dnr 2015-000141 049 

Digitala verktyg 1:1 i gymnasiet - finansiering 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
I budget 2015, plan 2016-2017, KF §355/2014 sida 6, anges att digitala 
verktyg 1:1 ska införas under 2015 på gymnasiet. Finansieringen av inköp av 
digitala verktyg 1:1 ska hanteras som ett särskilt ärende, sida 28 i budgeten.  
 
För att göra det möjligt för utbildningsnämnden att kunna verkställa 
kommunfullmäktiges beslut om införande av digitala verktyg under 2015, 
lämnas här ett förslag om hur finansiering ska ske. I underlaget till 
budgetberedningen anges den beräknade totala inköpskostnaden till 
6 270 000 kr år 2014, vilket nu avser år 2015. Därtill beräknas en kostnad 
om 1 349 000 kr år 2016 och 1 354 000 kr år 2017 som redan ligger 
utbildningsnämndens planbelopp för dessa år.    

Bedömning 
Ronneby kommun beräknas erhålla vissa intäkter under 2015 som inte är 
inberäknade i budgeten för 2015. Det handlar i första hand om återbetalning 
från Cura Individutveckling från det egna kapitalet och återbetalning av 
vårdavgifter 2014. Enligt preliminära beräkningar kan återbetalning av 
medel från Cura täcka inköpskostnaden för digitala verktyg. Preliminärt 
kommer kommunen att erhålla: 
Cura Individutveckling, återbetalning eget kapital, 4 060 000 kr (beräknat) 
Cura Individutveckling, vårdavgifter år 2014, 2 236 800 kr (redan erhållet) 
 
Totalt ca 6 297 tkr, d v s ca 27 tkr mer än vad som beräknas förbrukas för 
inköpen. Årliga beräknade kostnader för digitala verktyg etc. år 2016 och 
2017 finns redan i utbildningsnämndens beslutade planbelopp. 
 
Frågan om finansiering av de årliga kostnaderna för år 2018 och därefter, 
förutsätts hanteras i utbildningsnämndens budgetprocess. I de årliga 
planbeloppen för år 2018 och framåt kommer att finns 1 354 tkr. Den årliga 
kostnaden antas dock öka till dess samtliga årskursers digitala verktyg leasas 
enligt underlaget. 
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Eventuell påverkan som den budgetmässiga justeringen för digitala verktyg 
kan ge på bidrag till fristående skolor och interkommunal ersättning är här 
inte beaktad. Utbildningsnämnden förutsätts hantera den frågan i sin 
budgetprocess.    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

- att anslå 6 270 tkr till utbildningsnämnden driftbudget 2015 i enlighet 
med det underlag som lämnades till budgetberedningen hösten 2014 
för inköp av digitala verktyg 1:1 på gymnasiet 

- att ej budgeterade återbetalningar från Cura individutveckling på 
centralt konto budgeteras som en intäkt med totalt 6 270 tkr, 
innebärande att resultatet för kommunen budgetmässigt förblir 
oförändrat.    

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

- anslå 6 270 tkr till utbildningsnämnden driftbudget 2015 i enlighet 
med det underlag som lämnades till budgetberedningen hösten 2014 
för inköp av digitala verktyg 1:1 på gymnasiet 

- ej budgeterade återbetalningar från Cura individutveckling på centralt 
konto budgeteras som en intäkt med totalt 6 270 tkr, innebärande att 
resultatet för kommunen budgetmässigt förblir oförändrat. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric 
Wildros (S) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag.  

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- anslå 6 270 tkr till utbildningsnämnden driftbudget 2015 i enlighet 
med det underlag som lämnades till budgetberedningen hösten 2014 
för inköp av digitala verktyg 1:1 på gymnasiet 

- ej budgeterade återbetalningar från Cura individutveckling på centralt 
konto budgeteras som en intäkt med totalt 6 270 tkr, innebärande att 
resultatet för kommunen budgetmässigt förblir oförändrat. 

______________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(84) 

2015-04-07  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 93 Dnr 2012-000217 109 

Besvarande av medborgarförslag angående 
upprustning av Lotsutkiken på St. Ekön, från Lars 
Gardell 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 
beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag gällande takupprustning på lotsutkiken på Stora Ekön 
har lämnats av Lars Gardell. L.G. pekar på att det inom länsstyrelsen finns 
riktade resurser för naturvårdsprojekt och föreslår att kommunen tar initiativ 
till att söka av dessa medel för att upprusta huset. 

Bedömning 
Då byggnaderna på Stora Ekön ligger under Fritid- och kulturnämndens 
ansvar har remiss skickats dit. Vid ett första remissvar gjordes följande 
bedömning: 
 
”Lotsutkiken är en ganska unik välbevarad del av historien gällande 
skärgården och dess boende samt yrkesutövare. Stora Ekön kan få en stor 
betydelse i ett framtida scenario där båttrafik kan utvecklas. Ön har utöver 
lotsutkiken andra lämpliga byggnader där det med ganska enkla medel kan 
beredas möjlighet till övernattningar både spontana och planerade. En 
översyn av möjligheterna med ön är ur ett helhetsperspektiv mycket 
intressant och främjar med största sannolikhet turismens utveckling.” 
 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiva till 
medborgarförslaget. 
 
Efter begäran om komplettering beslutar nämnden följande: Fritid- och 
kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till medborgarför och föreslår att 
ett byte av taket genomförs. Nämnden ser ingen möjlighet att inom befintlig 
ekonomisk ram utföra de föreslagna åtgärderna utan vid ett positivt beslut 
föreslår nämnden att en summa av 100 tkr tillskjuts som en grund för ett 
projekt alternativt att takbytet genomförs i kommunal regi.  
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Efter nämndbeslutet har förvaltningschefen, då handläggningen av ärendet 
tagit tid på kommunledningsförvaltningen, åter undersökt förutsättningarna 
för att hantera kostnaden inom budget. Han ser dock inga sådana möjligheter 
i nuläget. Flera av övriga byggnader på ön är också i dåligt skick. Behovet av 
att åtgärda flera tak är nu i det närmaste akut. 
 
Mot den bakgrunden förslås att medborgarförslaget bifalles och att fritid- 
och kulturnämnden tilldelas 100 tkr från kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda kostnader för att åtgärda taket på Lotsutkiken, Stora Ekön. 
Möjliga bidragsformer ska beaktas.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget och att fritid- och kulturnämnden tilldelas 100 tkr från 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader för att åtgärda taket på 
Lotsutkiken, Stora Ekön. Möjliga bidragsformer ska beaktas. 

 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige: 

- att bifalla medborgarförslaget  
- att fritid- och kulturnämnden hanterar investeringskostnader inom 

befintlig investeringsram  
- möjliga bidragsformer ska beaktas 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Arbetsutskottets beslut 2014-03-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige: 

- att bifalla medborgarförslaget  
- att fritid- och kulturnämnden hanterar investeringskostnader inom 

befintlig investeringsram  
- att möjliga bidragsformer ska beaktas 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- bifalla medborgarförslaget  
- fritid- och kulturnämnden hanterar investeringskostnader inom 

befintlig investeringsram  
- möjliga bidragsformer ska beaktas 

 
På grund av jäv deltar inte ledamot Roger Gardell (FP) i handläggningen i 
detta ärende. 
_______________ 
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§ 94 Dnr 2014-000415 109 

Besvarande av medborgarförslag från Inga Andersson 
angående parkeringsplatser i kvarteret David  
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 
beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Inga Andersson förslår i ett medborgarförslag att parkeringsplatserna i 
kvarteret David breddas. De är så smala idag att det finns risk för skador på 
bilarna i samband med parkering.    

Bedömning 
Tekniska förvaltningen har haft förslaget på remiss. 
Förvaltningen skriver att kommunen har gått ut med en upphandling för att 
bygga om nordvästra delen av centrum inom Ronneby stad. Parkeringen på 
kv. David är en av de platserna som kommer att ses över i denna 
upphandling. Förbättringen kommer att innebära flera och större p-platser. 
Ombyggnationsprojektet beräknas vara klart under 2015.    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat 
med ovanstående.    

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat 
med ovanstående. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Jan-Eric 
Wildros (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 
_______________ 
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§ 95 Dnr 2014-000459 805 

Ansökan om investeringsbidrag till en el-kompressor 
till konstsnöanläggning vid Karlsnäsgården 
Fritid- och kulturnämnden § 20/2015 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet Ronneby 
Orienteringsklubb har sökt ett medfinansieringsbidrag till en el-kompressor 
för konstsnöanläggningen vid Karlsnäsgården. Totalkostnaden för el-
kompressor är enligt föreningen 400 000 kr där man sökt 160 000 kr 
från Idrottslyftet, eget arbete 80 000 kr och där man söker från kommunen 
160 000 kr i medfinansiering. Investering i ny el-kompressor kommer att 
minska den årliga driftkostnaden avsevärt enligt föreningen.  
 
Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom denna satsning men har i 
budget inga medfinansieringsmedel utan hänskjuter ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att skjuta 
till medel från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 
Norfall (S), Roger Gardell (FP) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 160 000 som belastar kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda kostnader. 
_______________ 

Exp: Fritid- och kulturnämnden  
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§ 96 Dnr 2015-000118 805 

Ansökan om medfinansiering av nyritning av 
orienteringskarta öster om Järnavik 
Fritid- och kulturnämnden § 19/2015 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. 
Ronneby Orienteringsklubb har sökt medfinansiering gällande nyritning av 
orienteringskarta öster om Järnavik som ska användas vid Svenska 
Mästerskapen i orientering för veteraner 2016.  

Bedömning 
Totalkostnad för orienteringskarta i Järnavik är 200 000 kr. Föreningen söker 
medfinansiering med 1 00 000 kr och har sökt 1 00 000 kr från Idrottslyftet 
och redan blivit beviljade 80 000 kr. 
 
Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturförvaltningen beslutar att ställa sig bakom denna satsning 
men har i budget inga medfinansieringsmedel utan hänskjuter ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att skjuta 
till medel från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 
Norfall (S), Lova Necksten (MP) samt ersättare Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag samt tillägga 
att kommunstyrelsen bidrar med 100 000 SEK.  

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag på 100 000 SEK från som belastar 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 
_______________ 

Exp: 
Fritid- och kulturnämnden 
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§ 97 Dnr 2015-000119 101 

Medborgarskapsceremonier i Ronneby kommun 
Sabina Bico lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Riksdagen beslutade om ändringar i lagen om svenskt medborgarskap i maj 
2014. Lagen börjar gälla den 1 april 2015. Ändringarna syftar till att 
tydligare använda medborgarskapet som ett viktigt verktyg i 
integrationsprocessen. Medborgarskapet har dels en juridisk betydelse med 
rättigheter och skyldigheter knutna till medborgarskapet, dels en symbolisk 
betydelse som inbegriper medborgarnas samhörighet med Sverige.  
  
Utifrån detta har vi i Ronneby kommun ett förslag om att inrätta 
”medborgarnas park” i samarbete med Tekniska förvaltningen.    

Bedömning 
Medborgarskapet har en stark symbolisk betydelse. Så här skriver riksdagen 
om målet med medborgarskapen:  
 
”Att bli svensk medborgare är en stor händelse i många människors liv. 
Genom att hålla en ceremoni för att högtidliggöra detta, markeras 
medborgarskapets tyngd. Ett välkomnande i form av en ceremoni kan även 
bidra till att stärka den nya medborgarens känsla av samhörighet och bidra 
till att personen känner att den betraktas som svensk och accepteras fullt ut 
av samhället.” 
 
Ronneby kommun har årligen sedan 2013 hållit en ceremoni för de nya 
svenskamedborgare i samband med firandet av Sveriges nationaldag i 
Brunns park. Kommunfullmäktiges ordförande lämnar en gåva, Sveriges 
flagga till varje familj, hushåll där det bor en ny svensk medborgare.   
Det nya förslaget handlar om att vi utöver detta varje år plantera ett träd, 
närmare bestämt Landskaps träd -Ek i parken som symboliserar de nya 
svenska medborgare för de året. På detta sätt får vi visa de nya medborgarna 
att det är här de ska få fäste, verka för det svenska samhället och 
kommuninvånare och samhället får nytta av den nya parken. Länsstyrelsen 
har beviljat planteringen och anrättningen av ”medborgarparken” inom 
Naturreservatet.    
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Förslag till beslut 
Enheten för Arbetsmarknad och Integration föreslår Kommunstyrelsen att 
bevilja anrättningen av parken och bevilja ekonomiskt anslag till Tekniska 
förvaltningen. Kostnader för anrättningen är beräknad till 150 tkr för år 2015 
och 20 000 kr årligen för planteringen av det nya trädet. Den totala 
kostnaden för parkens anrättning, plantering av plantan flera år framåt ska 
bekostas av kontot för flyktingmottagning (C600) balanskonto.    

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
hänskjuta ärendet till budgetberedningen för vidare hantering. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan – Eric 
Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C) ersättarna Nils-Ingmar Thorell (FP) 
samt Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till budgetberedningen för 
vidare hantering. 
_______________ 

Exp: 
Sabina Bico 
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§ 98 Dnr 2013-000255 214 

Detaljplan Väby 5:3 
Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Adress: Kalvövägen 11, 13, 15 och 17 samt Väbynäsvägen 29, 31, 33 och 
35-94. 
 
Syftet med planarbetet är att ersätta de äldre planer som finns i området och 
som blivit inaktuella då flertalet bygglov getts med avvikelser. Viktiga 
frågor är en utökning av byggnadsarean för att anpassa den till befintlig 
bebyggelse och möta en önskan bland fastighetsägarna att bygga ut, 
anpassning till dagens energikrav på byggnader, anpassning till kommande 
havsnivåhöjning och lokalisering av båtverksamhet. Planen handläggs enligt 
ett normalt planförfarande och har varit utställd för samråd under tiden 4 juli 
till den 15 augusti 2014. Nu ställs ett granskningsförslag ut och Miljö- och 
byggnadsnämnden skickar det på remiss till kommunstyrelsen. Fullständiga 
handlingar finns på följande länk: www.ronneby.se/vaby 

Bedömning 
Under samrådsskedet inkom yttranden från 25 sakägare och myndigheter. 5 
av dem hade ingen erinran. Inkomna synpunkter har sammanfattats och 
kommenterats i en samrådsredogörelse. En sammanfattning av 
huvudpunkterna och hur de bemöts i granskningen ges nedan. 
 
Länsstyrelsen ansåg att strandskyddet ska behållas på områdena för 
småbåtshamnar, att detaljplanen genom en planbestämmelse behöver 
säkerställa att enskilda avloppsanläggningar är godtagbara för helårsbostäder 
ur hälso- och miljösynpunkt, att områdets radonsituation behöver klargöras 
och att planen bör uppdateras enligt Länsstyrelsen senaste version av 
principer för byggnation i låglänta områden. Detta har tillgodosetts. 
 
Länsstyrelsen ansåg i sitt skriftliga yttrande att bryggläge D inte är optimalt 
ur miljösynpunkt. Kommunen har efter samrådet haft ett möte med 
Länsstyrelsen där de klargjorde att de inte anser att detaljplanen orsakar 
betydande miljöpåverkan och att den påverkan som sker genom att man 
tillåter en brygga är acceptabel. Man påpekade också att en pålad brygga 
orsakar mindre sedimentrörelser än en flytbrygga. Bryggläge D föreslås 
finnas kvar i granskningsförslaget och kompletteras med en bestämmelse om 
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att endast pålad brygga får uppföras för att minimera eventuella 
sedimentrörelser. 
 
Räddningstjänsten påtalar behov av brandposter och brandskydd. 
Miljöteknik önskar u-områden för sina ledningar samt att en 
transformatorstation planläggs som teknisk anläggning. Tekniska 
förvaltningen vill att bestämmelsen om avstånd mot gata vid byggnation av 
carport/garage ska ändras till avstånd mot fastighetsgräns. Detta har 
tillgodosetts. 
 
De boende vid Kalvövägen önskar att Kalvövägen markeras som lokalgata 
fram till Väbynäsvägen och fastighetsägaren till Väby 11:6 vill frånta ett 
område där han håller djur från planen. Detta har tillgodosetts. 
Fastighetsägaren till Väby 11:6 vill utöka planen med ytterligare område för 
bostäder. Vi har inte tillgodosett det i den här detaljplanen då vi befinner oss 
sent i processen, men har bett fastighetsägaren ta kontakt med 
stadsarkitekten för vidare diskussioner. Flera fastighetsägare vill köpa in 
mark till sina fastigheter eller reglera mark mellan fastigheterna. Detta har 
tillgodosetts i nästa alla fall. Undantaget är områden där det inte finns skäl 
att upphäva strandskydd alternativt där en utökning av fastigheterna skulle 
ge en oregelbunden och ologisk fastighetsindelning. 
 
Enstaka fastighetsägare motsätter sig att bryggorna klassas som 
småbåtshamnar, motsätter sig vinterförvaring av båtar bredvid tennisplanen 
på grund av att barn leker där, tycker att höjden på fastigheter närmst havet 
skall vara ännu mer restriktiv samt vill markera ytterligare en väg som 
lokalgata. På dessa punkter föreslås ingen ändring. 
 
Enstaka fastighetsägare tycker att byggrätten vid badstranden ska tas bort. 
Detta har tillgodosetts. En fastighetsägare tycker att pulpettak skall tillåtas. 
Pulpettak föreslås tillåtas för komplementbyggnader, men inte för 
huvudbyggnader för att hålla nere höga byggnadshöjder. 
 
Väbynäs tomtägarförening vill ha båtuppställning vid brygga A, att 
byggrätten vid badstranden tas bort och istället möjlighet att förvandla 
”segelboden” vid område A till bastu. Detta har tillgodosetts. Väbynäs 
tomtägarförening motsätter sig att bryggorna klassas som småbåtshamnar 
och vill upphäva strandskydd på vissa områden. Detta har inte tillgodosetts. 
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Fastighetsägarna till Väby 5:8 tycker att exploateringsgraden för 
strandfastigheterna är för omfattande, att mindre bryggor skall planläggas i 
vattenområdet öster om deras fastighet, att de har del av huvudmannaskapet 
på allmän platsmark, att det krävs en MKB för att avgöra om 
detaljplaneförslaget medför skada/miljöpåverkan (pga. planläggningen av 
område D) och att området för utfyllnaden i område D undantas från planen. 
Detta föreslås inte ändras. 
 
Samma fastighetsägare menar att deras stora strandfastighet tål en högre 
exploatering om 400 kvm och att bestämmelsen A3 ska ändras till att 
bygglov inte får ges förrän intilliggande utfyllnad inklusive befintligt 
bryggfundament och båtramp har lagligförklarats. Detta har tillgodosetts. De 
menar vidare att vändplanen utanför deras fastighet är för liten, att 
grundkartan visar en felaktig strandlinje och att strandskyddet bör upphävas 
på en större del av deras fastighet. Planförslaget möjliggör en större 
vändplats än idag. Varken Miljöteknik eller Räddningstjänsten har påtalat att 
den är för liten. Metria har tittat på strandlinjen och tagit fram en uppdaterad 
som används i granskningsförslaget. Området där strandskyddet upphävs på 
Väby 5:8 föreslås utökas något, men inte lika mycket som fastighetsägaren 
vill.  

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha 
något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av 
granskningsförfarandet. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 
ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av 
granskningsförfarandet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget i 
avvaktan på genomförandet av granskningsförfarandet. 
________________ 

Exp: 
Helena Sandberg 
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§ 99 Dnr 2013-000026 214 

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra Piren 
Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Planens syfte att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta ett 
detaljplaneförslag och därigenom skapa möjlighet till utveckling av 
hamnområdet. Huvuddelen av planområdet utgörs idag av industrimark där 
bland annat ABRI, Sköneviks buss, PA Lindgrens oljor och energi AB samt 
Ronneby Marine Design AB är verksamma. Kommunen har beslutat att 
området för hamnändamål ändras till Friluftsområde och öppnas upp och 
görs tillgängligt för allmänheten. Cyklister liksom fotgängare ska kunna 
passera utmed kajen på en gång- och cykelväg vilket innebär ett tillskott av 
strövområde för boende i Ronneby. 
 
Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 25 januari 2013 t.o.m. 
17 februari 2013. Inkomna synpunkter har sammanfattats i en 
samrådsredogörelse. Det reviderade förslaget ställs ut för granskning under 
tiden 27 februari 2015 t.o.m. den 20 mars 2015. 
 
Efter samrådet genomfördes en markundersökning av WSP som 
sammanfattningsvis säger att sammantaget bedöms risken för människor och 
miljön med påträffade föroreningar med nuvarande markanvändning vara 
låg.  
 
Med anledning av inkomna synpunkter har förslag till detaljplan revideras 
enligt följande: 
Plankarta 
Skissförslagen utgår. 
Hela planområdet blir N – Friluftsområde. 
 
Bestämmelser om att lov endast ges under förutsättning att markens 
lämplighet för bebyggelse har säkerställts genom att en markförorening har 
avhjälpts eller att skydds- och säkerhetsåtgärder har vidtagits på tomten 
införs på plankartan och i planbeskrivningen. 
 
Övergångsbestämmelser för pågående verksamhet införs på plankartan 
Strandskyddet återinträder för den del av piren som gränsar mot vattnet och 
10-15 meter upp på land. 
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Planbeskrivning 
Ändringar i planbeskrivningen görs med fet kursiv stil. 
Utförligare konsekvensbeskrivning. 
Skissförslagen utgår. Planförslaget koncentreras till piren. 
 
Bestämmelser om att lov endast ges under förutsättning att markens 
lämplighet för bebyggelse har säkerställts genom att en markförorening har 
avhjälpts eller att skydds- och säkerhetsåtgärder har vidtagits på tomten 
beskrivs i planbeskrivningen. 
 
En miljöteknisk mark- och sedimentundersökning är genomförd 2014-06-04. 
Medföljer som bilaga. 
 
Risker och påfrestningar i samband med framtida förändrad klimatsituation 
beskrivs i planbeskrivningen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha något att invända i 
avvaktan på genomförandet av granskningsförfarandet. 

Arbetsutskottets beslut 2015-03-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 
sammanträde. 

Arbetsutskottets beslut 2015-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 
ha något att invända i avvaktan på genomförandet av granskningsförfarandet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 
Norfall (S), Roger Gardell (FP), Peter Bowin (V), ersättarna Nils-Ingmar 
Thorell (FP), Willy Persson (KD) samt Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar (med stöd av ledamot Roger 
Gardell, FP) återremiss till miljö – och byggnadsnämnden för att utreda hur 
eventuella förändringar i regelverket kan påverka befintliga bullerregler.  

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till miljö – och 
byggnadsnämnden för att utreda hur eventuella förändringar i regelverket 
kan påverka befintliga bullerregler.  
________________ 

Exp: 
Miljö – och byggnadsnämnden 
Karin Svensson 
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§ 100 Dnr 2014-000461 875 

Förslag att Ronneby kommun blir medlem i Stiftelsen 
Blekinge Muséum 
Fritid- och kulturnämnden § 18/2015 

Sammanfattning  
Marcus Sandekjer chef för Blekinge museum och kultursekreterare Kirsti 
Emaus föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04 att ge Fritid- och kulturnämnden i 
uppdrag att fortsätta diskussionen med Stiftelsen Blekinge Museum om att 
Ronneby kommun ska ingå som medlem i stiftelsen, alternativt se över 
möjligheten att teckna ett samarbetsavtal samt arbeta fram en skrivning om 
förväntad effekt och resultat vid ett eventuellt medlemskap. Diskussioner har 
förts mellan Fritid- och kulturförvaltningen och chefen för Blekinge museum 
om de olika alternativen.  

Bedömning 
Medlemskap i stiftelse Den nuvarande styrelsen i Stiftelsen Blekinge 
Museum är positiv till att fler kommuner i Blekinge skulle kunna vara 
medlemmar i stiftelsen. Styrelsen vill att även de tre stiftarna; Landstinget 
Blekinge, Hembygdsförbundet Blekinge, Karlskrona kommun, ska fatta 
beslut i frågan eftersom de som organisationer är huvudmän. En förfrågan 
har skickats i december 2014 och svar förväntas under våren 2015 när nya 
nämnder har berett frågan. För att ta in nya medlemmar i stiftelsen måste den 
ombildas och styrelsen vill därför att alla kommuner i Blekinge får en 
förfrågan om medlemskap för att i så fall ta in alla nya medlemmar 
samtidigt. 
 
Som nämnts i tidigare underlag skulle avgiften för Ronneby kommun 
motsvara ca 1,8 miljoner kronor varje år. Summan är beräknad utifrån 
folkmängd och baserad på kostnaden för Karlskrona kommun. Enligt 
styrelsen är kostnaden för Ronneby kommun dock en förhandlingsfråga 
beroende på vad som ska levereras. Oavsett kostnaden ska "medlemskap i 
stiftelsen" betraktas som ett långsiktigt alternativ. 
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Samarbetsavtal 
Ett samarbetsavtal mellan Fritid- och kulturförvaltningen i Ronneby 
kommun och Blekinge museum kan tecknas utan samråd med stiftelsen och 
är därför mer tidseffektivt. Ett samarbetsavtal bör tecknas för, till att börja 
med, tre år, med möjlighet till förlängning. Om ett avtal tecknas förslagsvis 
under våren 2015, ges möjlighet att särskilt lyfta fram t ex frågor som de 
senare årens arkeologiskt sensationella fynd i Västra Vång och fyndet av 
skeppet Gribshunden. Berättelserna om dessa områden har redan fått stor 
uppmärksamhet ur lokalt, nordiskt och europeiskt perspektiv och det ligger i 
länsmuseets intresse att fortsätta utgrävningarna på båda platserna. 
 

Högskolor och universitet i Sverige (Södertörns Högskola, Lunds 
universitet), Danmark (Syd dansk universitet i Esbjerg) och England 
(Southhampton) är redan involverade i arbetet och har tillsammans med 
Blekinge museum påbörjat grundläggande forskningsarbeten. Samarbetet 
med de olika universiteten är en dellösning men ett närmare samarbete 
mellan Ronneby kommun och Blekinge museum skulle kunna ge nya 
möjligheter för båda parter. 
 

Blekinge museum har sk "stående fyndfördelning" för arkeologiska föremål 
som hittats i Blekinge. Det innebär att museet förvaltar objekten och beslutar 
om bl a skötsel och exponeringssätt. Normalt sett görs detta i museets lokaler 
i Karlskrona men vid ett samarbete kan föremål från Västra Vång och övriga 
Johannishusåsen samt Gribshunden i stället visas på lämplig plats i Ronneby. 
Krav för detta är att hög stöld- och brandsäkerhet fastställs. Exponeringen av 
fynden kan ske i form av en traditionell utställning med ett stort inslag av 
digital teknik. Ett samarbetsavtal om till att börja med tre år ger möjlighet att 
tillsammans skapa en virtuell utställning kombinerad med föremål, som kan 
berätta om hur det kan ha sett ut i Ronnebys land- och sjöhistoria. Den 
virtuella utställningen och fyndplatserna kräver bl a digital teknik, teknisk 
kunskap, museipedagoger som kan visa utställning och fyndplatser, 
marknadsföring och medel till fortsatta utgrävningar och 
föremålskonservering. Även andra relaterade delar av Ronnebys historia kan 
ingå men fokus bör i ett första skede ligga på utgrävningar och fynd från 
Västra Vång och Stora Ekön/Gribshunden. 
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I ett samarbetsavtal bör framgå att Blekinge museum svarar för den 
arkeologiska kunskapen, utgrävningar, föremålskonservering samt den 
digitala exponeringen. Utgrävningar och konservering kommer att göras 
oavsett ett samarbetsavtal, men i lägre takt och beroende av ekonomiska 
resurser. Med stöd från Ronneby kommun kan det arbetet prioriteras och ske 
i större skala. Personal och kunskap inom Fritid- och kulturförvaltningen 
kommer att ingå i produktionen av en traditionell och digital utställning. 
 

Ett samarbetsavtal som beskrivits ovan innebär en kostnad för Ronneby 
kommun om ca 500 000 kronor/år. Kommunens kostnad omfattar stöd till 
pedagogisk och teknisk personal, digital teknik, marknadsföring samt visst 
stöd till fortsatta utgrävningar på Västra Vång och Gribshunden samt 
konservering av fyndföremål. Summan inkluderar befintligt årsbidrag om 
100 000 kronor för verksamheten i Saxemara Båtvarv. 
 
Som länsmuseum samverkar Blekinge museum regionalt med kommunerna 
om t ex museipedagogik i skolan och i olika projekt. Ibland skapas också 
enstaka, mindre utställningar. Sådan samverkan är beroende av museets 
ekonomiska basresurser och kan variera från år till år. Det finns inget 
regionalt uppdrag att göra forsknings-utgrävningar inom länet. Det görs i 
mån av resurser. Ett samarbetsavtal som beskrivits ovan ska däremot 
garantera verksamhet och samarbete under en given avtalsperiod. Om - inom 
en nära framtid - beslut fattas av Ronneby kommun att inrätta ett 
museum med en samlad bild av Ronnebys historia, kan ett redan påbörjat 
samarbete mellan kommunen och Blekinge museum utgöra en grundsten i 
arbetet med ett nytt museum och leda till ett utökat samarbete med Blekinge 
museum, antingen i form av fortsatt samarbetsavtal eller i form av 
medlemskap i en nybildad stiftelse. 
 
Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att: 

- I avvaktan på att nuvarande stiftare till Blekinge museum tar beslut 
om att involvera Blekinges kommuner i en nybildad stiftelse; 

- Teckna ett samarbetsavtal om minst tre år från våren 2015 mellan 
Ronneby kommun och Blekinge museum om fortsatta utgrävningar 
och exponering av föremål enligt beskrivning ovan 

Avsätta 500 000 kronor varje år under avtalsperioden för att täcka kostnader 
enligt beskrivning ovan samt att summan inkluderar befintligt årsbidrag om 
100 000 kronor för verksamheten i Saxemara Båtvarv. 
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Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- Återremittera ärendet till fritid – och kulturnämnden för att 
presentera ett underlag kring användning av medel på 400 000 SEK 
samt presentera vad ett samarbetsavtal skulle innebära 

- Ärendet tas upp i samband med budgetprocessen 2016/17 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- återremittera ärendet till fritid – och kulturnämnden för att presentera 
ett underlag kring användning av medel på 400 000 SEK samt 
presentera vad ett samarbetsavtal skulle innebära 

- ärendet tas upp i samband med budgetprocessen 2016/17 
_______________ 
Exp: 
Fritid- och kulturnämnden 
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§ 101 Dnr 2014-000532 003 

Förändringar i Kommunstyrelsens arbetsformer och 
organisation 
Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Bordlagt förslag om ändringar i delegationsordningen för kommunstyrelsen 
avseende det tidigare personalutskottets beslutande uppgifter tas upp till 
beslut. Förslaget innebär att de ärenden som enligt nu gällande 
delegationsordning för Kommunstyrelsen ankommer på personalutskottet 
delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ändringarna föreslås gälla 
från och med den 15 april 2015.    

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 december 2014, § 358, att ta bort 
kommunstyrelsens personalutskott. Under beredningen av ärendet tog 
behandlade kommunstyrelsen ett förslag om ändringar i kommunstyrelsens 
delegationsordning med anledning av den förändrade utskottsorganisationen. 
Förslaget bordlades i avvaktan på fullmäktiges beslut om personalutskottet, 
jfr kommunstyrelsens beslut den 22 december 2014, § 293. 
 
Det förslag som beretts av styrelsen innebär att de beslutande uppgifter som 
tidigare delegerats till personalutskottet, ska delegeras till arbetsutskottet. 
Skäl att ändra förslaget föreligger inte. Förslag till ny ändrad 
delegationsordning bifogas, se bilaga.    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen 
föreslås besluta: 
 

- att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i de 
ärenden som enligt nu gällande delegationsordning för 
Kommunstyrelsen ankommer på personalutskottet, 

- att delegering av ärendena förs in i Kommunstyrelsens 
delegationsordning i enlighet med bilaga, 

att ändringarna träder i kraft den 15 april 2015    
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Arbetsutskottets beslut 2015-03-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 
sammanträde. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- Delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i de ärenden 
som enligt nu gällande delegationsordning för Kommunstyrelsen 
ankommer på personalutskottet, 

- Delegering av ärendena förs in i Kommunstyrelsens 
delegationsordning i enlighet med bilaga, 

- Ändringarna träder i kraft den 15 april 2015 
- Anna – Clara Eriksson får i uppdrag att sammanställa en lista över 

personalärenden som varit uppe för beslut i kommunstyrelsens 
arbetsutskott januari – februari 2015 och lyfta detta till 
kommunstyrelsen 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin 
Norfall (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i de ärenden 
som enligt nu gällande delegationsordning för Kommunstyrelsen 
ankommer på personalutskottet, 

- delegering av ärendena förs in i Kommunstyrelsens 
delegationsordning i enlighet med bilaga, 

- ändringarna träder i kraft den 15 april 2015 
_______________ 

Exp: 
Anna – Clara Eriksson 
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§ 102 Dnr 2015-000032 001 

Överklagande avseende beslut om förändringar i 
kommunstyrelsens organisation, laglighetsprövning 
enligt kommunallagen 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges beslut den 22 december 2014, § 358, dnr KS 2014-532 
har överklagats i de delar som avser inrättande av s.k. insynsplats i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, se bilaga. Överklagandet handläggs av 
Förvaltningsrätten i Växjö, mål nr 104-15. 
 

Undertecknad har i skrivelse den 19 februari 2015 för kommunstyrelsens 
räkning yttrat sig över överklagandet, se bilaga. 
 

I kommunstyrelsens delegationsordning, beslutad den 5 mars 2013, § 77, 
punkt 1.5 regleras kommunjuristens rätt att på styrelsens vägnar föra 
kommunens talan inför domstolar och myndigheter. Där anges att talan som 
ombud förs med stöd av fullmakt.  
 

Yttrandet har i nu aktuellt mål lämnats med stöd av delegering. Fullmakt för 
undertecknad att företräda kommunstyrelsen hade dock inte utfärdats när 
yttrandet gavs in till Förvaltningsrätten i Växjö. För att ingivet yttrande ska 
vara formellt korrekt behöver kommunstyrelsen fastställa yttrandet, dvs. 
ställa sig bakom vad undertecknad anfört i målet. 
 

Kommunstyrelsens ordförande har numera utfärdat fullmakt för 
undertecknad att föra kommunstyrelsens talan i aktuellt mål vid 
Förvaltningsrätten i Växjö.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslås fastställa kommunjuristens yttrande den 19 
februari 2015 som getts in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 104-15.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamoten Tommy 
Andersson (S). 
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Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 
Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar avslag på beslutsförslag med 
hänvisning till inskickad begäran om laglighetsprövning av Malin Norfall 
(S) till Förvaltningsrätten i Växjö.  

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer förslagen mot varandra om finner 
att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

- Ja-röst ordförande Roger Fredrikssons (M) förslag 
- Nej-röst för ledamot Tommy Anderssons (S) förslag 

Omröstningsresultat 
Kommunstyrelsen beslutar bifall ordförande Roger Fredrikssons (M) förslag 
med 8 ja-röster mot 7 nej-röster. 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

Parti Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från att 
rösta 

Roger Fredriksson  M X   
Åsa Evaldsson  M X   
Lennarth Förberg M X   
Kenneth Michaelsson C X   
Tim Svanberg C X   
Roger Gardell FP X   
Bo Johansson S  X  
Tommy Andersson S  X  
Jan – Eric Wildros S  X  
Malin Månsson S  X  
Ola Robertsson S  X  
Peter Bowin V  X  
Lova Necksten MP  X  
Nicolas Westrup SD X   
Tomas Lund SD X   
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunjuristens yttrande den 19 
februari 2015 som getts in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 104-15. 
 
På grund av jäv deltar inte ledamot Malin Norfall (S) i handläggningen i 
detta ärende. 
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 
________________ 

Exp: 
Anna – Clara Eriksson  
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§ 103 Dnr 2015-000165 020 

Beslut i personalärenden januari-februari 2015 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har genom beslut den 23 mars 2015, § 130, 
dnr KS 2014/532, gett undertecknad i uppdrag att sammanställa en lista över 
personalärenden som varit uppe för beslut i arbetsutskottet januari-februari 
2015 och lyfta detta till kommunstyrelsen. 
 
Inventeringen har resulterat i ett ärende: Arbetsutskottets beslut att fastställa 
arbetsgivarens inriktning för 2015 års löneöversyn, fattat den 9 februari 
2015, § 43, dnr KS 2014/443. 

 
Enligt gällande delegationsordning har arbetsutskottet inte beslutanderätt i 
denna typ av ärenden varför ärendet lyfts till kommunstyrelsen för beslut. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin 
Norfall (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 
________________ 

Exp: 
Anna – Clara Eriksson 
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§ 104 Dnr 2014-000443 020 

Löneöversyn 2015 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om arbetsgivarens inriktning 
för 2015 års löneöversyn. Ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen och lyfts 
därför till styrelsen för beslut.  

Bedömning 
Undertecknad har av kommunstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att 
sammanställa en lista över personalärenden som varit uppe för beslut i 
arbetsutskottet januari-februari 2015 och lyfta detta till kommunstyrelsen, se 
arbetsutskottets beslut den 23 mars 2015, § 130, dnr KS 2014/532. 
 

Inventeringen har resulterat i det ärende som nu är för handen. 
 
Arbetsutskottet har genom beslut den 9 februari 2015, § 43, fastställt 
arbetsgivarens inriktning för 2015 års löneöversyn, se bilaga. Enligt gällande 
delegationsordning har arbetsutskottet inte beslutanderätt i dessa ärenden. 
Löneöversynens inriktning ska därför beslutas av kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta fastställa av kommunstyrelsens 
arbetsutskott fattat beslut den 9 februari 2015, § 43, dvs. att: 
 

- aktuella yrkesgrupper för särskilda lönesatsningar 2015 är chefer, 
kvalificerade handläggare, lönekonsulter, lärare/förskollärare samt 
specialistutbildade sjuksköterskor 

- satsningar som görs på nämnda områden/yrkesgrupper kommer att 
fördelas med fokus på extra goda prestationer utifrån RUS-samtal.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
den 9 februari 2015, § 43, dvs. att: 
 

- aktuella yrkesgrupper för särskilda lönesatsningar 2015 är chefer, 
kvalificerade handläggare, lönekonsulter, lärare/förskollärare samt 
specialistutbildade sjuksköterskor 

- satsningar som görs på nämnda områden/yrkesgrupper kommer att 
fördelas med fokus på extra goda prestationer utifrån RUS-samtal 

________________ 

Exp: 
Anna – Clara Eriksson  
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§ 105 Dnr 2015-000134 049 

Omfördelning av medel gällande storkök Knut 
Hahnskolan 
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Baserat på inkomna anbud på entreprenad storkök Knut Hahn krävs 
tillskjutande investeringsmedel om 5,3 msek. Uppdrag har givits åt Tekniska 
förvaltningen att redovisa var dessa medel kan omfördelas inom gällande 
investeringsbudget.  
 
I dem 5,3 msek finns det upptaget 5 % till ändring och tilläggsarbeten, vilket 
vi enligt dagens bedömning anser med stor sannolikhet bör kunna täcka 
dessa kostnader.  
 

Tekniska förvaltningen har även fått i uppdrag att se över övriga 
tillagningsköks kostnadsbild enligt plan. Då detta är en så omfattande 
uppgift presenteras en första bedömning, men mer övergripande utredning 
genomförs med redovisning senast maj 2015.    

Bedömning 
Förslag på omfördelning av investeringsmedels enligt följande till projekt 
tillagningskök projektnummer 66203: 
61004 Utrustning kök 2 000 000 kr 
65141 Miljöhus 456 000 kr 
65145 Backsippan 500 000 kr 
65149 Skogsgårdskolan nya fönster 316 000 kr 
65161 Blekingearkivet 1 500 000 kr 
65168 Golv gymnastiksal Slättagårdskolan 225 000 kr 
65904 Fettavskiljare 284 000 kr 
 
Summa totalt: 5 281 000 kr. 
 

För att kunna genomföra projektet utan risk för tidsförskjutning måste 
tilldelningsbesked skickas till entreprenör senast 2015-04-03 (med 
reservation för beslut i kommunfullmäktige) varför beslut om acceptans 
avseende denna hantering måste fattas.    
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att omfördelning av investeringsmedel 
beslutas i enlighet med bedömning ovan. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att beslut om acceptans avseende 
utskickande av tilldelningsbesked (med reservation för beslut i 
kommunfullmäktige) fattas. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar genomförd redovisning avseende 
första bedömning om övriga i projektet ingående tillagningskök, samt ger 
Tekniska förvaltningen i uppdrag att redovisa mer omfattande utredning 
senast maj 2015.    

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:  

- Det första stycket skickas till kommunfullmäktige för vidare 
hantering 

- Redovisning av preliminära kalkyler noteras i protokollet 
 
Upplysning 
William Lavesson presenterade en första bedömning av kostnadsbild av 
tillagningskök. En mer detaljerad utredning redovisas senast maj 2015. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 
Gardell (FP), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Åsa 
Evaldsson (M), Nicolas Westrup (SD), ersättarna Ylva Olsson (SD), Willy 
Persson (KD) samt Mikael Karlsson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att: 

- kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
omfördelningen av medel görs enligt presenterad lista i 
tjänsteskrivelsen 

- 22 000 SEK hanteras inom investeringsobjektet 
- uppdra Tekniska förvaltningen att redovisa mer omfattande utredning 

maj 2015  
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- omfördelningen av medel görs enligt presenterad lista i 
tjänsteskrivelsen 

- 22 000 SEK hanteras inom investeringsobjektet 
- uppdra Tekniska förvaltningen att redovisa mer omfattande utredning 

maj 2015  
________________ 
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§ 106 Dnr 2015-000135 220 

Åtgärdsplan gällande ridhuset 
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen redovisar åtgärdsplan samt kalkyl för åtgärder 
gällande ridhuset, inför stämning av Blekinge rot. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att notera informationen till 
protokollet. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 
informationen till protokollet samt att eventuella rättegångskostnader dras 
från centrala konton. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 
Norfall (S), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Lennarth Förberg 
(M) samt ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag samt att: 

- eventuella kostnader i samband med ombyggnad hanteras på centrala 
konton 

- ett särskilt konto upprättas för objektet  

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- notera informationen till protokollet  
- eventuella rättegångskostnader samt ombyggnadskostnader hanteras 

på centrala konton 
- ett särskilt konto upprättas för objektet  

______________ 

Exp: 
Tekniska förvaltningen 
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§ 107 Dnr 2015-000171 290 

Beslut avseende att nyttja optioner i projekt om- och 
tillbyggnader av Listerbyskolan inom projektets budget 
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Det finns budgeterat totalt 37 700 000 kr att göra en om-, tillbyggnad och 
sanering av Listerbyskolan. Tekniska förvaltningen har nu upphandlat om- 
och tillbyggnad enligt Utbildningsnämndens beslut och 
Kommunfullmäktiges beslut och budget. I upphandlingen ingår det ett antal 
optioner, dvs prisuppgifter som inte ingår i basunderlaget utan kan 
tilläggsbeställas i början av projektet. Tilldelning för upphandlingen har 
skickats ut 2015-03-26 och prövotiden för upphandlingen går ut 2015-04-07. 
 

Under projekteringen/upphandlingen har det skett en diskussion i 
Utbildningsnämnden och KSAU om att med optioner på en extra tillbyggnad 
på ca 200 kvm täcka upp ytan för paviljongerna som idag står på 
Listerbyskolans skolgård. Paviljongen kan då flyttas Skogsgårdsskolan där 
det kommer att finnas ett ytterligare lokalbehov till hösten. Att flytta 
paviljongerna innebär även att man kan göra skolgården på Listerbyskolan 
mer funktionell och tilltalande. 
 
Ronneby kommun betalar 330 tkr per år i hyra för paviljongerna på 
Listerbyskolan och att köpa till optionen ”Extra tillbyggnad” uppgår till 
2 620 000 kr vilket innebär, med avskrivning på 33 år, en kostnad på 140 tkr 
första året (med fallande summa följande år), vilket är en besparing på 190 
tkr per år (med ökande besparing följande år). Detta innebär också att man 
slipper tilläggsäska för extra behov på Skogsgårdsskolan. 
 
Skulle man välja att göra tillbyggnaden på Listerbyskolan i framtiden när 
projektet står klart, skulle den extra tillbyggnaden kosta ca 5 000 000 kr, 
vilket nästan innebär en fördubbling av kostnaden. 
 
Det är inte heller möjligt att bygga till Listerbyskolan utöver optionen i 
framtiden pga ledningar och skolans placering. Listerby har många tomter 
med i detaljplanerna för området som kan tänkas bebyggas i framtiden.  
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Tekniska förvaltningen har även med option på att rusta upp gymnastiksalen 
som är mycket sliten och har kraftigt mögelangripna syllar. Optionen är på 
680 tkr. Att nyttja optionen innebär att man får en väldigt fin och renoverad 
gymnastiksal. 
 
Tekniska förvaltningen har vidare haft med option på att sätta solceller på 
tillbyggnaden av Listerbyskolan. Tekniska förvaltningen har fått bidrag från 
Länsstyrelsen till solceller på Hulta förskola som måste nyttjas innan 31/12 
2016, annars förverkas bidraget. Det finns ingen möjlighet att kunna nyttja 
bidraget på Hulta förskola pga tidsplanen för bygget. Tekniska förvaltningen 
har kontaktat Länsstyrelsen och fått besked att man kan använda bidraget på 
Listerbyskolan istället för på Hulta förskola. Solcellernas option är på 775 
tkr och bidraget från länsstyrelsen är på ca 170 tkr.  

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att optionerna kan rymmas inom projektets 
budget om inte något ytterst oförutsett inträffar i projektet. 
 
Tekniska förvaltningen bedömer det vara lönt att rusta upp gymnastiksalen 
pga att taket redan är bytt samt att omklädningsrummen är renoverade för 
AFA-pengar.  
 
Tekniska förvaltningen bedömer att den ökade drift-/underhållskostnaden för 
den extra tillbyggnaden, och av skolan och dess skolgård täcks av energin 
som solcellerna ger enligt optionen, samt de energibesparingar som projektet 
ger. 
 
Tekniska förvaltningen bedömer att om man inte flyttar paviljongerna från 
Listerbyskolan till Skogsgårdsskolan, efter det behov som diskuterats i 
Utbildningsnämnden, så måste ett ärande gällande tilläggsäskning lyftas för 
att täcka upp det ökande behovet på Skogsgårdsskolan.  
 
Tekniska förvaltningen bedömer det vara till stor fördel att nyttja optionerna.  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att KS föreslår KF att godkänna att nyttja 
optionerna enligt ovan. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att KS föreslår KF att man flyttar 
paviljongerna från Listerbyskolan till Skogsgårdsskolan i enlighet med 
diskussionerna som varit i Utbildningsnämnden, KSAU och samt missiv 
enligt bilaga från utbildningsförvaltningen. Finansiering beräknas rymmas 
inom projekt Listerbyskolan ca 200 tkr.  
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter 
Bowin (V), Jan – Eric Wildros (S), Tommy Andersson (S), Malin Norfall 
(S), Roger Gardell (FP) samt ersättare Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att beslutsförslaget modifieras 
enligt följande: 

- kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
att nyttja optionerna enligt ovan 

- kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att man flyttar 
paviljongerna från Listerbyskolan till Skogsgårdsskolan 

- kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra 
utbildningsnämnden att yttra sig i ärendet rörande finansieringen av 
detta projekt 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- godkänna att nyttja optionerna enligt ovan 
- man flyttar paviljongerna från Listerbyskolan till Skogsgårdsskolan 
- uppdra utbildningsnämnden att yttra sig i ärendet rörande 

finansieringen av detta projekt 
________________ 
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§ 108 Dnr 2015-000087 289 

Information om underhållsplan för kommunens 
fastigheter 
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Information angående vilka underhållsåtgärder som behöver göras på våra 
fastigheter och till vilken kostnad. Vi har en underhållsplan som tar hänsyn 
till känt behov av yttre underhåll och behovet av underhåll på tekniska 
installationer, fullständig inventering gjordes 2012.  Vi har inget inre 
underhåll medtaget i vår underhållsplan, vi har i dagsläget inte medel att 
prioritera detta. Baserat på nyckeltal borde kostnaden för inre underhåll ligga 
på ca 66kr per kvm och år. Detta skulle gett 11 500tkr per år för att 
underhålla de lokaler som det bedrivs kärnverksamhet i, ett underhåll som vi 
i dagsläget inte kan utföra.    

Arbetsutskottets beslut 2015-03-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 
sammanträde.  

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 
informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 
Michaelsson (C), Åsa Evaldsson (M), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup 
(SD) samt ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 
Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar uppdra Ola Liljerum att sammanställa 
förteckning av kommunägda fastigheter och skicka denna till 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 
 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 
yrkanden och finner bifall för desamma. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

-  notera informationen till protokollet 
- uppdra Ola Liljerum att sammanställa förteckning av kommunägda 

fastigheter och skicka denna till kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare 

________________ 

Exp: 
Ola Liljerum 
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§ 109 Dnr 2015-000151 805 

Ansökan om bidrag Bräknetrampen 

Sammanfattning  
Styrgruppen för Bräknetrampen med Blekinge Cykelfestival tänker ständigt i 
nya banor. Med öppet sinne för förändring och förbättring. Årets 
arrangemang den 16 maj är tänkt att bli en cykelfest som lockar även de med 
någon form av funktionsnedsättning. Ambitionen är att öka valmöjligheten 
så att varje startande, funktionsnedsättning eller inte, ska kunna delta på 
samma villkor. Vid Bräknetrampen 2015 kommer det att finnas en sträcka 
som är helt tillgänglig för ALLA, alltså även för dem med begränsad 
rörlighet. Besöksstationerna blir naturligtvis också tillgängliga för alla. 
Dessutom kommer det att finnas en "kort-kort" sträcka, som man till och 
med kan gå med rullstol.   

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- Avslå bidragsansökan 
- Bifall till att använda duschar och omklädningsrum i Bräkne- Hoby 

sporthall samt låna annat material i överenskommelse med berörd 
förvaltning 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Roger 
Gardell (FP). 

Yrkanden 
Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå bidragsansökan samt bifall till att 
använda duschar och omklädningsrum i Bräkne- Hoby sporthall samt låna 
annat material i överenskommelse med berörd förvaltning. 
________________ 
Exp: Styrgruppen för Bräknetrampen 
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§ 110 Dnr 2014-000350 001 

Ny varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby 
kommun (plats och organisation) 

Sammanfattning  
Ronneby kommuns grafiska profil uppdaterades senast 2009. Sedan dess har 
förväntningarna på kommunala kommunikationsinsatser och möjligheter för 
informationsspridning förändrats mycket. För att på bästa möjliga sätt kunna 
ta tillvara på dagens kommunikations-möjligheter och stärka Ronneby 
kommuns varumärke, både som plats och organisation, presenterar 
informationsavdelningen en ny varumärkesplattform. Tack vare en 
gemensam plattform kommer Ronneby kommuns anställda och andra 
intressenter och aktörer lättare att kunna berätta om ”sitt” Ronneby på ett sätt 
som skapar en gemensam och ändå mångfacetterad bild av ”vårt” Ronneby. 
Den stolta Ronnebyambassadören får ett nytt kraftfullt verktyg.  

Bedömning 
För att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara på dagens 
kommunikationsmöjligheter och stärka Ronneby kommuns varumärke, både 
som plats och organisation presenterar informationsavdelningen en ny 
varumärkesplattform. En del av denna nya plattform utgör den grafiska 
profilen. Färger, former och känslan i profilen växer fram ur en gedigen 
analys som beskrivs i bakgrundsdelen till plattformen. Analysen har 
genomförts av våra upphandlade konsulter i strategiska 
kommunikationsfrågor (kommunikationsbyrån Kreation) i nära samarbete 
med informationsavdelningen.  
 
Faktaunderlaget utgörs av intervjuer och workshops med ett flertal olika 
grupper av kommuninvånare och kommunanställda samt remissvaren från 
våra kommunala remissinstanser. Totalt har ca 150 personer 
(kommunanställda chefer och medarbetare på alla förvaltningar, invånare, 
näringsidkare, föreningsaktiva, ungdomar, nyinflyttade och politiker) 
deltagit i arbetet under perioden mars 2013 - februari 2015. De sista 
månaderna har vi fokuserat vårt arbete på att samla in synpunkter och 
remissvar från alla kommunala remissinstanser och flera av de tidigare 
involverade grupperna angående ett första förslag till varumärkesplattform 
som presenterades i KSAU den 13 oktober 2014. Detta för att kunna ge en så 
realistisk och mångfacetterad bild av Ronneby som möjligt.  
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Remissvaren presenteras här i bilaga 2 i form av en samrådspresentation. 
Den bifogade varumärkesplattformen och grafiska profilens kärnvärden är en 
vidareutveckling av ursprungsförslaget med hänsynstagande till remissvaren 
och ett prioriteringsarbete i form av två workshops. Workshopdeltagarna är 
kommunanställda som under vintern har samordnat nämndernas remissvar 
och/eller utifrån det egna ansvarsområdet delgett ett tjänstemannautlåtande.  
 
Varumärkesplattformen skapar nödvändiga förutsättningar för att stärka 
bilden av Ronneby kommun som en bra och attraktiv plats att besöka, bo och 
verka i. Detta enligt visions- och målformuleringarna i gällande 
budgetdokument för Ronneby kommun 2014/2015.  
 
Plattformen och den tillhörande grafiska profilen kommer att bli ett dagligt 
verktyg för alla kommunens verksamheter som arbetar med utåtriktad 
kommunikation och marknadsföring. Den ger underlag till beslut i 
kommunikationsfrågor som rör den kommunala organisationen (intern- och 
externkommunikation) och övergripande kommunikationsfrågor där olika 
delar av kommunkoncernen samverkar. Den ger rekommendationer i 
kommunikationsfrågor där kommunen samverkar med externa aktörer 
(privat och offentlig verksamhet) för att stärka platsens attraktivitet. 
 
Varumärkesplattformen och den grafiska profilen är utformad för att ge 
vägledning och beslutsunderlag till kommunikatörer, informatörer, 
webbredaktörer, marknadsförare och chefer inom den kommunala 
organisationen. Denna målgrupp är insatt i terminologin. 
Informationsavdelningen ger vägledning och rekommenderar lämpliga 
utbildningar inom kommunikationsområdet till nya medarbetare och chefer. 
 
Vid behov rekommenderar informationsavdelningen även lämpliga 
utbildningar inom kommunikation och marknadsföring till Ronneby 
kommunens ledande politiker. 
 
Varför behöver vi ha en varumärkesplattform? 
Kommunikation är en mångsidig process där avsändaren skickar ett budskap 
till en mottagare. Mottagarperspektivet (= målgrupps-perspektivet) är en 
förutsättning för framgångsrika kommunikationsinsatser. Ronneby kommuns 
nya varumärkesplattform har byggts upp med mycket kunskap om 
kommunens olika målgrupper (se faktaunderlaget i bilaga 3) och en analys 
av aktuella utmaningar och trender utifrån ett kommunikations- och 
varumärkesperspektiv. Den nya plattformen och den grafiska profilen 
kommer att vara behjälplig i beslutsprocesser och kommer att bli ett dagligt 
verktyg för kommunanställda som arbetar med intern och extern 
kommunikation. Även andra intressenter och aktörer (privata och offentliga) 
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som arbetar med att stärka platsens attraktivitet kommer att ha användning 
av varumärkesplattformens del som rör platsen Ronneby, dvs. det som 
geografiskt motsvarar Ronneby kommun.  
 
Tidigare kommunikationssatsningar (till exempel näringslivsprojektet 
”Ronneby – den moderna kurorten” och jubileumssatsningen från 1987 
”Hjärtat i Sveriges trädgård”) och erfarenheter från dessa ingår i 
analysarbetet. Vissa element från dessa tidigare arbeten som är djupt rotade 
inom kommunen och bär tydliga positiva associationer för befintliga och 
framtida målgrupper ingår i den nya varumärkesplattformen och inte minst i 
den grafiska profilen.  
 
Den gemensamma plattformen gör det möjligt att berätta den egna historien 
inom en gemensam ram. Detta skapar för målgruppen en tydlighet kring 
avsändaren samt relevant och mångfacetterat innehåll. Avsändaren får hjälp 
med inramningen av berättelsen och kan lägga mer tid och resurser genom 
att på ett kreativt sätt målgruppsanpassa sitt budskap.  
     
Varför är platsens varumärke överordnad organisationens varumärke? 
 
Begreppet ”Ronneby” beskriver den geografiska platsen medan Ronneby 
kommun beskriver organisationen. Platsens identitet är avgörande och 
grundläggande i alla kommunikationssammanhang. Organisationen får sitt 
berättigande och sitt namn av platsen. Av denna anledning är platsens 
varumärke överordnat organisationens utifrån ett kommunikationsperspektiv. 
Detta för att skapa tydlighet kring våra olika avsändare. Överordnandet gör 
det möjligt att kommunicera platsens varumärke om till exempel Ronneby 
kommun agerar tillsammans med andra av platsens aktörer (kommunala 
bolag, föreningar, lokala företag m.m.) i en gemensam 
kommunikationssatsning. Exempel för detta är presentationen av Ronneby 
kommun under Flygdagen, den 1 juni 2014. 
 
Hur kan vi styra platsvarumärket ”Ronneby” i framtiden? 
 
Varumärkesplattformen som presenteras här är färskvara. Platsens 
varumärke behöver vårdas och utvecklas utifrån Ronneby kommuns 
övergripande mål- och visionsdokument. Därför föreslår 
informationsavdelningen att tillsätta en styrgrupp för utvecklingen av 
platsens varumärke. Med fördel består denna styrgrupp av kommunens 
ledande politiker, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Informationsavdelningen presenterar årligen analyser och förslag på 
lämpliga åtgärder för att stärka Ronnebys platsvarumärke. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter beslut om finansieringen. 
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Att vårda och utveckla Ronneby kommuns varumärke som organisation 
ligger inom ramen av det befintliga mandatet för informationsansvaret inom 
respektive verksamhet. Men lämpligen samordnas detta ansvar inom en 
tjänstemannaledningsgrupp under kommundirektörens övergripande ansvar.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att anta 
Ronneby kommuns nya varumärkesplattform.  
att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att anta 
kärnelementen i den grafiska profilen (bilaga 1).  
att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att ge 
nämnderna i uppdrag att arbeta in den nya varumärkesplattformen och den 
nya grafiska profilens kärnvärden i budgetarbetet 2016/2017 
att förslå till Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att utse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare utvecklingen 
av platsens varumärke.  

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslår kommunstyrelsen att: 

- Återremittera ärendet till informationsavdelningen 
- Uppdra informationsavdelningen att presentera en ekonomisk kalkyl 

rörande finansiering av projektinförande  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 
Norfall (S), Lennarth Förberg (M), Nicolas Westrup (SD), Åsa Evaldsson 
(M), Lova Necksten (MP), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), 
ersättarna Nils – Ingmar Thorell (FP) samt Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 
Ledamot Lennarth Förberg (M) yrkar (med stöd av Tommy Andersson, S) 
bifall enligt förslag samt att: 

- beslutsunderlaget kompletteras med befintligt bakgrundsmaterial 
- ge Heike Rosenquist i uppdrag att sammanställa en redogörelse där 

kommunikationsuppdraget belyses (hur uppfattas Ronneby kommun 
av omvärlden, hur vill Ronneby kommun uppfattas samt hur kan 
varumärket hjälpa oss att kommunicera hur vi vill uppfattas) 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 
yrkanden och finner bifall för desamma. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- Återremittera ärendet till informationsavdelningen 
- Uppdra informationsavdelningen att presentera en ekonomisk kalkyl 

rörande finansiering av projektinförande  
- beslutsunderlaget kompletteras med befintligt bakgrundsmaterial 
- ge Heike Rosenquist i uppdrag att sammanställa en redogörelse där 

kommunikationsuppdraget belyses (hur uppfattas Ronneby kommun 
av omvärlden, hur vill Ronneby kommun uppfattas samt hur kan 
varumärket hjälpa oss att kommunicera hur vi vill uppfattas) 

________________ 

Exp: 
Heike Rosenquist 
Informationsavdelningen 
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§ 111 Dnr 2010-000277 101 

Besvarande av motion angående systematisk 
uppföljning av vissa fullmäktigebeslut från kf-ledm 
Susanne Lundgren, M 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 
beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Susanne Lundgren har inkommit med en motion om att fullmäktigebeslut 
med uppdrag bör innehålla syfte och mål med uppdraget, medel som är 
disponibla för uppdraget, tidplan för återrapportering och ansvarig 
verksamhet eller huvudansvarig verksamhet om uppdraget omfattar flera. 
Motionen innehåller också förslag gällande rutin för systematisk uppföljning 
och återrapportering.    

Bedömning 
Motionen har utretts av kommunledningsförvaltningen.  
De förslag till utredningar som fullmäktige fattar beslut om har ofta men 
långt ifrån alltid sitt ursprung i en tjänsteskrivelse. Inte sällan lägger dock 
politikerna i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till uppdrag i de 
beslut som fattas. Det gör att det är ett gemensamt ansvar att verka för att 
besluten om uppdrag blir så tydliga som möjligt. De uppdrag som ges är 
dock vitt skilda i sin karaktär varför det kan vara svårt att följa en mall. 
Uppdragets karaktär är avgörande för vad som bör finnas med i beslutet 
avseende syfte, mål, budget, tidplan och ansvar. De uppdrag som gavs av 
fullmäktige under 2014 bedöms vara tydliga avseende syfte och ansvar. 
Tidplan saknas dock ibland. Något enstaka beslut innebär en kostnad utan att 
finansiering pekas ut. Trots detta är bedömningen att en fast mall inte är att 
föredra. De riktlinjer som finns för att skriva tjänsteskrivelse och som håller 
på att revideras förtydligas istället avseende vad som bör finnas med i 
beslutsförslag som innehåller ett uppdrag. 
  
Avseende motionens del som berör systematisk uppföljning av besluten så 
får i dagsläget kommunfullmäktige i enlighet med arbetsordningen 
redovisningar två gånger om året gällande ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag. Utöver det så återrapporteras, också två gånger om året, 
beslut fattade av kommunfullmäktige. Av denna återrapportering framgår t 
ex ansvarig nämnd/förvaltning, om ärendet pågår eller är avslutat och 
statusen kommenteras. Det finns ett tidigare beslut att under 2014 införa ett 
beslutsstödsystem. I det beslutsstödsystem som införskaffats – Stratsys, 
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kommer det finnas möjlighet att systematiskt följa upp uppdrag. Detta kan 
ersätta den hantering som idag sker genom ifyllande av excelark som sedan 
mailas tillbaka till handläggaren som är ansvarig för att göra 
sammanställningen. Det är dock en fråga för fullmäktige om man vill ha fler 
återrapporteringstillfällen än de som idag är reglerade i arbetsordningen. 
 
Utifrån ovanstående förslås att Lundgrens förslag om att ge fullmäktiges 
presidium i uppdrag att föreslå en detaljerad mall som ska bifogas varje 
uppdrag fullmäktige ger avslås.    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 
att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen    

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
________________ 
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§ 112 Dnr 2014-000054 825 

Besvarande av motion från 
Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (FP) 
gällande anläggande av nya bryggor på öar i Ronneby 
skärgård 
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige Roger Gardell (FP) har lämnat in en motion gällande 
anläggning av nya bryggor på öar i Ronneby skärgård. 
 
Ronneby kommun har en underbar skärgård med många fina öar. Under de 
senaste åren har båtturismen ökat. Längs med kusten finns drygt fyra hamnar 
(Karön, Harön och St Ekön)som är tillgängliga för alla. Förslagsställaren 
pekar på att naturhamnarna inte är tillgängliga för alla och det minskar 
möjligheten att besöka många av våra öar. I budget 2014-15 har det avsats 
pengar för att göra satsningar på en levande och välbesökt skärgård och 
förslagsställaren yrkar på att det anläggs nya och fler bryggor i vår skärgård 
samt ger fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att utreda vilka öar som 
kan vara aktuella.    

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-03-27 att remittera till 
kommunledningsförvaltningen för vidare beredning. En begäran om 
remissyttrande skickades till Fritid- och kulturnämnden och ett yttrande har 
inkommit. Under 2014 har en inventering påbörjats och en sk miljöbrygga 
har inköpts med ambitionen att köpa in fler. Det har även påbörjats andra 
besöksfrämjande åtgärder som t ex utbyte av toaletter. Fritid- och 
kulturnämnden anser därmed att motionen är besvarad.    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att motion gällande anläggning av nya och flera bryggor 
i skärgården därmed anses besvarad.    

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
återremittera ärendet med anledning av att svaret inte faller inom ramen för 
ärendet. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Roger 
Gardell (FP). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet med anledning av att svaret 
inte faller inom ramen för ärendet. 
________________ 
Exp: 
Karin Lundberg 
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§ 113 Dnr 2013-000175 4220 

Besvarande av motion från Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet angående inköp av vatten på flaska 
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Motionärerna skriver att för en kommun som Ronneby med förstklassigt 
vatten borde det vara självklart att välja kommunalt vatten istället för vatten 
på flaska. Kommunen ska ta ansvar för miljökonsekvenserna och föregå med 
gott exempel. De skriver vidare att Naturskyddsföreningen anger att genom 
att minska transporterna av flaskvatten får man en effekt av 30 000 ton 
mindre koldioxid per år. Kommunens del är dock betydligt mindre. Ur ett 
samhällsperspektiv bli kostnaderna inklusive miljöpåverkan betydligt mindre 
vid användning av kranvatten. 
 
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- Uppdra åt förvaltningarna att verka för att minimera inköp av vatten 
på flaska tills det upphör i berörda verksamheter. 

- Ge styrelserna i de kommunala bolagen i uppdrag att införa policys 
för att minimera inköp av vatten på flaska. 

 
Vid samtliga politiska möten i nämnder och styrelser ska det inte serveras 
köpt vatten på flaska.    

Bedömning 
Inkomna remissyttranden 
 
Utbildningsnämnden bifaller motion angående inköp av vatten på flaska och 
föreslår att inköp av vatten på flaska ska minimeras och endast inköps i 
undantagsfall ex vis vid uppvaktningar där kolsyrat vatten är ett alternativ till 
lättöl. Äldrenämnden ställer sig bakom förslag om att medverka till att 
minska inköp av flaskvatten inom verksamheten. Ronneby Miljöteknik AB 
anser att motionärernas förslag att välja kommunalt dricksvatten före inköpt 
flaskvatten är utmärkt.  
 
Kommunkoncernen bör föregå med gott exempel och välja kommunalt 
vatten istället för köpt vatten på flaska. Kostnaderna inklusive miljöpåverkan 
blir betydligt mindre vid användning av kranvatten. Till sammanträden i 
stadshuset går det att beställa kranvatten på flaska via cafeterian. Köpt vatten 
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på flaska bör inköpas endast i undantagsfall ex vis vid uppvaktningar där 
kolsyrat vatten är ett alternativ till lättöl.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att ge förvaltningarna och de kommunala bolagen i 
uppdrag att verka för att minimera inköp av vatten på flaska. Motionen anses 
därmed vara besvarad.    

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Lennarth 
Förberg (M) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
_______________ 
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§ 114 Dnr 2014-000083 109 

Besvarande av medborgarförslag från Leif Clintebark 
om att gjuta Bäckahästen och använda som 
"betonggrisar"  i Ronneby  
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
I ett medborgarförslag föreslå Leif Clintebark att konstverket Bäckahästen 
av Esse Adolfsson används som förlaga till att gjuta betonggrisar i Ronneby.    

Bedömning 
Esse Adolfssons ”Bäckahästen” har ett symbolvärde för Ronneby. Begäran 
om remissyttranden på medborgarförslaget har skickats till Fritid- och 
kulturnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och Tekniska förvaltningen. 
FoK-nämnden och MoB-nämnden ställer sig positiva till förslagets 
intentioner och MoB-nämnden menar också att inga motsättningar finns med 
befintliga planer. Enligt FoK-nämnden är dock ”Bäckahästen” 
upphovsrättsskyddad vilket gör att denne inte kan användas som förebild.  
 
Tekniska Förvaltningen påpekar att Betonggrisar inte är något som i 
dagsläget används permanent i stadsmiljön utan snarare en tillfällig lösning 
där ett trettiotal betonggrisar placeras ut varje år. Det är också enligt 
förvaltningen svårt att bedöma vart permanenta betonggrisar idag skulle 
användas. Enligt förvaltningens beräkning skulle styckkostnaden för 
betonghästarna bli ca 20.000 kr/st i jämförelse med 1.000 kr/st för de som 
redan används idag. Ur kostnadssynpunkt är det således inte motiverat.    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att: 
Avslå medborgarförslaget    

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget. 
_______________ 
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§ 115 Dnr 2015-000105 101 

IOGT-NTO anhåller om stöd för den internationella 
lägerverksamheten på Aspan kurs- och lägergård i 
Ronneby 2015 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
IOGT-NTO ansöker om 25 000 kronor i bidrag för genomförande av 
internationella lärarverksamheten på Aspan perioden 31 maj-10 juni 2015. 
Lärarverksamheten anordnas för 40 funktionshindrade barn och ungdomar 
från Kaliningradregionen i Ryssland, på IOGT-NTO:s lägergård Aspan.  
 
Målet med lägerverksamheten är att: 
– Göra humanitära och social instanser för barn, ungdomar och ledare från 
Ryssland. 
– Sprida kunskap om alkohol och drogernas skadeverkningar. 
– Bygga upp förtroende mellan våra folk och länder. 
– Utveckla den kulturella kunskapen och förståelsen för varandra.  
 

Hela kostnaden för utbildningsutbytet uppges uppgå till 141 000 kronor, se 
bilaga. 
 
IOGT-NTO har tidigare beviljats bidrag till utbildningsutbytet från Ronneby 
kommun.    

Bedömning 
Den internationella lägerverksamheten erbjuder en viktig stödjande miljö för 
barn och ungdomar med funktionshinder samtidigt som lägerverksamheten 
stärker banden mellan länderna och möjliggöra utbildning och utveckling 
inom ledarskap och socialt arbete.  
 
Bedömningen är att Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 25 000 kronor 
från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att IOGT-NTO i 
Blekinge sänder en utvärdering till Kommunstyrelsen senast under oktober 
2015.    
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att bevilja bidrag 
om 25 000 kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, 
med villkoret att IOGT-NTO i Blekinge sänder en utvärdering omfattande 
lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet, till Kommunstyrelsen 
senast under oktober 2015.    

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna över ärendet till 
kommunstyrelsen utan ställningstagande samt uppdra Sofie Ceder att: 

- kontakta föreningen och reda ut om det förekommer någon risk att 
föreningen bryter mot internationella sanktioner riktade mot 
Ryssland vid eventuellt bifall av förslag 

- redovisa denna information i kommunstyrelsens kommande 
sammanträde 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 
Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt beslutsförslag.  

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag om 25 000 kronor från 
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att IOGT-
NTO i Blekinge sänder en utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt 
det ekonomiska utfallet, till Kommunstyrelsen senast under oktober 2015.   
________________ 

Exp: 
Sofie Ceder 
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§ 116 Dnr 2015-000041 805 

Ansökan om bidrag för genomförande av läger för 
Polska barn och ungdomar 2015 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) i Blekinge ansöker om 40 000 kronor 
i bidrag för genomförande av lägerverksamhet för polska barn och ungdomar 
på Aspan perioden 30 juli-13 augusti 2015. För 25:e året anordnas 
utbildningsutbytet med IOGT - Bytom i Polen på IOGT-NTO:s kurs- och 
lägergård Aspan. Det är andra tredje som UNF Blekinge håller i lägret helt 
själva.  
 

Målet med lägerverksamheten är att: 
- Utbilda Polska och Svenska ledare i internationellt ledarskap, 

kunskap om alkohol och drogernas skadeverkningar för utvecklingen 
och demokratin i ett samhälle.  

- Stärka ungdomarna i demokrati och jämställdhetsfrågor. 
- Utbyta kulturella erfarenheter. 
- Bidra till att IOGT stärker sin verksamhet.  

 
Hela kostnaden för utbildningsutbytet uppges uppgå till 239 000 kronor, se 
ansökan. 
 
UNF har tidigare beviljats bidrag till lägerverksamhet från Ronneby 
kommun.    

Bedömning 
Den internationella lägerverksamheten är en humanitär utbildningsinsats 
som är av betydelse för utvecklingen av arbetet mot alkohol och droger såväl 
lokalt i Ronneby som i Polen. Bedömningen är att Kommunstyrelsen beviljar 
bidrag med 40 000 kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter samt att UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) i Blekinge sänder en 
utvärdering till Kommunstyrelsen senast under oktober 2015.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att bevilja bidrag 
om 40 000 kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, 
med villkoret att UNF i Blekinge sänder en utvärdering omfattande lägrets 
verksamhet samt det ekonomiska utfallet, till Kommunstyrelsen senast under 
oktober 2015.    

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
bevilja bidrag om 40 000 kronor från kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter, med villkoret att UNF i Blekinge sänder en utvärdering 
omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet, till 
Kommunstyrelsen senast under oktober 2015. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 
Gardell (FP), Tommy Andersson (S), ersättarna Ylva Olsson (SD), Nils-
Ingmar Thorell (FP) samt Willy Persson (KD). 

Yrkanden 
Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag om 40 000 kronor från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att UNF i 
Blekinge sänder en utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt det 
ekonomiska utfallet, till Kommunstyrelsen senast under oktober 2015. 
________________ 

Exp: 
Sofie Ceder 
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§ 117 Dnr 2015-000069 001 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för år 
2015. 
Miljö- och byggnadsnämnden § 6/2015 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Anders Karlsson presenterar miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till verksamhetsplan för miljö- och 
byggnadsnämnden för år 2015. I verksamhetsplanen har beaktats både 
verksamhetsmål från kommunfullmäktige, miljömål samt nämndens interna 
mål. Verksamhetsplanen omfattar även översiktlig planering av mark och 
vatten, vilket berör ett strategiskt arbetsområde där kommunstyrelsen ska 
leda arbetet enligt gällande reglemente.  

Bedömning 
Verksamhetsplanen bedöms kunna utgöra ett ändamålsenligt stöd för miljö-
och byggnadsnämnden och förvaltningens verksamhet under 2015. 
De delar av verksamhetsplanen som berör översiktlig planering av mark och 
vatten (s 19-24) bedöms utgöra ett bra underlag för det fortsatta arbetet inom 
den strategiska delen av fysisk planeringen enligt plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
• fastställa förslag till verksamhetsplan för 2015, med ändringen enligt 
ovanstående yrkande och med undantag av de delar som berör översiktlig 
planering av mark och vatten. 
• översända förslaget till verksamhetsplan för 2015 till kommunstyrelsen, 
med önskemål om att kommunstyrelsen fastställer den del av 
verksamhetsplanen (s 19-24) som berör översiktlig planering av mark och 
vatten. 
 

Arbetsutskottets beslut 2014-02-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 
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Arbetsutskottets beslut 2014-03-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 
sammanträde.  

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen fastställa 
den del av verksamhetsplanen (s 19-24) som berör översiktlig planering av 
mark och vatten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar beslut enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa den del av verksamhetsplanen (s 19-24) 
som berör översiktlig planering av mark och vatten. 
________________ 

Exp: 
Miljö – och byggnadsnämnden 
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§ 118 Dnr 2015-000126 055 

Fastställande av förfrågningsunderlag 
pensionsadministration 
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Upphandlingen avser Ronneby kommun och AB Ronneby 
Industrifastigheters behov av pensionsförvaltning, för samtliga anställda och 
förtroendevalda i omfattning och villkor enligt denna förfrågan. 
Upphandlingen skall resultera i tecknande av avtal med en eller flera 
leverantörer. 
 
Innan beslut fattas kan beställaren begära att visning av 
pensionsadministratörens administrativa system genomförs i Stadshuset, 
Ronneby kommun.  

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
fastställa förfrågningsunderlaget.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar beslut enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa förfrågningsunderlaget. 
________________ 

Exp: 
Teo Zickbauer 
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§ 119 Dnr 2014-000249 192 

Besvarande av motion från Folkpartiet Liberalerna - 
Anlägg en konstgräsplan och en 7-mannaplan på 
Brunnsvallen i Ronneby. 
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
I sin motion yrkar Roger Gardell (FP) att det anläggs en konstgräsplan på 
befintlig B-plan och att man ska undersöka möjligheten att göra planen 
större samt att det anläggs en 7-mannaplan av vanligt gräs eller konstgräs 
bakom befintliga omklädningsrum på Brunnsvallen. Motionen skickades på 
remiss till fritid- och kulturnämnden som har lämnat följande svar. Till 
budgetberedningen har fritid- och kulturnämnden lagt förslag på en utökad 
investeringsbudget där konstgräs och ny gräsyta beaktas och att motionen 
därmed anses besvarad. 

Bedömning 
Till budgetberedningen har fritid- och kulturnämnden lagt förslag på en 
utökad investeringsbudget där konstgräs och ny gräsyta beaktas. I budget 
2015 står att en satsning på Brunnsvallen sker under 2015 med bl a en 
konstgräsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår  
kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad eftersom det i 
budget 2015 står att en satsning på Brunnsvallen sker under 2015 med bl a 
en konstgräsplan.  

Arbetsutskottets beslut 2015-03-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 
sammanträde. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad eftersom det i 
budget 2015 står att en satsning på Brunnsvallen sker under 2015 med bl a 
en konstgräsplan. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar beslut enligt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad eftersom det i budget 2015 står att en satsning på 
Brunnsvallen sker under 2015 med bl a en konstgräsplan. 
________________ 
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