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§ 120 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 121 Dnr 2015-000109 101 

Information från näringslivschefen 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind informerar kommunstyrelsen om: 

 Höghastighetsbanan 

 Business Ronneby 

 Möte med krögarna om avtal med Ronneby kommun 

 SFI och yrkeskompetens – Starta eget utbildning 

 Ung företagsamhet 

 Sommarlovs entreprenör 

 Eniro och dess verksamhet i framtiden 

 Biogas 

 Science park Blekinge         

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Malin Norfall (S), Lennarth Förberg (M) samt ersättare Willy 

Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar notering av information till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar notera informationen till protokollet. 

_______________ 
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§ 122 Dnr 2015-000123 4230 

Redovisning och förslag till beslut av fastighetsnära 
insamling (FNI) enligt mål i gällande avfallsplan.  

Sammanfattning  

I Ronneby kommuns avfallsplan beslutad av kommunfullmäktige 28/5 2014 

§ 138 var ett av målen att utreda konsekvenserna för fastighetsnära 

insamling (FNI) i Ronneby kommun. Uppdraget gavs till Ronneby Miljö och 

Teknik AB. Miljöteknik har gjort en utredning som bifogas. 

Sammanfattningsvis har i utredningen två alternativ utretts: 

 

FNI fyrfackskärl 

FNI optisk sortering  

 

Systemen har jämförts med avseende på aspekterna: etablerbarhet, 

flexibilitet, driftsäkerhet, användarperspektiv, arbetsmiljö, 

insamlingsresultat, insamlad mängd, kvalité, miljö och ekonomi. 

Utredningen berör främst villor och fritidsbostäder. Utredningen visar att 

man föredrar fyrfackskärl framför optisk sortering. Eventuellt införande av 

fyrfackskärl föreslås i utredningen ske på två år med start våren 2016. 

 

I utredningen föreslås också att vid platsbrist för fyrfacksinsamlingssystem 

kan bostadsområden tillsammans bilda samfällighet och bygga miljöhus. 

Drift och underhåll skall då skötas av samfälligheten. Båda systemen medför 

en kostnadsökning jämfört med nuvarande system. Nämnas kan att 

nuvarande system medför reinvesteringar i både bilar och kärl. (se bilaga 1 i 

utredningen.)  

 

Utredningen har redovisats i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 

26/2 2015. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 godkänna utredningen om fastighetsnära insamling 

 utredningen kompletteras med information om bland annat: 

förmodat resultat ur miljösynpunkt, utveckling av taxor, 

implementeringsplan samt frågor och svar (om mest 

förekommande frågor, funderingar etc. från medborgare)  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (FP), Malin Norfall (S), Malin Månsson (S), Jan- Eric Wildros (S), 

Nicolas Westrup (SD), Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V), Tim 

Svanberg (C), Kenneth Michaelsson (C), tjänstgörande ersättare Anders 

Bromée, ersättarna Ylva Olsson (SD), Nils – Ingmar Thorell (FP), Martin 

Moberg (S) samt Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 godkänna utredningen om fastighetsnära insamling 

 utredningen kompletteras med information om bland annat: förmodat 

resultat ur miljösynpunkt, utveckling av taxor, implementeringsplan 

samt frågor och svar (om mest förekommande frågor, funderingar 

etc. från medborgare) 

_______________ 

Exp: 

Hans Nilsson 
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§ 123 Dnr 2015-000131 332 

Kommunlekplats 

Sammanfattning  

I samband med lekplatsutredningen lyftes behovet av en Kommunlekplats i 

Ronneby kommun – en lekplats som skall vara av sådan dignitet att den 

lockar till besök både från hela Ronneby kommun liksom från angränsande 

kommuner. I Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2015 finns 3 

mkr tilldelade till förverkligande av denna kommunlekplats. 

Vid planberedningens möte 2015-01-27 lyftes frågan om 

kommunlekplatsens lokalisering, och Tekniska förvaltningen redovisade tre 

möjliga placeringar; Snäckebacken, Rådhusparken och Kilen. Mötet fastslog 

att lokaliseringsutredning skulle genomföras med avseende på Snäckebacken 

och Rådhusparken.  

Bedömning 

WSP har tagit fram en kort lokaliseringsutredning där förslag på placering 

redovisas och där för- och nackdelar med de båda placeringarna redovisas, se 

bifogad handling. Utredningen har remitterats till Ronneby handel, 

Näringslivskontoret samt Plan- och byggenheten för att inhämta deras 

synpunkter inför beslut. Respektive remissinstans yttrande biläggs. 

WSP:s utredning syftade inte i att föreslå en placering utan att framföra vilka 

för- och nackdelar som respektive placering innebar. 

Ronneby handels och Näringslivskontorets yttranden förordar en placering i 

Rådhusparken baserat främst på synergieffekten gentemot centrumhandeln 

samt på de redan tillgängliga befintliga faciliteterna. 

Plan- och byggenhetens yttrande förordar en placering vid Snäckebacken då 

deras bedömning är att för- och nackdelarna där övervinner för- och 

nackdelarna vid Rådhusparken. 

Tekniska förvaltningen har bearbetat samtlig ingående fakta och gör följande 

bedömningar. 
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Läge: 

Båda platserna bedöms vara bra ur lokaliseringssynpunkt. Utrymmesmässigt 

är platserna i stort sett likvärdiga och det går att tillskapa en bra 

kommunlekplats oberoende lokaliseringsval. Snäckebackslokaliseringen har 

fördelen att den i framtiden är möjlig att utveckla på större ytor uppe i 

parken. En placering i Snäckebacken kan dock uppfattas som ”utanför” 

centrum medan en placering i Rådhusparken kan uppfattas mer central. I ett 

framtidsperspektiv knyter en placering i Rådhusparken ihop stadens centrala 

delar, från torget via gågatan till resecentrum och vidare mot planerat 

område i Kv. Kilen.  En objektiv syn bör ändå vara att båda platserna är 

centrala. 

Ur tillgänglighetssynpunkt bedöms Rådhusparken något bättre då 

placeringen är i nära anslutning till kollektivtrafik i form av både tåg och 

buss. Vad avser parkering med bil så bedöms platserna som likvärdiga. 

Rådhusparken ställer högre krav på den estetiska utformningen av lekplatsen 

p.g.a. de kulturhistoriska värden som finns i dess närhet. Med rätt 

materialval, lekutrustning och färgsättning bedöms detta dock inte vara ett 

problem. På motsvarande sätt kan utformningen i Snäckebacken ges ett 

större utrymme för kreativa lösningar då platsen inte har samma 

gestaltningsmässiga krav. 

I Rådhusparken är det möjligt att tillgodose det önskemål som finns 

angående boulebana i anslutning till lekplatsen vilket skulle skapa en 

naturlig mötesplats över generationer. Boulebanan är dock inte avhängig en 

kommunlekplats utan går självfallet att tillskapa ändå. En placering i 

Snäckebacken har fördelen att den även kan locka besökare upp i övriga 

delar av parken för ytterligare aktiviteter vilket gör att platsen blir 

attraktivare än bara dess faktiska innehåll av lekutrustning. På samma sätt 

kan övriga delar av Rådhusparken locka besökare som kanske den inte har 

idag men här saknas som tidigare nämnt större utvecklingsmöjligheter då 

ytan är begränsad. 

 

Ekonomi: 

Tillgängliga medel för investeringen om 3 mkr bedöms kunna ge en väl 

fungerande kommunlekplats vid Rådhusparken, då det här redan finns 

grundmaterial att bygga vidare på samt tillgång till offentlig toalett. Beslutas 

en lokalisering vid Snäckebacken kommer detta att innebära stora övriga 

kostnader (än bara lekplatsutbyggnad) i form av bearbetning av befintliga 

parkeringsytor, ordningställande av nya parkeringsplatser samt utbyggnad av 

offentlig toalett. Bedömningen är att detta innebär behov av tillkommande 

kostnader på ca 2 mkr utöver anslagna medel. Dessutom finns idag ingen 
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grundlekplats att bygga vidare på varför utväxlingen av investeringen blir 

mindre gentemot Rådhusparksalternativet.  

 

Tidplan: 

Efter lokaliseringsbeslutet bör den nya kommunlekplatsen föregås av en 

medborgardialog, vilken måste få ta tid i anspråk. Denna dialog bör läggas 

upp på ett sätt som ger möjlighet att tycka till om mest önskvärd utrustning. 

En kommunlekplats vid Rådhusparken bedöms kunna färdigställas betydligt 

snabbare än vid Snäckebacken baserat på de kringåtgärder som måste 

genomföras vid Snäckebacken. Dessutom kan Rådhusparkslekplatsen mer 

naturligt byggas ut etappvis och på så sätt hela tiden har en växande lekplats 

i full drift. Realistiskt vore att en färdig lekplats vid Rådhusparken skulle 

kunna vara färdigställd inför sommaren 2016 emedan motsvarande tidplan 

för Snäckebacksalternativet bedöms till 2017.  

 

Slutlig bedömning: 

Baserat på ovanstående resonemang anser Tekniska förvaltningen att vilken 

av placeringarna som än väljs blir utfallet positivt för Ronneby kommun. 

Dock förordas en placering i Rådhusparken framför Snäckebacken då vår 

uppfattning är att denna placering totalt sett tillför kommunen och dess 

centrum mer än placeringen vid Snäckebacken.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra medborgardialog 

kring utrustning på kommunlekplats 

 förorda utbyggnad av kommunlekplats vid Snäckebacken 

 

Ledamot Tommy Andersson (S) deltar inte i beslutet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (FP), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup 

(SD), Jan-Eric Wildros (S), Ola Robertsson (S), Lova Necksten (MP), Peter 

Bowin (V), tjänstgörande ersättare Anders Bromée (M), ersättarna Willy 

Persson (KD) samt Nils – Ingmar Thorell (FP). 
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Yrkanden 

Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar, med instämmande av Malin Norfall (S), 

Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Ola Robertsson (S), 

Anders Bromée (M) samt Peter Bowin (V), bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra medborgardialog 

kring utrustning på kommunlekplats 

 förorda utbyggnad av kommunlekplats vid Snäckebacken 

_______________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 124 Dnr 2014-000565 012 

Verksamhetsplan Tekniska förvaltningen 2015 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har under hösten 2014 tagit fram en verksamhetsplan 

för 2015. Verksamhetsplanen presenterades som ett informationsärende vid 

KSau 2015-01-19 §11 varvid Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att 

återkomma med ett beslutsärende i frågan. 

Bedömning 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av förvaltningen men främst ett stöd i 

målarbetet. Här finns samlat vision och värdeord för förvaltningen som 

helhet. Tekniska förvaltningens målarbete är också beskrivet, genom en ”röd 

tråd” av mål från Kommunfullmäktige till de aktiviteter som ska genomföras 

för att uppfylla målen. Dessa aktiviteter specificeras, samt vilka indikatorer 

som knyts till dem. Verksamhetsplanen kommer att ha en årlig översyn där 

redovisning av förgående års aktiviteter och måluppfyllelse redovisas samt 

det kommande årets/årens målarbete och dess relaterade aktiviteter.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott till beslut 2015-04-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 anta Tekniska förvaltningens verksamhetsplan för 2015 

 redovisning av budget uppdateras till kommande sammanträde för 

kommunstyrelsen 

 verksamhetsplanen kompletteras med nämndmål inför 2016  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola 

Robertsson (S) samt Jan-Eric Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att den andra att-satsen tas bort i 

beslutet från kommunstyrelsens arbetsutskott samt att den tredje att-satsen 

formulerar om till uppdra tekniska förvaltningen att arbeta fram nämndmål 

inför 2016. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 anta Tekniska förvaltningens verksamhetsplan för 2015 

 uppdra tekniska förvaltningen att arbeta fram nämndmål inför 2016 

_______________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 125 Dnr 2014-000205 310 

Förändrad hantering avseende uteserveringar på 
allmän plats 

Sammanfattning  

I enlighet med beslut i KSau 2014-12-15 har tidigare redovisat förslag 

skickats på remiss. 

Bedömning 

Tidigare framfört förslag om ändrad hantering av uteserveringar har skickats 

som remissförfrågan. Följande frågor har ställts i samband med 

remissförfrågan: 

1. Vad anser Ni om det föreslagna handläggningsförfarandet 

     totalt sett? 

2. Vad anser Ni om föreslagna avgifter för markupplåtelsen? 

3. Vad anser Ni om föreslagen ändrad hantering av staketstolpar? 

4. Vad anser Ni om föreslagen kostnad för inköp av begagnade  

     staketstolpar? 

5. Övriga synpunkter? 

 

Förfrågan om yttrande har skickats till ett stort antal berörda restaurangägare 

och fastighetsägare, se bifogad lista, samt till ett antal andra aktörer. Av 

dessa har endast 6 st valt att yttra sig, se bifogade yttranden. Utöver detta har 

generell e-post inkommit från Puls, men vid fråga om detta var ett yttrande 

på utskickad remiss var svaret negativt då formellt yttrande senast avsågs 

skickas in.  

 

Förfrågan till Polismyndigheten skilde sig mot övriga förfrågningar då deras 

fråga endast berörde förslaget om att tillståndsansökan enligt ordningslagen 

skulle utgå. I sammanställning nedan redovisas inte Polismyndighetens 

yttrande då detta endast är av intresse för den formella hanteringen. 

 

Nedan följer komprimerad sammanställning av inkomna synpunkter: 
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 1 2 3 4 5 

Miljö- och 

Byggnadsförvaltningen 

Positiv Positiv Positiv Positiv - 

Fastighetsägarna Syd 

 

Positiv Negativ Positiv Varken 

eller 

- 

Ronneby handel- och 

intresseförening 

Positiv Positiv Negativ - - 

Näringslivsrådet 

 

- Positiv Negativ - - 

Bistro Bakgården 

 

- Varken 

eller 

Negativ - - 

 

 

Baserat på ovanstående inkomna synpunkter önskar Tekniska förvaltningen 

justera förslaget enligt följande: 

 

Avseende förändrat hanteringsförfarande avseende tillstånd enligt 

ordningslagen 

Baserat på Polisens yttrande samt efter samråd med Kommunjuristen 

justeras förslaget till att sökanden även i fortsättningen skall söka tillstånd 

hos polisen. Då syftet med tidigare förslag var att inte försvåra för den 

sökande eller göra ansökningsprocessen längre i samband med att markhyra 

föreslås införas skall rutin för detta tas fram där Tekniska förvaltningen i 

yttrandet klargör för sökanden fastställd upplåtelsetaxa samt upplåtelsens 

övriga ansvarsförhållanden. Upplåtelsetaxans storlek skall fastställas av 

Kommunfullmäktige. 

 

Avseende avgift för markupplåtelse 

Då endast yttrandet från Fastighetsägarna Syd varit emot avgift för 

markupplåtelse anser Tekniska förvaltningen att erforderlig acceptans finns 

för redovisad totalavgift. Då ansökningsavgiften för polistillståndet (dvs 700 

kr) kvarstår enligt reviderat förslag bör kommunens upplåtelsetaxa justeras 

med motsvarande summa. Förslag på kommunal taxa är 15 kr/m2 (dock 

minst 800 kr) inom Ronneby Centrum samt 10 kr/m2 (dock minst 300 kr) 

inom övriga områden. 

 

Avseende ändrad hantering av staketstolpar 

Förslaget möttes av både ris och ros från remissinstanserna. Tekniska 

förvaltningen är fortsatt övertygad om att kommunala skattemedel inte skall 

gå till subventionering av enskilda näringsidkare varför förslaget bibehålls 

oförändrat. Förslaget innebär att sökanden ansvarar för allt inköp och 

montering av staketmaterial, inklusive stolpar, samt att samråd skall ske med 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen om utformning, vilken skall följa 

kommunens gestaltningsprogram.  

Samråd skall även ske med Tekniska förvaltningen om förankring av 

staketstolpar i mark. Tekniska förvaltningen markerar ut ny uteserverings 

yttre begränsning och finns behov av fundamentsättning genomförs detta av 

Tekniska förvaltningen mot ersättning för nedlagda kostnader. 

 

Avseende kostnad för inköp av begagnade staketstolpar 

Kostnadsförslaget berördes endast i ett av yttrandena, och i detta fall togs 

ingen direkt ställning till kostnaden. De övriga av remissinstanserna som var 

emot förändrad hantering av staketstolparna valde att inte beröra 

kostnadsnivån. 

 

Förslaget innebär att de av Tekniska förvaltningen sedan tidigare inköpta 

staketstolparna erbjuds för försäljning till i första hand de näringsidkare som 

idag nyttjar stolparna, i andra hand nya intressenter. Nypris för stolparna är 

4000-5000kr/st, varför försäljningspris om 500-1000kr/st föreslås (beroende 

av stolpens skick). 

 

Avseende förändringar i Gestaltningsprogrammet 

Baserat på justeringarna enligt ovan innebär det nedanstående förändringar i 

”Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna – råd och riktlinjer för 

utemiljön”. 

 Sid: 46 – stycke: Tillstånd – Ny mening efter www.polisen.se med 

lydelsen: Kommunen debiterar markhyra för området i enlighet med av 

Kommunfullmäktige fastställd taxa. 

 Sid: 47 – sista punkten, mening 2 och 3 – Slopas.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

 avslå beslutsförslaget från tekniska förvaltningen 

 hantering av uteserveringar skall ske enligt nuvarande rutiner där 

näringsidkare inte debiteras av kommunen för stolpar, 

fundamentsättning etc. 

 uppdra tekniska förvaltningen att utreda möjligheten till alternativa 

stolpar   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Ola Robertsson (S), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (FP), 

Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin (V), tjänstgörande ersättare Anders 
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Bromée (M), ersättarna Nils-Ingmar Thorell (FP), Willy Persson (KD), 

Margareta Yngvesson (S) samt Anna Carlbrant (RP).  

Yrkanden 

Tjänstgörande ersättare Anders Bromée (M) yrkar, med instämmande av 

Roger Gardell (FP), bifall till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar, med instämmande av Ola Robertsson (S), 

Nicolas Westrup (SD) samt Peter Bowin (V), att följande tillägg ska läggas 

till i beslutet: 

 uppdra tekniska förvaltningen att lägga fram ett beslutsförslag till 

kommunstyrelsen rörande en rimlig servicetaxa för stolparna senast 

oktober 2015 

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Anders Bromées 

(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Malin Norfalls (S) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

 Ja-röst för Malin Norfalls (S) yrkande 

 Nej- röst för avslag 
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Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen beslutar bifalla Malin Norfalls (S) yrkande med 9 ja-

röster mot 6 nej-röster. 

 

Ledamöter/tjänstgörande 

ersättare 

Parti Ja-

röst 

Nej-

röst 

Avstår från 

att rösta 

Roger Fredriksson  M  X  

Åsa Evaldsson  M  X  

Anders Bromée M  X  

Kenneth Michaelsson C  X  

Tim Svanberg C  X  

Roger Gardell FP  X  

Malin Norfall 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   

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 avslå beslutsförslaget från tekniska förvaltningen 

 hantering av uteserveringar skall ske enligt nuvarande rutiner där 

näringsidkare inte debiteras av kommunen för stolpar, 

fundamentsättning etc. 

 uppdra tekniska förvaltningen att utreda möjligheten till alternativa 

stolpar   

 uppdra tekniska förvaltningen att lägga fram ett beslutsförslag till 

kommunstyrelsen rörande en rimlig servicetaxa för stolparna senast 

oktober 2015 

________________ 
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§ 126 Dnr 2014-000604 011 

Förslag Funktionshinderpolitiskt program Ronneby 
kommun 

Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Funktionshinderpolitiskt 

program. Ställning ska nu tas till om programmet ska antas.   

Bedömning 

Bakgrund 

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Funktionshinderpolitiskt 

program. Kommunfullmäktige fastställde i budget 2014-2015 att ett nytt 

funktionshinderpolitiskt program ska tas fram. Organisationen för 

framtagandet har bestått av en styrgrupp: Kommunens 

förvaltningschefsgrupp, en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från 

kommunens olika förvaltningar och bolag samt en brukargrupp med 

representanter från fyra olika funktionsnedsättningsorganisationer. Förslaget 

grundar sig framförallt på ”FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning” och den Svenska regeringens ” Strategi för 

genomförande av funktionshinderpolitiken 2011 – 2016” Det är ett 

måldokument som anger vad som ska göras för att nå upp till de nationella 

målen och FN konventionen. Programmet har utarbetats med syfte att 

identifiera och undanröja hinder för funktionsnedsatta och vara ett stöd för 

kommunens verksamheter i sitt arbete för denna grupp människor. 

Kommunen har valt att fokusera på följande områden  

Arbete  

Utbildning 

Socialt stöd 

Folkhälsa 

Fritid och kultur 

Ökad tillgänglighet 

 

Förslaget har varit ute på remiss under perioden 2015-01-01 till 2015-02-28. 

I en samrådsredogörelse bemöts inkomna yttranden och här redovisas även 

ändringar i dokumentet.       
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Behov för genomförandet av funktionshinderpolitiskt program 

En samordnare (50 %) är mycket viktig för att implementera programmet 

verksamheterna och genomdriva en förbättrad samverkan, samordna och 

driva funktionshinderfrågorna. Det finns även behov av att utbilda 

webbredaktörer utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och en genomgång av 

webbsidor för att rätta till fel. Inga medel finns avsatta till detta i budget 

2015.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

 återremittera ärendet  

 uppdra nämnder som inte har besvarat remissen att återkomma med 

remissvar 

 förslag presenteras på hur implementering av programmet sker om 

finansieringsförslaget avslås 

 omformulera den tredje punkten under stycket Delmål på sida 6 i 

dokumentet Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 återremittera ärendet  

 uppdra nämnder som inte har besvarat remissen att återkomma med 

remissvar 

 förslag presenteras på hur implementering av programmet sker om 

finansieringsförslaget avslås 

 omformulera den tredje punkten under stycket Delmål på sida 6 i 

dokumentet Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun 

_______________ 
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§ 127 Dnr 2014-000554 101 

Internkontrollplan 2015  

Sammanfattning  

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson informerar om internkontroll 2015. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 fastställa internkontrollplan 2015 

 uppdra varje nämnd att återrapportera väsentliga avvikelser till 

kommunstyrelsen vid åtgärd, senast september 2015. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) samt ersättare 

Margareta Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott samt uppdra kommundirektören att, till 

kommunstyrelsens kommande sammanträde, återkomma med en rapport om 

framtida hantering av internkontroll utifrån att beroende ställning inte ska 

föreligga. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 fastställa internkontrollplan 2015 

 uppdra varje nämnd att återrapportera väsentliga avvikelser till 

kommunstyrelsen vid åtgärd, senast september 2015 

 uppdra kommundirektören att, till kommunstyrelsens kommande 

sammanträde, återkomma med en rapport om framtida hantering av 

internkontroll utifrån att beroende ställning inte ska föreligga. 

________________ 

Exp: Kommundirektören, Jonas Persson 
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§ 128 Dnr 2015-000173 049 

Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling 
av finansiella tjänster 

Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Nuvarande bankavtal gäller t o m 2015-12-31 varför ny upphandling av 

dessa tjänster nu är aktuell. Upphandlingen görs i enlighet med reglerna om 

öppet förfarande enligt LOU 2010:1 091 om offentlig upphandling, och är 

gemensam för Ronneby kommun, Ronneby Miljö och Teknik AB, AB 

Ronnebyhus, AB Ronneby Industrifastigheter samt AB Ronneby 

Helsobrunn.  

 

Upphandlingen omfattar koncernkontosystem och andra finansiella tjänster. 

 

Upphandlingen skall resultera i tecknande av avtal för perioden 2016-01-01 

– 2018-12-31 med möjlighet till två plus ett års förlängning, dock längst till 

och med 2021-12-31 (totalt 6 år) om parterna är överens.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-13 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 fastställa upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av 

finansiella tjänster 

 poängsättningen av lokala kontor i Ronneby kommun justeras från 2 

till 5 poäng   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 fastställa upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av 

finansiella tjänster 

 poängsättningen av lokala kontor i Ronneby kommun justeras från 2 

till 5 poäng 

 

På grund av jäv deltar inte ledamot Tim Svanberg (C) i handläggningen i 

detta ärende. 

_______________ 

Exp: Johan Sjögren 
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§ 129 Dnr 2014-000568 019 

Arbetscenter 

Sammanfattning  

I det budgetförslag som beslutades 2014-12-11 för 2015 och för plan 2016-

2017 finns ingen kompensation för det intäktsbortfall avvecklingen av 

personer i sysselsättningsfasen (f.d. FAS3) innebär. Eftersom att den 

borgliga budgeten fortfarande är den som gäller på riksplanet skulle man 

kunna tro att de intäkter som sysselsättningsfasen tidigare inbringat skulle 

fortsätta i oförminskad skala men så är inte fallet. Arbetsförmedlingen har 

beslutat att förlängningar och nya anvisningar till sysselsättningsfasen i 

huvudsak ska gå till privata aktörer. Endast i undantagsfall kommer 

kommunen vara möjlig mottagare av dessa placeringar. Några nya åtgärder 

för 2015 som skulle kunna inbringa intäkter till kommunen är inte 

presenterade. 

 

Det underskott, som beräknas för enhetens Arbetscenter beräknas för 2015 

bli ca 1 681 000kr och för 2016 bli ca 3 265 000kr, detta för uteblivna 

intäkter för personer placerade inom sysselsättningsfasens inom kommunen. 

Underskottet är beräknat utifrån de beslutade budgetramarna. Eventuella nya 

intäkter är inte inräknade. 

Bedömning 

Konsekvensbeskrivning/bedömning: 

Efter att ha analyserat de kostnader Arbetscenter haft under 2014 ser 

möjligheten till besparingar ut som följer:  

Antalet bilar kan reduceras beroende på färre personer i verksamheten, 

besparing   

ca 100 000.  

Mindre inköp av skyddskläder, skor, maskiner, bränsle, etc., besparing ca 50 

000.  

Lokalkostnader kan reduceras med ca 350 000 på helår (175 000, halvår 

2015) dock finns uppsägningstider som måste tas hänsyn till.  

 

En grupp från omsorgens dagliga verksamhet har sina arbetsplatser i 

lokalerna. Dessa kommer att påverkas. (se bilaga). 
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Följande är idag anställda/har sin arbetsplats inom verksamheten: 

 

Fem arbetsledare/arbetshandledare varav två är knutna till verksamheterna 

Café Hälsocenter och Svar-projektet. Dessa verksamheter ligger inte i direkt 

anslutning till Arbetscenter. 

 

Tolv anställda med antingen lönebidrag eller det förstärkta lönebidraget s.k. 

trygghetsanställning. Dessa är fördelade på Arbetscenter, Café hälsocenter 

och Svar-projektet. Deras löner finansieras idag av personalenheten. 

 

Tio anställda med Offentlig skyddad Anställning (OSA). Alla placerade på 

Arbetscenter. 

 

Resterande anställda inom enheten är fördelande i huvudsak på vaktmästeri i 

Stadshuset, caféterian i Stadshuset, integrationssamordnare samt central 

ledning i Stadshuset.  

 

Två olika projekt, FINSAM och Navigatorcentrum bedrivs.  

 

Totalt är det 43 personer som är anställda/har sin arbetsplats inom enheten. 

Förutom detta är ca 40 personer sysselsatta i olika arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder med placering inom verksamheten. 

 

De besparingar enheten kan göra under 2015 och 2016 av större karaktär är: 

Inte förlänga de OSA-anställda från och med 2015-06-30. Skulle ge en 

nettobesparing på ca 500 000 under 2015 och ca 1 000 000 under 2016 

 

Konsekvens: 

Stor risk att dessa personer hamnar i utanförskap igen. Möjligheten att utföra 

de arbeten 

 

verksamheten åtagits sig typ skötsel av Karön, tvättning av bilpoolens bilar, 

transporter inom kommunen kommer att bli eftersatt. 

 

Förslag: 

Ronneby kommun skulle kunna underlätta omställningen för dessa personer 

genom att tillsätta resurser. T.ex. skulle Socialförvaltningens 

praktiksamordnare kunna vara en tillgång i detta arbete, förutom enhetens 

egen personal. Arbetsgivaren tar därmed ett ansvar i att under första halvåret 

2015 försöka jobba ut dessa personer i annan sysselsättning, inom eller utom 

den kommunala verksamheten. För de personer som inte hittar någon annan 

sysselsättning innan halvårets utgång, görs ett avslut 2015-06-30.  
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Halvera antalet feriearbetare under 2015 och 2016, besparing ca 900 000 per 

år. 

 

Konsekvens: 

Att halvera antalet feriearbetare under sommaren 2015 och sommaren 2016 

skulle innebära en besparing på ca 900 000 per år. En direkt besparing utan 

några andra konsekvenser än för den unge. 

 

Avveckling av två arbetsledare ca 725 000. Dessa personer har 6 mån till 1 

års uppsägningstid (avhängigt av hur turordningen upprättas) varför 

besparing inte syns under 2015 men väl under 2016. 

 

Konsekvens: 

I och med att verksamheten minskas minskar behovet av arbetsledning. En 

mindre bemanning innebär dock att ledningsfunktionen blir sårbar gällande 

möjligheten att klara semestrar, sjukdomar etc. Det i sin tur ger en ökad 

belastning på den kvarvarande personalen på Arbetscenter. Möjligheten att 

utföra de åtagande verksamheten har typ skötsel av Karön kan bli eftersatt. 

 

Sammanställning förlag till besparingar 2015: 

 

Uppsägning av lokaler (caféteria/personalmatsal, secondhandbutik, 

demonteringsverkstad) 

Årshyra  

Ca 350 000 

Lokalerna lämnas 2015-06-30 

Besparing ca 175 000 

Ingen förlängning av OSA (11 personer) efter 2015-06-30. 

Årskostnad 

ca 1 000 000 

Nettobesparing ca 500 000 

Uppsägning av bilar ger mindre bränsle, besparing på arbetskläder, mindre 

övriga kostnader m.m. 

Besparing ca 150 000 

Feriearbetare (ungdomar fyllda 17 men inte 18 år den 1 juli) 

Årskostnad (ca 180 pers.) 

ca 1 800 000  

 

Halvering av antalet  

(90 pers.) Besparing  

ca 900 000 

Förslag till sammanlagd besparing 2015: ca 1 725 000kr 

Förslag till besparingar 2016: 
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Uppsägning av arbetsledare tidigast 2015-02-28 (avser två personer). Kan 

avslutas tidigast 2016-02-28 (1 års uppsägningstid) 

Lönekostnad per år 

Ca 435 000/person  

(kvarvarande kostnad 2016 ca 145 000) 

Besparing ca 725 000 

Feriearbetare (ungdomar fyllda 17 men inte 18 år den 1 juli) 

Årskostnad (ca 180 pers.) 

ca 1 800 000  

Halvering av antalet  

(90 pers.) Besparing  

ca 900 000 

Ej tillsatta OSA-platser 

(11 personer) 

Årskostnad 

ca 1 000 000 

Nettobesparing 

Ca 1 000 000 

Uppsagd lokal (caféteria/personalmatsal, secondhandbutik, 

demonteringsverkstad) 

Årshyra 

ca 350 000 

Besparing 

ca 350 000 

 

Uppsagda bilar samt besparing på arbetskläder, mindre övriga kostnader 

m.m. 

Besparing 

ca 150 000 

Förslag till sammanlagd besparing 2016: ca 3 125 000kr 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att: 

 ej förlänga OSA efter 30/6 

 intensifiera arbetet för att lösa anställning på annat vis 

 avveckla 2 stycken arbetsledare 

 låta feriearbetarna vara kvar som tidigare 

 tillskjuta 900 000 kronor från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter för att klara ovanstående 

 Roland Edvinsson ges i uppdrag att framställa ett underlag med 

tydliga mål och långsiktig strategi för hur Ronneby kommun ska 

arbeta med arbetsmarknadsfrågor i framtiden   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Ola 

Robertsson (S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Lova Necksten 

(MP), Roger Gardell (FP), Jan–Eric Wildros (S), ersättarna Ylva Olsson 

(SD), Margareta Yngvesson (S) samt Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar, med instämmande av Tommy Andersson 

(S), Peter Bowin (V) och Lova Necksten (MP), att tillföra 1 681 000 SEK 

från kommunfullmäktiges oförutsedda för att täcka mellanskillnaden och 

behålla kvar verksamheten. 

Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar bifall till beslut från kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer framförda yrkanden mot varandra 

och finner att kommunstyrelsen bifaller Roger Gardells (FP) yrkande. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

 Ja-röst för Roger Gardells (FP) yrkande 

 Nej- röst för Malin Norfalls (S) yrkande 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen beslutar bifalla Roger Gardells (FP) yrkande 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   

Malin Norfall 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 att: 

 ej förlänga OSA efter 30/6 

 intensifiera arbetet för att lösa anställning på annat vis 

 avveckla 2 stycken arbetsledare 

 låta feriearbetarna vara kvar som tidigare 

 tillskjuta 900 000 kronor från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter för att klara ovanstående 

 Roland Edvinsson ges i uppdrag att framställa ett underlag med 

tydliga mål och långsiktig strategi för hur Ronneby kommun ska 

arbeta med arbetsmarknadsfrågor i framtiden 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot 

beslutet. 

____________ 

Exp:  

Roland Edvinsson 

Birgitta Ratcovich 
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§ 130 Dnr 2015-000189 139 

Socialnämndens förslag till avtal med Migrationsverket 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. Ronneby kommun har sedan 

2011 en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av 3 st 

asylsökande ensamkommande barn. Under 2013 anvisades 14 

ensamkommande barn till Ronneby kommun. Under förra året ökade antalet 

anvisade barn till 37 st. Antalet anvisade barn förväntas öka under 2015 på 

grund av ökat antal asylsökande ensamkommande barn. 

 

Migrationsverket har för 2015 behov av 12 platser for asylsökande 

ensamkommande barn i Ronneby. Kommunen har möjlighet att sluta avtal 

separat för asylsökande och för barn med PUT. Konsekvenserna av olika 

typer av avtal på olika nivåer är mycket svåra att bedöma pga barn med 

särskild anvisning och UMA. Bedömningen är att antalet ensamkommande 

barn som anvisats till Ronneby kommer att öka till ca 45 -50 barn. Antalet 

barn kommer enligt bedömningen att bli ungefär detsamma oavsett nivåer på 

avtalen. Med ett asylavtal på 12 platser och PUT-avtal som motsvarar antalet 

placerade ensamkommande barn, exl barn i släktinghem kommer kostnaden 

för barnen att ersättas med l 900 kr per dag utan återsökning i efterhand. 

Återsökning i efterhand för faktiska kostnader kommer i huvudsak att gälla 

barn placerade i s k 

släktinghem. 

Bedömning 

Antalet ensamkommande barn som anvisas till Ronneby kommer att öka 

oavsett nivåer i avtal. Om ett asylavtal sluts på Migrationsverkets 

fördelningstalsnivå kommer anvisningar utöver avtal att undvikas. De barn 

som kommer blir då i huvudsak barn enligt avtal, där ålder och 

ursprungsland i viss mån kan styras, och barn med särskild anvisning som 

oftast kan placeras hos sina släktingar. Avtal om asylplatser på 

Migrationsverkets fördelningstalsnivå och PUT platser på faktisk nivå 

minskar administrationen när det gäller återsökning av kostnader. Det är 

viktigt att nivån i PUT-avtalet ges möjlighet att följa den faktiska situationen 

för att minska behovet av återsökning av kostnader. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att: 

 sluta ett tillsvidareavtal med Migrationsverket om utökning av antalet 

asylplatser för ensamkommande barn till 12 platser  

 sluta ett tillsvidareavtal med Migrationsverket om 20 PUT-platser för 

ensamkommande barn 

 förvaltningschef Birgitta Ratcovich, vid förändring av situationen 

med PUT-platser, rapporterar till kommunstyrelsen 

 

Ledamot Roger Gardell (FP) lämnar sammanträdet innan beslut fattades. 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) reserverar sig mot beslutet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Malin Månsson (S), 

Tim Svanberg (C), Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare Nils-Ingmar 

Thorell (FP). 

Yrkanden 
Ledamot Malin Norfall (S) yrkar, med instämmande av Tim Svanberg (C) 

med flera, bifall till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar på oförändrat mottagande samt att 

kommunen främst tar emot flickor. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Nicolas Westrups 

(SD) yrkande mot Malin Norfalls (S) förslag mot varandra samt om Nicolas 

Westrups (SD) yrkande blir avslaget faller också tillägget om kön. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) finner att kommunstyrelsen bifaller 

Malin Norfalls (S) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 sluta ett tillsvidareavtal med Migrationsverket om utökning av antalet 

asylplatser för ensamkommande barn till 12 platser  

 sluta ett tillsvidareavtal med Migrationsverket om 20 PUT-platser för 

ensamkommande barn 

 förvaltningschef Birgitta Ratcovich, vid förändring av situationen 

med PUT-platser, rapporterar till kommunstyrelsen 

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

_______________ 

Exp: Socialnämnden  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(80) 
2015-05-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 131 Dnr 2015-000078 700 

Socialförvaltningens kvalitetsarbete - 
kvalitetssäkringssytem 

Sammanfattning  

150303 redogjorde socialförvaltningen sitt kvalitetssäkringssystem för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet, § 71, blev återremitterat med 

hänvisning att redogörelsen skulle kompletteras med huvudprocesser samt 

beskrivningar. Här följer nu en reviderad version av redogörelsen för 

socialförvaltningens kvalitetssäkringssystem. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna redogörelsen gällande socialförvaltningens 

kvalitetssäkringssystem. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redogörelsen gällande 

socialförvaltningens kvalitetssäkringssystem. 

__________ 

Exp: 

Socialförvaltningen 
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§ 132 Dnr 2013-000439 101 

Information om kustnära cykelled 

Sammanfattning  

Tommy Gustavsson informerar kommunstyrelsen om Förstudie- kustnära 

cykelled genom Blekinge.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Lennarth 

Förberg, Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S) samt Lova Necksten 

(MP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar notera informationen till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

_______________ 
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§ 133 Dnr 2015-000175 861 

Förstudie om kultur runt Östersjön - Ansökan om 
bidrag för kostnader i samband med en workshop och 
möte i Ronneby i juni 2015 

Sammanfattning  

Ordförande Lena Mahrle (FP) lämnar en kort redogörelse för projektet. 

Kulturcentrum leder en förstudie med målet att skapa ett nytt tvärdisciplinärt 

samarbete med institutioner runt Östersjön som en utveckling och utvidgning 

av EU:s Flaggskeppsprojekt Art Line som pågick under 3 ½ år. Första 

veckan i juni kommer internationella gäster till Ronneby för att vara del av 

utvecklingen av ett nytt projekt och besöka Ronneby. Kulturcentrum ansöker 

om medel till att kunna bjuda deltagarna på en middag. 

 

Hösten 2014 beviljade Region Blekinge och Regionförbund Kalmar 

tillväxtmedel till en förstudie för att samla tidigare och nya partners till ett 

nytt Östersjösamarbete och till förberedelser för en ny EU-ansökan inom 

programperioden 2014-2020. Medel går till projektledning främst samt några 

mötesresor.  

 

Läs mera om förstudiearbetet: 

http://ronneby.se/sv/uppleva-gora/nyheter-kultur/baltic-think-tank/  

 

Kalmar konstmuseum, Karlskrona kultur- och fritid, Torsås kultur- och 

samhällsbyggnadsförvaltning och Kalmar Kultur- och Fritidsförvaltning är 

med i förstudien och Kulturcentrum Ronneby/Ronneby kommun är 

förstudiens ägare. Finansieringen sker via arbetade timmar. Karlskrona, 

Torsås och Kalmar kommuner går dessutom in med kontanta medel om 

30 000. Inom förstudieperioden ansöker Kulturcentrum om medel för att 

Östersjöinstitutionerna ska kunna resa till mötet i Ronneby från flera olika 

organisationer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att fritid- 

och kulturnämnden får hantera kostnaden inom nämndens egen ram.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fritid- och kulturnämnden får hantera 

kostnaden inom nämndens egen ram. 

______________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 
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§ 134 Dnr 2015-000188 269 

Avtal om nyttjanderätt Påtorp 3:1 och del av Påtorp 1:7, 
Ronneby Horse Center 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturchef Tommy Johansson, konsult Per Engkvist samt 

kommunjurist Anna-Clara Eriksson redogör för förslag till avtal. Avtalet är 

ett 10 – årigt nyttjanderättsavtal mellan Ronneby kommun och Ronneby 

Ryttarförening avseende Ronneby Horse Center.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), Tommy Andersson (S), 

Nicolas Westrup (SD), ersättarna Willy Persson (KD) samt Ylva Olsson 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att: 

 godkänna nyttjanderättsavtalet  

 uppdra Fritid – och kultur att återkomma med förslag om 

budgetjusteringar till tekniska förvaltningen 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 godkänna nyttjanderättsavtalet  

 uppdra Fritid – och kultur att återkomma med förslag om 

budgetjusteringar till tekniska förvaltningen 

_______________ 

Exp: 

Tommy Johansson, Per Engkvist, Anna-Clara Eriksson 
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§ 135 Dnr 2015-000178 012 

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet  

Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

 Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för 

en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt, 

en god välfärd och en hållbar utveckling. I Ronneby kommun genomförs en 

rad folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna. Syftet 

med Folkhälsorådets verksamhet är att understödja dessa pågående insatser 

samt stimulera till nya för att främja folkhälsan. 

 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att 

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

mellan olika grupper inom Ronneby och i jämförelse med länet och riket.  

I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2016 prioriteras fyra 

målområden: 

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Barn och ungas uppväxtvillkor 

3. Fysisk aktivitet 

4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

 

Under året har implementeringsprocessen av policyn påbörjats med 

förvaltningarna via chefsmöten och ledningsgrupper. Ett arbete med att ta 

fram en populärversion av policyn har även inletts.  

I september antogs reviderad kommunövergripande handlingsplanen mot 

våld i nära relationer (KF § 235/2014). Utifrån planen genomfördes 

utbildningsinsatser under 2014 som riktade sig enhetschefer och medarbetare 

inom äldreförvaltningen.  

Kampanjen Tänk Om genomfördes under 2014 i samverkan mellan Ronneby 

kommun, närpolisen i Ronneby, IOGT- NTO samt länsstyrelsen. 

Informationen riktas främst till tonårsföräldrar och äldre syskon syftar till att 

skapa kollektiva värderingar kring vikten av gränssättning, nyttan med att 

inte köpa ut och risken med en tidig alkoholdebut. 
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I oktober genomfördes en föreläsning av Thomas Lundqvist, Leg psykolog 

och docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund, om 

Cannabis och Spice - likheter och olikheter. Medverkade gjorde 

socialtjänsten, elevhälsan, fritidsledare, skolpersonal/skolledare, 

primärvården, psykiatrin och politiker.  

Referensgruppen för barns rätt i Ronneby kommun har påbörjat arbetet med 

att integrera ett barnrättsperspektiv i kommunala verksamheter och att 

barnkonventionen ska beaktas i Ronnebys beslutsprocesser. 

Tobakspolicy och handlingsplan för en rökfri skoltid i Ronneby kommun 

följdes upp under hösten 2014 som underlag för revidering.  

Under året har Folkhälsorådet varit involverad i ett antal större 

informationsinsatser; Blekinge Wellness festival 2014 samt Trafikantveckan.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera den 

lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet 

_______________ 
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§ 136 Dnr 2015-000206 252 

Köp av fastighet RBU-stugan. 

Sammanfattning  

Cura individutveckling har behov av att hyra detta hus som finns nere i 

Sjöarp i anslutning till gymnasieskolan. Huset är idag vattenskadat och 

skadan ska åtgärdas av Folksam, för att kunna hyra ut detta krävs 

investeringar för att ställa huset i gott skick. RBU-förening som äger huset 

har något intresse eller möjlighet att göra dessa investeringar. 

Bedömning 

Kostnaden för att köpa huset och renovera detta kommer att uppgå till ca 

950 000, detta är en investeringskostnad som Cura individutveckling är 

beredd att betala på sin hyra under en femårsperiod. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskottets beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 tilldela 950 000 i investeringsanslag till Tekniska Förvaltningen för 

köp och renovering av RBU-stugan 

 genomföra köp av RBU-stugan 

 beslutet gäller under förutsättning att Cura individutveckling tecknar 

avtal som täcker kostnaderna 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 tilldela 950 000 i investeringsanslag till Tekniska Förvaltningen för 

köp och renovering av RBU-stugan 

 genomföra köp av RBU-stugan 

 beslutet gäller under förutsättning att Cura individutveckling tecknar 

avtal som täcker kostnaderna 

_______________ 
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§ 137 Dnr 2015-000177 012 

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 

Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 

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

är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras utifrån 

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

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

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

verksamhet är följande: 

I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.  

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens 

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

Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till 

trygghetsmätningarna. Trygghetsmätningen för 2014 har presenterats i 

Kommunfullmäktige. 

Ett nytt samverkansavtal mellan Polisen och Ronneby kommun har arbetats 

fram under 2014. Avtalet har för perioden 2015-02-26 till 2015-12-31 tre 

fokusområden: Våldsförebyggande arbete med barn och unga, Sociala 

insatsgrupper och Medborgarlöften. Förra avtalet 2013-2014 hade tre 

fokusområden: Minskat antal stölder från personer som besöker eller vistas i 

utsatta kommunala anläggningar och skolor, Ökad upplevelse av trygghet 

bland gymnasietjejer och Minskning av digitala kränkningar på högstadiet.    

Nattvandrande föreningar i Ronneby kommun har fortsatt under 2014. Med 

nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande rådet stimulera till 

ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i 

centrum och runt om i kommunen. Projektet är ett samarbete mellan 

Ronneby kommun, närpolisen i Ronneby och föreningen Nattvandring.nu. 

Antalet vandringar har utökats sedan förgående år och finansieras även av 

externa intressenter. 
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För andra året arrangerade lokala BRÅ ett seminarium om hur man kan 

arbeta brottsförebyggande i skolan. Syftet var att med medverkande lyfta 

skolans roll och samarbetet mellan olika aktörer inom och utanför skolan. 

Polisen, skolledning, elevhälsan, aktörer från fritid- och kulturverksamhet 

och socialtjänsten samt politiker inbjöds att medverka. 

Dagen var uppdelad på två teman droganvändning bland unga och digitala 

kränkningar.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen 

och verksamhetsplanen till protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera den 

lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.   

______________ 
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§ 138 Dnr 2014-000535 026 

Jämställdhets- och mångfaldsplan 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade att skicka planen på remiss till samtliga 

nämnder och kommunala bolag 150203. Svar har inkommit från ABRI, 

Utbildnings-, Fritid-och Kultur-, Social- samt Äldrenämnden. Både ABRI 

och samtliga nämnder som inkommit med remissyttrande ser positivt till och 

ställer sig bakom den föreslagna planen. Socialnämnden yrkar dock bifall 

med några ändringar/tillägg. Dessa ändringar rör främst tidsplanen som de 

önskar mer konkreta och en tydligare ansvarsfördelning. 

Utbildningsnämnden har några kritiska synpunkter gällande främst 

målsättningarna i planen samt på rekryteringsgrupp vid tillsättning av chefer 

och nyckelpersoner. 

Bedömning 

Socialnämndens föreslagna ändringar är positiva för att göra planen ännu 

mer konkret och bör tas med i den slutgiltiga planen. Utbildningsnämndens 

synpunkter är noterade men bör inte påverka slutversionen av planen. De 

frågetecken utbildningsnämnden hade i sitt remissyttrande är sedan tidigare 

utrett eller har inte en direkt påverkan på planen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppföljning av arbete och mål 

enligt planen ska följas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2016. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 anta den kombinerade jämställdhets- och mångfaldsplanen med 

socialnämndens ändringar och tillägg för 2015-2017 

 upphäva nuvarande jämställdhetsplanen  

 upphäva nuvarande mångfaldsplaner 

 uppföljning ska ske i det årliga personalbokslutet 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs till 

kommande sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 

_______________ 

Exp: 

Johanna Spånér 
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§ 139 Dnr 2015-000121 170 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 
Förvaltningsberättelse år 2014 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har avlämnat 

årsredovisning för 2014 års verksamhet. Revisorerna har avgett 

revisionsberättelse vari det tillstyrks att årsredovisningen godkänns och att 

direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet samt överlämna årsredovisningen till 

kommunfullmäktige för beslut om godkännande samt ansvarsfrihet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet samt 

överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för beslut om 

godkännande samt ansvarsfrihet 

_______________ 
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§ 140 Dnr 2015-000103 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas för kommunfullmäktige. 

Redovisningen visar motioner som är föremål för beredning.  Motionerna 

anges med datum då motionen väcktes i kommunfullmäktige, beskrivning av 

motionen (ärendemening), handläggare, status och orsak till försening. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

redovisningen till protokollet. 

_______________ 
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§ 141 Dnr 2015-000102 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas för 

kommunfullmäktige. 

 

Redovisningen visar medborgarförslag som är föremål för beredning.  

Medborgarförslagen anges med datum då de väcktes i kommunfullmäktige, 

beskrivning av motionen (ärendemening), handläggare, status och orsak till 

försening. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

redovisningen till protokollet. 

_______________ 
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§ 142 Dnr 2014-000278 109 

Besvarande av medborgarförslag angående ett skjul 
eller en plats på Angelskog där man kan ställa hela 
saker som andra kan överta, från Elisabeth Andersmark 

Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Elisabeth Andersmark lämnar förslag på att ha ett ”skjul” eller liknande på 

Angelskog där man kan ställa hela saker som andra kan överta. Miljöteknik 

har gjort en utredning för att öka materialåtervinningen dvs återbruk i 

Ronneby kommun. Kommunledningens uppgift är att ta ställning till 

utredningens förslag.   

Bedömning 

Elisabeth Andersmark lämnar förslag på att ha ett ”skjul” eller liknande på 

Angelskog där man kan ställa t ex hela möbler, trädgårdsmöbler mm. Som 

vem som helst kan hämta. Ta ut en avgift t ex 25 – 100 kr och skänk dem till 

t ex Barncancerfonden. Detta är idag inte möjligt.   

I Ronneby kommuns avfallsplan beslutad av kommunfullmäktige 28/5 

2014§138 var ett av målen att utreda möjligheten att införa återbruk i 

samband med avfallslämning i Ronneby kommun. Uppdraget gavs till 

Ronneby Miljö och Teknik AB. Miljöteknik har gjort en utredning. 

Sammanfattningsvis har i utredningen tre alternativ utretts 

- Obemannad mottagning 

- Bemannad mottagning 

- Bemannad mottagning med försäljning 

 

I utredningen föreslår Miljöteknik att alternativet med en obemannad 

mottagning med fartygscontainer på Angelskogs återvinningscentral för 

återbruk och handla upp med en välgörenhetsorganisation som tar tillvara 

återanvändbara produkter. Man föreslår vidare att ingen försäljning på 

platsen skall ske. Detta för att det kräver mer personal samt hantering av 

kontanter, vilket man vill undvika. Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse 

har godkänt utredningen och föreslår ägaren att ge Miljöteknik i uppdrag att: 

Ha en obemannad mottagning för återbruk på Angelskogs 

återvinningscentral.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(80) 
2015-05-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Införskaffa en fartygscontainer för återbruket. 

Upphandla med en välgörenhetsorganisation som tar tillvara återanvändbara 

produkter. 

I och med förslaget anser Ronneby Miljö och Teknik AB att 

medborgarförslaget från Elisabeth Andersmark angående återbruk är 

besvarad.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge Miljöteknik i uppdrag att:  

 ha en obemannad mottagning för återbruk.  

 införskaffa en fartygscontainer för återbruket. 

 upphandla med en välgörenhetsorganisation som tar tillvara 

återanvändbara produkter 

Elisabeth Andersmarks medborgarförslag om återbruk anses därmed 

besvarat.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Jan-Eric Wildros (S), Nicolas Westrup (SD), Kenneth 

Michaelsson (C) samt ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge Miljöteknik i 

uppdrag att:  

 ha en obemannad mottagning för återbruk.  

 införskaffa en fartygscontainer för återbruket. 

 upphandla med en välgörenhetsorganisation som tar tillvara 

återanvändbara produkter 

Elisabeth Andersmarks medborgarförslag om återbruk anses därmed 

besvarat. 

_______________ 
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§ 143 Dnr 2014-000429 730 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattson (MP) och tjänstgörande ersättare 
Mats Olsson (MP) gällande att vård- och 
omsorgspersonal i Ronneby ges rätt till fria 
arbetskläder 

Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Nils-Erik Mattsson (MP) och Mats Olsson (MP) har inkommit med motion 

om rätten till fria arbetskläder för vård- och omsorgspersonal. Motionärerna 

pekar på fyra perspektiv när det gäller arbetskläder; hygien-, självklarhets-, 

trygghets- och ekonomiperspektivet. Dessa perspektiv ska samtliga gynna 

brukaren, jämställdheten och samhället.  

Motionärerna föreslår att: 

Äldrenämnden får i uppdrag att inventera hur det praktiskt skulle kunna 

genomföras med arbetskläder. 

Äldreförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle 

innebära. 

Äldrenämnden återkommer till budgetberedningen så de kan ta utredningen i 

beaktande. 

Remissyttrande från Äldreförvaltningen: 

Motionären pekar på fyra perspektiv när det gäller arbetskläder hygien, 

självklarhet, som i den här motionen även kan tolkas som 

jämställdhetsperspektiv, trygghet och ekonomi. 

I planen för 2016 finns medel upptagna för arbetskläder inom äldreomsorgen 

vilket är positivt ur aspekter som jämställdhet och igenkännande för 

vårdtagarna som påpekas i motionen. Därtill har kammarrätten i en aktuell 

dom meddelat att personalen inom hemtjänsten i Malmö har rätt till fria 

arbetskläder. 

Arbetskläder sett ur ett hygienperspektiv kan antas medföra en vidare 

hantering av frågan som t ex tvätt och förvaringsutrymmen, vilket troligen 

leder till större kostnader än vad som är planerade.   
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Bedömning 

Det finns goda skäl att tillhandahålla arbetskläder till personal i vård och 

omsorg. Kostnaderna för arbetskläder är liten i jämförelse med kostnaderna 

för vårdrelaterade infektioner vilka ofta medför sjukskrivningar. 

Professionella arbetskläder är även en jämställdhetsfråga. Ofta exkluderas 

vård- och omsorgspersonal från att få fria arbetskläder och detta missgynnar 

en stor grupp där kvinnlig personal dominerar. Förutom detta ger 

arbetskläder vårdtagaren en trygghet i att känna igen och identifiera 

personalen.    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att med hänvisning till ovanstående anse motionen 

besvarad.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola 

Robertsson (S), Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S), Lova 

Necksten (MP) samt Lennarth Förberg (M). 

Yrkanden 

Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar bifall till beslut från kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att motionen skall anses vara 

besvarad. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer yrkanden mot varandra och finner 

att kommunstyrelsen bifaller ordförande Roger Fredrikssons (M) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning 

till ovanstående anse motionen besvarad. 

_______________ 
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§ 144 Dnr 2015-000158 101 

Återrapportering av uppdrag och beslut från 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning  

 I bifogad sammanställning Bilaga 1. Redogörs för de kommunfullmäktige 

beslut som är tagna under 2011 – 2014 och som resulterat i ett uppdrag. 

Utskick har gjorts till ansvarig. Uppgiftslämnarens notering från februari 

2015 finns i en särskild kolumn.  

I var och ett av ärendena bedömer uppgiftslämnaren status, ärendet pågår (P) 

eller ärendet avslutat(A). För att tydliggöra är avslutade ärenden dessutom 

grönmarkerade.   

Bedömning 

 

Kategori Ärenden Pågående Avslutade 

Budget 14 11 3 
Övriga beslut 71 53 18 
Totalt 85 64 21 

Av 85 redovisade ärenden har 64 status ”Pågående”.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

återrapporteringen till protokollet. 

________________ 
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§ 145 Dnr 2015-000013 805 

SPF Blekinge distrikt ansöker om bidrag för 
Riksmästerskapen i golf den 20-21 augusti 2015 

Sammanfattning  

SPF Blekinge står 2015 som ansvarig för att arrangera riksmästerskapen i 

golf för SPFs medlemmar. Tävlingen som kommer att äga rum i augusti på 

Ronneby Golfklubb och Trummenäs golfklubb beräknas få ca 150 startande. 

Föreningen ansöker hos kommunstyrelsen om ett stöd som antingen kan 

bestå i ett fastställt belopp vars storlek de överlåter till kommunen att 

bestämma, eller att kommunen bidrar till en måltid i anslutning i tävlingarna 

förslagsvis efter första dagens tävlingar.  

Bedömning 

Föreningen har efter begärd komplettering inkommit med en preliminär 

budget. 

SPF Ronneby ansökte 2012 om bidrag för genomförande av riksmästerskap i 

orientering tillsammans med Ronneby OK. Kommunstyrelsen beviljade då 

ett bidrag om 100 kr/person, max 15 tkr, för lunch i samband med 

mästerskapet. I den preliminära budgeten finns ett bidrag om 10 tkr från 

Ronneby kommun upptaget, liksom motsvarande summa från Karlskrona 

kommun. 

Då det finns ett visst marknadsföringsvärde för kommunen i denna sortens 

arrangemang föreslås att kommunen lämnar ett bidrag om 100 kr/person, 

max 10 tkr, för en måltid i samband med mästerskapet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

bevilja SPF Blekinge ett bidrag om 100 kr/person, max 10 tkr, för en måltid i 

samband med riksmästerskapet i golf i augusti 2015. 

Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja SPF Blekinge ett bidrag om 100 

kr/person, max 10 tkr, för en måltid i samband med riksmästerskapet i golf i 

augusti 2015. 

Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.   

________________ 

Exp: 

SPF Blekinge 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 146 Dnr 2015-000054 049 

Finansiering av Cefur 2015-2017 

Sammanfattning  

 I underlagen till Ronneby kommuns budget 2015, anges att finansieringen 

av Cefur åren 2015-2017 ska ske från AB Ronneby Helsobrunn/Ronneby 

Miljö och Teknik AB.  

 

Verksamheten  i Cefur har hittills finansierats genom återbetalning av 

villkorade aktieägartillskott från Ronneby Miljö och Teknik AB till AB 

Ronneby Helsobrunn, varifrån medel erhållits som aktieutdelning 

motsvarande upparbetade kostnader. Budget 2015 anger fortsatt finansiering 

enligt samma upplägg för åren 2015-2017. Beroende på hur väl 

verksamheten lyckas möta kostnader med intäkter, beräknas behovet av 

finansiering ligga mellan 8-17 mkr för treårsperioden, se nedan. Cefurs chef 

lämnade nedanstående beräkning inför budgetbeslutet 2015-2017. Se bilaga. 

Prognos - Villkorat aktieägartillskott mot prognos 2014 med 3D-lab 2015 och framåt 
 

  
UTFALL 

2013 
PROGNOS 

2014 
BUDGET 

2015 
PLAN            

2016 
PLAN            

2017 

Total kostnad -5 473 024 -7 226 006 -8 310 677 -8 004 020 -7 545 000 

Uttag - villkorat aktieägartillskott 3 681 178 5 944 233 6 435 677 5 904 020 5 245 000 

Kvar av villkorat aktieägartillskott 6 593 933 649 701 -5 785 976 -11 689 996 -16 934 996 

      Möjliga bidrag/intäkter (ej beslutade) – NETTO (med 
extrakostnader för genomförande bortdragna) 

   

  
UTFALL 

2013 
PROGNOS 

2014 
BUDGET 

2015 
PLAN            

2016 
PLAN            

2017 

Regionbidrag Fab-Lab 
  

1 100 000 
  Övriga bidrag Fab-Lab 

   
1 000 000 1 000 000 

Horisont 2020 BAMB 
  

500 000 1 000 000 1 000 000 

Horisont 2020 Ghent 
  

500 000 1 000 000 1 000 000 

Mistra - Closing the loop 2 
  

150 000 300 000 300 000 

Total möjlig uppsida:     2 250 000 3 300 000 3 300 000 
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Bedömning 

Inför den återbetalning av villkorat aktieägartillskott som gjordes 2012 t o m 

räkenskapsåret 2011, gjorde EY en utredning om storleken på möjlig 

återbetalning och man beräknade då utrymmet genererat från icke 

taxebaserad verksamhet till 12,6 mkr, vilket återbetalades från Ronneby 

Miljö och Teknik AB till AB Ronneby Helsobrunn, moderbolaget. Det 

utrymme som upparbetats från icke taxebaserad verksamhet sedan den förra 

återbetalningen är ca 1,4 mkr, enligt en preliminär bedömning från bolaget. 

Det finns obeskattade reserver i bolaget som kan vara möjliga att utnyttja för 

återbetalning. Det pågår dock en rättslig process om att ett kommunalt 

elbolag ska tvingas återbetala överskott som genererats i den taxebaserade 

verksamheten till abonnenterna. Enligt en oenig dom i kammarrätten ska 

självkostnadsprincipen inte gälla i detta fall, utan speciallagstiftningen ska gå 

före. Om domen står sig får ett kommunalt bolag, inom vissa 

specialreglerade områden, generera överskott, vilket då kan möjliggöra 

exempelvis större återbetalning av villkorade aktieägartillskott. Ärendet 

ligger för beslut om prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. 

Med hänsyn till ovanstående bör kommunens sakkunniga revisorer få 

möjlighet att yttra sig innan ett beslut fattas i frågan, samt också ange hur 

stora uttag som är möjliga. Förvaltningsdomstolens slutliga avgörande bör 

inväntas innan beslut om återbetalning sker på enligt nytt beräkningssätt. 

Verksamheten i Cefur är dock helt beroende av att få fortsatt finansiering för 

att kunna bedriva verksamheten under perioden. Tillskjuts inte medel måste 

verksamheten avvecklas snarast för att minska den kommunala kostnaden. 

Beslut bör fattas skyndsamt eftersom verksamheten bedrivs enligt den plan 

som redovisades i budgetarbetet innan beslut om budget 2015-2017.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 ge ägardirektiv till Ronneby Miljö och Teknik AB (RMT) 

innebärande att bolaget ska lämna ett extra koncernbidrag med 11,7 

mkr till moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn. Koncernbidraget ska 

finansieras från RMT:s rörelsegren Elnät genom att i första hand 

använda fritt eget kapital och i andra hand lösa upp obeskattade 

reserver. Eventuella skattekonsekvenser hanteras av RMT. 

Koncernbidraget ska lämnas för räkenskapsåret 2015. Moderbolaget 

AB Ronneby Helsobrunn äger hantera koncernbidraget på ett för 

bolaget skattemässigt fördelaktigt sätt. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric 

Wildros (S), Ola Robertsson (S), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), 

Roger Gardell (FP), tjänstgörande ersättare Anders Bromée (M) samt 

ersättare Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 ge ägardirektiv till Ronneby Miljö och Teknik AB (RMT) 

innebärande att bolaget ska lämna ett extra koncernbidrag med 11,7 

mkr till moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn. Koncernbidraget ska 

finansieras från RMT:s rörelsegren Elnät genom att i första hand 

använda fritt eget kapital och i andra hand lösa upp obeskattade 

reserver. Eventuella skattekonsekvenser hanteras av RMT. 

Koncernbidraget ska lämnas för räkenskapsåret 2015. Moderbolaget 

AB Ronneby Helsobrunn äger hantera koncernbidraget på ett för 

bolaget skattemässigt fördelaktigt sätt. 

_______________ 
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§ 147 Dnr 2014-000583 252 

Inköp av strategisk mark genom markbyte - Kalleberga 

Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kalleberga 8:266 mellan Ronneby och Kallinge är till salu. I 

Översiktsplanen är marken markerad som framtida utredningsområde för 

bebyggelse. Tekniska förvaltningen har förhandlat om att köpa fastigheten 

och dessa förhandlingar har mynnat ut i ett förslag om markbyte.     

Bedömning 

Fastigheten är strategiskt belägen mellan Ronneby och Kallinge. Kallinge 

Vattentorn höjer sig över skogen i sällskap med några master. Två 

kraftledningar sträcker sig genom fastigheten. Genom området går många 

stigar som används flitigt för friluftsändamål, en del används som ridvägar. 

Även Kallingegölen och delar av Skärsjön tillhör. 

I norra delen finns en befintlig detaljplan med bostadstomter. Det har också 

tidigare funnits planer på bostadsområde längs med Skärsjön. 

Området är till salu för 6,5 miljoner kronor. Ett köpeavtal finns för detta 

område. Säljaren önskar behålla jakten på området. Ett jaktarrendeavtal är 

upprättat. 

Säljaren önskar byta till sig skogsdelen av Kalleberga 1:3 och Kalleberga 

1:7. På denna mark finns ett jaktarrende och Naturbruksgymnasiet använder 

en mindre del av området. Befintliga arrendeavtal övertas av köparen. Ett 

köpeavtal för detta område är upprättat.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka markbytena och 

skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen.   

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Jan-Eric Wildros (S), Tommy 

Andersson (S), Lennarth Förberg (M), ersättarna Margareta Yngvesson (S) 

samt Ylva Olsson (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av 

kommunstyrelsens ledamöter, att: 

 tillstyrka markbytena och skickar ärendet vidare till 

kommunfullmäktige  

 ärendet kompletteras med köpeavtalet till kommunfullmäktige 

 ärendet kompletteras med yttrande från Naturbruksgymnasiet  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att: 

 tillstyrka markbytena och skickar ärendet vidare till 

kommunfullmäktige  

 ärendet kompletteras med köpeavtalet till kommunfullmäktige 

 ärendet kompletteras med yttrande från Naturbruksgymnasiet  

______________ 
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§ 148 Dnr 2015-000132 049 

Äskning av driftmedel Backsippans förskola 

Sammanfattning  

Backsippans förskola i Listerby har varit stängd under några för ombyggnad 

till en större förskola med tillagningskök för eget bruk samt förser numer 

även närliggande skolor och förskolor. I samband med kostnadsäskning inför 

byggnationen lyfte verksamheten varken medförda ökade kostnader för 

kökspersonal eller för transporter till nytillkomna mottagningskök. Dessa 

fanns inte heller med i den större utredning som låg till grund för det beslut 

som fattades avseende kommunens övergripande kostverksamhet.    

Bedömning 

Före ombyggnationen arbetade en kokerska (1 årsarbetstid) vilket räckte till 

för att täcka behovet för gamla Backsippans 4 avdelningar, dvs ca 70 

portioner. Idag tillagas 450 portioner till Backsippans förskola, 

Listerbyskolan, Johannishusskolan, Prästgårdens förskola och Nyponhusets 

förskola, med ett personalbehov om 3 årsarbetstid (1 kock samt 2 

ekonomibiträden). Förändringen ger en merkostnad om 2 årsarbetstid vilket 

innebär 790 tkr. 

 

Tidigare gick kalla mattransporter till Johannishus/Listerbyområdet från 

Kallinge produktionskök 3 gånger/vecka (ej preciserad leveranstid), vilket 

efter förhandling med transportföretaget beräknas kunna minskas med ca 20 

tkr. Utöver detta skedde transport från köket på Ålycke till Prästgårdens 

förskola till en årskostnad av 60 tkr. Transporter går idag en gång per dag 

med varm mat till Listerbyskolan, Johannishusskolan, Prästgårdens förskola 

och Nyponhusets förskola samt tillbaka till Backsippan med tomma 

matvagnar från gårdagen. Dagens transportkostnader är 360 tkr/år. 

Förändringen ger en merkostnad för transporter om 280 tkr/år 

 

Totalt sett innebär förändringen att kostnader om 1070 tkr ej finns 

finansierade i Tekniska förvaltningens budget.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 lämna tilläggsanslag på1034 tkr till tekniska förvaltningen för att 

täcka de tidigare ej redovisade kostnaderna för utökningen av 

Backsippans köksverksamhet 

 Kostnaden ska belasta kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 

kostnader 

 Till budgetberedningen skall tekniska förvaltningen ta fram ett 

resursfördelningssystem till köken   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S) samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 lämna tilläggsanslag på1034 tkr till tekniska förvaltningen för att 

täcka de tidigare ej redovisade kostnaderna för utökningen av 

Backsippans köksverksamhet 

 kostnaden ska belasta kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 

kostnader 

 till budgetberedningen skall tekniska förvaltningen ta fram ett 

resursfördelningssystem till köken   

_______________ 
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§ 149 Dnr 2013-000436 253 

Försäljning av fastigheten S:a Eringsboda 1:9, 
föreningsgård, f.d. ålderdomshem, Sörgårdsvägen 18, 
Eringsboda 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade § 89/2014 att sälja fastigheten S:a 

Eringsboda 1:9 f.d. föreningsgård, f.d. ålderdomshem, Sörgårdsvägen 18, 

Eringsboda. Fastighetsobjektet har varit utannonserat genom 

Sydostfastigheter Mäklarbyrå i Ronneby under februari och mars 2015 med 

budgivning under mars.   

Bedömning 

Budgivningen har givit vid handen att en budgivare, Örjan Westlund, 

Stockholm har lagt det kvarvarande högsta budet, 550 tkr. Det fanns en 

budgivare med högre bud som har dragit tillbaka det och är ej längre 

intresserad. 

 

Örjan Westlund vill starta HVB hem för flickor i åldrarna 13-20 år.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

tillstyrka en försäljning av fastigheten S:a Eringsboda 1:9 till Örjan 

Westlund för en köpeskilling om 550 tkr.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin 

Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka en försäljning av fastigheten S:a 

Eringsboda 1:9 till Örjan Westlund för en köpeskilling om 550 tkr. 

_______________ 

Exp: 

Per Engkvist 
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§ 150 Dnr 2015-000198 007 

Revisionsberättelse för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling för år 2014 

Sammanfattning  

Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för 

år 2014. Revisorerna har granskat verksamheten och föreslår i sin 

revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och att 

Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige attt godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 

2014 och att Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas 

ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige attt godkänna 

upprättat förslag till årsredovisning för 2014 och att Kommunsamverkan 

Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. 

_______________ 
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§ 151 Dnr 2015-000193 014 

Remiss från Länsstyrelsen gällande Mat & Dryck i 
Backaryd AB:s ansökan om kameraövervakning på 
Restaurang Victoria i Backaryd 

Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Mat & dryck i Backaryd AB som driver restaurang Victoria i Backaryd har 

lämnat in en ansökan om tillstånd till kameraövervakning, till Länsstyrelsen i 

Blekinge, se bilaga. Kommunen har beretts möjlighet att yttra sig över 

ansökan. Yttrandet ska lämnas in senast den 29 april 2015. 

Mat & dryck i Backaryd AB vill installera kameraövervakning i 

förebyggande syfte för att minimera risken för rån samt för att skydda 

personalen mot hot och överfall. Företaget anser att det har ”hänt en hel del i 

vårt centrum och genom att montera kameraövervakning tror vi att vi kan 

minska risken för att även vi drabbas i framtiden”. Samtidigt vill den 

sökande kunna reda ut eventuella missförstånd som kan ske vid betalning, 

och planerar att främst övervaka kassan och bakom kassaområdet.  

Bedömning 

Den samlade bedömningen är att kommunen inte har något att tillföra till 

ärendet och därför bör avstå från att yttra sig.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

yttra sig över förslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Malin Månsson (S), 

Roger Gardell (FP), Tim Svanberg (C), Nicolas Westrup (SD), Lova 

Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M), Tommy Andersson (S), ersättarna 

Margareta Yngvesson (S) samt Ylva Olsson (SD). 
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Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar, med instämmande av Lova Necksten 

(MP), att följande tillägg ska läggas till i beslutet från kommunstyrelsens 

arbetsutskott: 

 kameraövervakning ska ske efter öppettider 

 informera Länsstyrelsen Blekinge att den sökande har fått sitt 

alkoholtillstånd indraget tidigare  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer framförda yrkanden mot varandra 

och finner att kommunstyrelsen bifaller Kenneth Michaelssons (C) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte yttra sig över förslaget.  

_______________ 

Exp: 

Länsstyrelsen i Blekinge 
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§ 152 Dnr 2015-000209 049 

Investeringsplan för AB Ronneby Industrifastigheter 
avseende 2015 

Sammanfattning  

I enlighet med policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag översändes förslag till komplettering av investeringsplan för AB 

Ronneby Industrifastigheter avseende 2015 för vidare inhämtning av 

kommunfullmäktiges ställningstagande. Kompletteringen avser 6 miljoner kr 

för Telefonen samt 7 miljoner kr för Häggatorp.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka AB Ronneby Industrifastigheters 

investeringsram med 6 miljoner kr för Telefonen och 7 miljoner kr för 

Häggatorp. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöka AB 

Ronneby Industrifastigheters investeringsram med 6 miljoner kr för 

Telefonen och 7 miljoner kr för Häggatorp. 

_______________ 
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§ 153 Dnr 2014-000295 239 

Samråd för planerad ny 400kV-ledning Nybro-Hemsjö 

Sammanfattning  

Svenska kraftnät har inkommit i januari 2015 med en inbjudan till samråd 

för planerad 400 kV växelströms ledning på sträckan Nybro-Hemsjö enligt 6 

kap Miljöbalken, med möjlighet till yttrande. I Ronneby presenteras två 

alternativ till sträckningar. Ett av alternativen är att dra ledningen i en båge 

norr om Dockemåla. Dock anges det i underlaget att vidare undersökningar 

ska göras för att se om detta alternativ är möjligt. Ronneby kommun anser att 

man borde ha undersökt detta alternativ innan samrådet eftersom motivet till 

denna sträckning spelar stor roll då det gäller att undvika bebyggelse. 

Ronneby kommun kommer fortsätta att ställa krav på att ledningen ska 

grävas ner. Trots det massiva motståndet i samråd 1 för teknikvalet med 400 

kV växelström luftledning, avförs alternativ teknik mycket kortfattat i detta 

samrådsunderlag Kommunen uppmanar Svenska kraftnät att fortsätta 

undersöka möjligheterna och vara en kravställare gentemot företag och 

forskning i branschen så att teknikutveckling påskyndas. Det är oacceptabelt 

att misshushålla med mark, för att hänga ledningar i luften.  

I regionala och nationella infrastrukturprojekt måste en samhällsekonomisk 

analys tas fram för hela projektet under lång tid. Det kan gälla rena 

produktionsbortfall, fastigheternas värdeminskning, oro för elektriska och 

magnetiska fält, barriär i landskapet etc. Det kan sedan läggas till grund för 

regionalekonomiska nettoeffekter och prognoser. Bruttoregionalprodukt, 

folkmängd, handel, antal bostäder, markvärdesförändringar Regionen och 

därmed också Ronneby kommun är enig om att en samhällsekonomisk 

analys måste tas fram, som belyser den sammanvägda ekonomin för alla 

parter i samhället till följd av 400 kV ledningen 

Svenska kraftnäts bedömningar i vilka konsekvenser i plan, natur och kultur 

är bedömda i underkant. Dom finns i Mark- och miljööverdomstolen 

(M4127-10) som fastställer vad som är tillåtet av magnetiska och elektriska 

fält vid kraftledning.    
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Bedömning 

Svenska kraftnät har inkommit i januari 2015 med en inbjudan till samråd 

för planerad 400 kV växelströms ledning på sträckan Nybro-Hemsjö enligt 6 

kap Miljöbalken, med möjlighet till yttrande. Den planerade ledningen 

mellan Nybro och Hemsjö beräknas bli ca 9 mil lång och kommer att beröra 

Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Inom dessa län berörs Nybro, 

Emmaboda, Lessebo, TingsrydSvenska kraftnät har inkommit i januari 2015 

med en inbjudan till samråd för planerad 400 kV växelströms ledning på 

sträckan Nybro-Hemsjö enligt 6 kap Miljöbalken, med möjlighet till 

yttrande. Den planerade ledningen mellan Nybro och Hemsjö beräknas bli ca 

9 mil lång och kommer att beröra Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. 

Inom dessa län berörs Nybro, Emmaboda, Lessebo, Tingsryds, Ronneby, 

Karlshamn och Olofströms kommuner. Mellan dessa stationer finns idag en 

400 kV-ledning och en 130 kV-ledning. Den planerade ledningen har som 

syfte att förbättra stamnätets överföringsförmåga i normal- och reservdrift 

genom regionen efter det att utlandsförbindelsen, NordBalt mellan Sverige 

och Litauen har tagits i drift. Utredningskorridoren är ca 400 m bred. Längs 

vissa sträckor finns flera alternativa sträckningar av korridoren. I Ronneby 

kommun föreslås ledningen byggas parallellt med den befintliga 400 kV-

ledningen genom hela Ronneby kommun. Första sträckan mellan 

länsgränsen och fram till strax innan Dockemåla föreslås ledningen byggas 

på nordvästra sidan om den befintliga. Strax innan Dockemåla föreslås den 

nya ledningen korsa den befintliga för att därefter placeras på sydöstra sidan 

resteranda sträcka i Ronneby kommun. Förbi Dockemåla har även en 

alternativ möjlig variant av utredningsområdet tagits fram. Vidare 

utredningar ska göras för att undersöka om det är möjligt att dra ledningen i 

en båge norr om Dockemåla. Motivet för en sådan båge skulle vara att 

undvika bebyggelsen längs den befintliga ledningen.  

 

I Ronneby presenteras två alternativ till sträckningar Ett av alternativen är att 

dra ledningen i en båge norr om Dockemåla. Dock anges det i underlaget att 

vidare undersökningar ska göras för att se om detta alternativ är möjligt. 

Ronneby kommun anser att man borde ha undersökt möjligheten till detta 

alternativ innan samrådet eftersom motivet till denna sträckning spelar stor 

roll då det gäller att undvika bebyggelse. Ronneby kommun kommer 

fortsätta att ställa krav på att ledningen ska grävas ner. Trots det massiva 

motståndet i samråd 1 för teknikvalet med 400 kV växelström luftledning, 

avförs alternativ teknik mycket kortfattat i detta samrådsunderlag 

Kommunen uppmanar Svenska kraftnät att fortsätta undersöka möjligheterna 

och vara en kravställare gentemot företag och forskning i branschen så att 

teknikutveckling påskyndas. Det är oacceptabelt att misshushålla med mark, 

för att hänga ledningar i luften.  
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Svenska kraftnäts bedömningar i vilka konsekvenser i plan, natur och kultur 

är bedömda i underkant. Dom finns i Mark- och miljööverdomstolen 

(M4127-10) som fastställer vad som är tillåtet av magnetiska och elektriska 

fält vid kraftledning. 

I regionala och nationella infrastrukturprojekt måste en samhällsekonomisk 

analys tas fram för hela projektet under lång tid. Det kan gälla rena 

produktionsbortfall, fastigheternas värdeminskning, oro för elektriska och 

magnetiska fält, barriär i landskapet etc. Det kan sedan läggas till grund för 

regionalekonomiska nettoeffekter och prognoser. Bruttoregionalprodukt, 

folkmängd, handel, antal bostäder, markvärdesförändringar Regionen och 

därmed också Ronneby kommun är enig om att en samhällsekonomisk 

analys måste tas fram, som belyser den sammanvägda ekonomin för alla 

parter i samhället till följd av 400 kV ledningen.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att besluta att anta 

denna skrivelse som sitt yttrande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-04-27 

Kommunstyrelsen arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta denna skrivelse som sitt yttrande.  

_______________ 

Exp: 

Camilla Norrman 
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§ 154 Dnr 2015-000153 001 

Remiss Jämställt Blekinge 2015-2018 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen Blekinge län har till Ronneby kommun översänt remiss – 

Jämställt Blekinge 2015-2018. Begäran om yttrande inkom till kommunen 

2014-03-02 och svar önskades senast 2015-05-29.    

Länsstyrelserna gavs i 2013 års regleringsbrev i uppdrag att ta fram och 

driva arbetat med genomförandet av strategier för jämställdhetsintegrering 

för perioden 2014-2016. Länsstyrelsen i Blekinge län tog 2013 fram en 

strategi som under 2014 har omarbetats och de har därför nu bett länets 

kommuner samt berörda myndigheter inkomma med synpunkter.   

Underlaget är berett av utredare Cecilia Birgersson och folkhälsosamordnare 

Sofie Ceder samt personalenheten via Johanna Spånér. 

Bedömning 

Ronneby kommun anser att det är bra att det har tagits fram en länsstrategi 

för jämställdhetsintegrering i Blekinge län. Det är ett stöd för det arbete med 

jämställdhetsintegrering som är under uppstart inom kommunorganisationen. 

Det är en strategi som får med många viktiga delar och det är bra att 

strategin kopplas mot andra strategier i länet, som jämställd regional tillväxt.  

Det finns ett behov av att se över strukturen i rapporten för att underlätta för 

läsaren och göra texten mer lättläst, exempelvis finns det ingen anledning att 

nationella och regionala målen nämns två gånger per avsnitt. På flera ställen 

i strategin står det fortfarande 2014-2017. Det hänvisas även till statistik som 

inte är uppdaterad vilket bör ses över, exempelvis har det kommit en ny 

folkhälsorapport. Nedan ges synpunkter för respektive rubrik i strategin.  

 

Inledning 

Det är bra att nationella folkhälsomål lyfts in i strategin men det bör 

någonstans i inledningen beskrivas varför målet finns med senare i rapporten 

och hur kopplingen är till jämställdhetsmålen. Det vore även bra om 

skillnaden i hälsa mellan män och kvinnor lyfts upp i inledningen utifrån 

upplevt hälsotillstånd, då den skillnaden är större i Blekinge än för riket i 

helhet. Det vore även bra att se över om nationella målen överensstämmer 

med skrivningen i nationella strategin och att det är samma skrivningar 

genom hela rapporten.   
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Strategi för Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

Regionalt mål: ”Blekinge ska ha långsiktiga mål och hållbara strukturer för 

jämställdhetsintegrering”. Här är det viktigt att kunskapshöjande insatser 

sker till både tjänstepersoner och förtroendevalda på landsting och 

kommuner för att nå framgång i jämställdhetsintegreringsarbetet.  

Regionalt mål: ”I Blekinge ska finnas likvärdiga villkor för kvinnor och män 

ska ta samma ansvar för hemarbete och ha möjligheter att ge och få omsorg 

på lika villkor. Insatsen: ”uppmuntra till jämställt uttag av föräldraförsäkring 

samt tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn”. Ronneby kommun 

anser att även kommunen kan vara en aktör som uppmuntrar till detta.  

Regionalt mål: ”En könssegregerade arbetsmarknad ska luckras upp och 

göras mindre könssegregerad”. Ronneby kommun anser att det även bör 

läggas till en insats: ”vid utlysning av tjänster där sökande har likvärdig 

kompetens bör om möjligt tas hänsyn till att minska könssegregering på 

arbetsplatsen”. Det skulle även vara bra med en insats: ”genomföra riktade 

informationsinsatser på gymnasieskolor om yrken där det behövs män eller 

kvinnor för att minska könssegregering i arbetslivet”. För att en 

könssegregerad arbetsmarknad ska luckras upp där idag män arbetar främst i 

privata sektorn och kvinnor främst i offentlig sektor bör samarbete med 

privata sektorn upprättas exempelvis med de stora privata aktörerna. Med 

bara den insatsen som är föreslagen kan det bli svårt att nå en 

könssegregerad arbetsmarknad. 

Regionalt mål: ”Jämställdhetsintegrering ska vara en naturlig del av det 

regionala tillväxtarbetet i fråga om företagande, resurstilldelning, 

innovationer och landsbygdsutveckling”. Under insatser står det att bidra till 

metod- och kunskapsunderlag. Vi anser inte att kommunen är en central 

aktör för att bidra med metod- och kunskapsunderlag utan att det framför allt 

är nationella och regionala aktörer som ska stå för sådana underlag 

(Länsstyrelsen, högskolan och myndigheter).  

 

Strategi för Makt och hälsa 

Regionalt mål: ”Jämställd hälsa: fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande” 

anser att sista punkten under insatser bör formuleras om då målet borde vara 

att minska sjukskrivning bland män och/eller kvinnor för att få en jämställd 

sjukskrivning. 

Regionalt mål: ”Jämställd tillgång till möjlighet till en aktiv fritid och ett 

aktivt deltagande i kulturliv”. Se över formulering, eventuellt ta bort 

negativa och i meningen för att göra den begriplig.  
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Strategi Makt och mäns våld mot kvinnor 

Sexuellt våld bör ersättas med ordet sexualiserat våld. Nationellt används 

mer och mer begreppet sexualiserat i stället för sexuellt då sexuellt syftar till 

en ömsesidig handling.  

Regionalt mål: ”Långsiktiga och hållbara strukturer för att motverka mäns 

våld mot kvinnor”. Vi anser att sista punkten under insatser borde formuleras 

om till ”Bedriva våldsförebyggande arbete med genusperspektiv med barn 

och unga inom skola, fritidssektor och idrottsföreningar”. Det gäller även 

första insatsen under det regionala målet ”Beredskap för att tidigt upptäcka 

våldsutsatthet och erbjuda stödinsatser till våldsutsatta, barn som lever med 

våld och våldsutövare”.  

Regionala mål: ”Beredskap för att tidigt upptäcka våldsutsatthet och erbjuda 

stödinsatser till våldsutsatta, barn som lever med våld och våldsutövare”. Se 

över formulering av och syfte med tredje och fjärde insatsen under det 

regionala målet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå kommunstyrelsen att ge 

kommunstyrelsens arbetsutskott i delegation att avge remissvar avseende 

Jämställt Blekinge 2015-2018. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i 

delegation att avge remissvar avseende Jämställt Blekinge 2015-2018. 

_______________ 

Exp: 

Cecilia Birgersson 
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§ 155 Dnr 2015-000231 000 

Digitala möteshandlingar 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen diskuterar om dokument- och ärendehanteringsystemet 

Ciceron och digitala möteshandlingar.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Lova Necksten (MP), 

Kenneth Michaelsson (C), ersättarna Margareta Yngvesson (S), Martin 

Moberg (S) samt Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att: 

 det, vid sidan om digitala möteshandlingar, också ska finnas 

pappershandlingar för kommunstyrelsens och kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträden framtill att driften av Ciceron 

stabiliseras 

 Margareta Yngvessons (S) frågor rörande a) avsaknaden av ärendet 

Önskemål om nedtagning av träd utanför Bistro Bakgården på 

dagordningen samt: b) på vilken paragraf i delegationsordningen 

beslutet att inte lyfta ärendet till kommunstyrelsen grundar sig på, 

noteras till protokollet 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att IT framställer en rapport om 

stadshusets server och dess driftsäkerhet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 det, vid sidan om digitala möteshandlingar, också ska finnas 

pappershandlingar för kommunstyrelsens och kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträden framtill att driften av Ciceron 

stabiliseras 

 Margareta Yngvessons (S) frågor rörande: a) avsaknaden av ärendet 

Önskemål om nedtagning av träd utanför Bistro Bakgården på 

dagordningen samt b) på vilken paragraf i delegationsordningen 

beslutet att inte lyfta ärendet till kommunstyrelsen grundar sig på, 

noteras till protokollet 

 IT framställer en rapport om stadshusets server och dess driftsäkerhet 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen 

Informationsenheten 

 


