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§ 81 Dnr 2014-000010 101 

Information från näringslivschefen 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind lämnar följande information: 

Om EU-projekt som kommunen är inblandade i tillsammans med andra aktörer 

såsom Region Blekinge, Handla i Blekinge, Wellness Work m fl. 

Näringslivsgruppen har tagit beslut om utökad samverkan i en 

etableringsstrategi. Genom att samarbeta i etableringsfrågor med övriga 

kommuner i länet går det påvisa vad Blekinge kan erbjuda i sin helhet. Ronneby 

har mark för bostadsbyggande och företagsetablering. Kommunen kan även 

erbjuda bra bostäder. 

Näringslivsplanen har omarbetats på ett positivt och säljande sätt och ska spridas 

i Ronneby och övriga länet. 

En arbetsgrupp ska bildas för samverkan/samordning gällande Cascades. 

Handlarna, fastighetsägare och kommunen har träffats för samordning gällande 

handel och besöksnäringen. 

Förhandlingar förs med lokala entreprenörer, angående Karön/Ekenäs, för att få 

igång verksamheten inför sommaren 2014. 

    

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Thomas Håkansson (C), Roger 

Gardell (FP), Peter Bowin (V), Willy Persson (KD), samt tjänstgörande ersättare 

Margaretha Yngvesson (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 82 Dnr 2013-000216 049 

Information internbudget 2014-2015, plan 2016-2017 för 
kommunledningsförvaltningen 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

På kommunstyrelsens möte i februari då kommunledningsförvaltningens och 

tekniska förvaltningens internbudgetar för 2014 fastställdes, beslutades 

samtidigt att internbudgetarna skulle återaktualiseras på kommunstyrelsens 

aprilmöte med kompletterande information. Orsaken var att utfallet för år 2013 

inte var helt klart vid tidpunkten och därför inte redovisades jämte förslagen till 

internbudgetar för 2014. 

De underlag som lämnas till kommunstyrelsens aprilmöte är uppdaterade med 

utfallet för år 2013 samt att internbudgetarna för 2014 är justerade för 

förändringar i internhyra, arvodesrevision, mm inom ramen för budgettekniska 

justeringar.    

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera redovisningen till protokollet.     

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

________________ 

Exp. 
Johan Sjögren 
Magnus Widén 
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§ 83 Dnr 2011-000068 340 

Vatten- och avloppsplan 

 

Pär Zars lämnar följande beslutsförslag  

Sammanfattning  

 Ett förslag till VA-plan har tagits fram av kommunkoncernövergripande styr- 

och arbetsgrupper. VA-planen är ett långsiktigt styrdokument som visar hur VA-

försörjningen i Ronneby kommun är tänkt att lösas i framtiden. Under 

processens gång har arbetet med VA-planen avrapporterats till kommun-

styrelsens arbetsutskott. Utöver rapportering har ett halvdagsseminarium om 

Ronnebys framtida VA-försörjning hållits för medlemmar av kommunstyrelsen 

och Miljötekniks styrelse. Delar av planen har antagits av kommunfullmäktige i 

form av en höjning av anläggningsavgift i två steg och en utbyggnadsplan.  

Viktiga punkter 

 Sedan utbyggnadsplanen antagits har Ronneby kommun av statens VA-

nämnd förelagts att bygga ut området Väbynäs norra. Området har lagts 

in i den grupp som planeras byggas ut inom tio år. 

 Utbyggnadsplanen innefattar nu ytterligare en grupp av områden som 

planeras för utbyggnad 10-20 år efter att VA-planen antagits. Samtliga 

områden i utbyggnadsplanen har fått ett preliminärt datum för 

införlivande i det kommunala verksamhetsområdet. Områdena som ingår 

i de två grupperna är de enda som planeras för anslutning till kommunalt 

VA via upprättande av verksamhetsområde under överskådlig framtid.  

 Planen har skickats ut för kommentarer till ett antal berörda aktörer. 

Såväl hembygdsföreningar som myndigheter. Ett antal synpunkter har 

kommit in som bidragit till att förbättra dokumentet. De har dock inte 

inneburit någon större förändring av VA-planens inriktning eller 

huvuddrag. 

 Resurser för att komma tillrätta med dåliga enskilda avlopp måste 

avsättas under en lång tid framöver. Med en VA-plan kan dessa resurser 

användas mer effektivt. 

 Utökad tillsyn av enskilda avlopp kan ge upphov till behov av 

rådgivning till fastighetsägare med enskilda avlopp. 
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 Insatser som riktas till områden som sannolikt aldrig får kommunalt VA 

föreslås. Detta kan hjälpa enskilda att göra en bra VA-lösning samt 

stärka kommunens anseende.  

 Miljöteknik föreslås fortsätta ge rådgivning till grupper av boende som 

vill ansluta sig till kommunalt VA. 

 Klimatförändringars konsekvenser för VA-försörjning, inklusive 

dagvatten, behöver utredas ytterligare.  

 Steköarnas VA-försörjning är en fråga som Ronneby kommun behöver 

lösa. En utredning av extern konsult har tillsatts och presenteras under 

våren. 

 VA-planen är ett levande dokument som löpande måste revideras för att 

möta förändringar i rättsläge och ny kunskap. Ansvaret för detta ligger 

hos kommunstyrelsen. 

 Ett första steg till en vattenförsörjningsplan har tagits. Ytterligare steg 

måste tas för att identifiera och skydda värdefulla dricksvattentillgångar 

    

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till VA-plan.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.   

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), samt ersättare Nils-Erik Mattsson (MP). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till VA-plan.  

________________ 
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§ 84 Dnr 2014-000010 101 

Information från Tekniska förvaltningen avseende 
underhållsplan för fastigheter samt avseende pågående 
juridiska processer 

 

Förvaltningschef Magnus Graad, fastighetschef Ola Liljerum och 

fastighetsförvaltare Mikael Spångberg lämnar följande information: 

 

Sammanfattning  

Fastighetsunderhåll: 

Totalt prisatt behov fram tom 2914 är 28 925 tkr och då gäller det utvändigt 

underhåll och större tekniska installatioer. 

Nyckeltal  kr/m2 redovisas. Jämförelse med dels den nivå Tekniska 

förvaltningen borde ligga på, samt med den nivå Ronnebyhus ligger på. 

Konsekvenserna med lågt PU kommer att bli fördyrat underhåll pga 

akutinsatser, svårplanerat då det finns osäkerhet kring oförutsedda händelser, låg 

servicenivå gentemot hyresgäster, gradvis förfall av fastigheterna, vilket är lika 

med kapitalförstöring. 

Ronneby Horse center: 

Blekinge Rot har inte för avsikt att åtgärda fel, de anser att kostnaden ska delas. 

Advokat är inklopplad och sista datum för svar är 7 april 2014. Ev kommer 

kommunen att stämma Blekinge Rot om de inte åtgärdar felaktigheterna. 

Ljudåtgärder Knut Hahn: 

Växjö Byggkonsult har upprättat ram och AF del. De har sedan blivit uppköpta 

av Projektbyggaren. Felaktigheter i handlingen gentemot de krav verksamheten 

redovidsade inför projekteringen. Åtgärder är genomförda av JSB och 

utredningar genom Tyréns m fl. Tekniska förvaltningen kostnad ca 1 Mkr.  

Skogsgläntan: 

Vatteläcka i taket. Byggnaden färdigställdes 2007 av JSB och de har en 

ansvarstid om 10 år gällade vårdslöshet. Felaktigt plåtarbete, detta kommer att 

åtgärdas när vädret tillåter. Den otäta konstruktionen ska utredas. 

Backsippan Listerby: 

Förbesiktningsanmärkningarna åtgärdade av JSB och en ritningssöversyn ska 

göras av JSB. Skolan kommer att bli den hälsosammma skola förvaltnignen 
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beställde. Slutbesiktning 16 juni 2014. Tvistens kostnad för kommunen ca 600 

tkr. 

Övriga projekt: 

Hulta förskola klar 2016. 

GC-bro vid Emaljen, avvaktar Länsstyrelsens beslut. 

Centrumombyggnad,  Projektering kan komma att skjutas fram något pga 

tillgång till projektör. 

Viggen information- och rastplats invigning 24 maj 2014. 

Lekplatser, 2014 kommer Sanden, Synaregatan, Grenadjärsvägen, Norra 

Smålandsgatan och Gärestad att renoveras. Avetablering av utdömda lekplatser 

pågår parellellt. 

  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Roger Gardell (FP), Thomas Håkansson (C), Tommy 

Andersson (S), Anna Carlbrant (RP), Jan-Eric Wildros (S), Willy Persson (KD), 

Peter Bowin (V), tjänstgörande ersättarna Margaretha Yngvesson (S), Claes 

Diurhuus-Gundersen (M), ersättarna Gilbert Nilsson (C), samt Lennarth Förberg 

(M).   

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 85 Dnr 2013-000158 4129 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Jan-Eric Wildros (S) angående livsmedelshantering 

 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Motionären återkommer i frågan om vad vi i Ronneby kan göra för att säkra 

maten som lagas i kommunens kök och serveras till barn och gamla. Detta med 

anledning av att flera skandaler inom livsmedelsbranschen, där det har blandats 

in hästkött i olika färdigmaträtter, fläskkött har färgats och sålts som oxfilé, 

köttfärs har haft olika stort inslag av hästkött etc. har uppdagats. 

 

Några kommuner i Dalarna har löst frågan genom att köpa in kreatur som sedan 

placerats ut på lantgårdar i grannskapet för att nå lämplig slaktvikt. På så sätt 

kan man garantera kvaliteten på det kött som serveras inom sina kommuner.  

 

Motionären menar att våra förutsättningar, genom Naturbruksgymnasiet, är 

bättre än många andras. En viktig aspekt är den pedagogiska, elever lär sig hela 

kedjan ”från jord till bord”. 

 

Motionären föreslår  

Att utreda möjligheten att försörja kommunens kök med ekologiskt kött och 

fläsk genom Naturbruksgymnasiet och eventuellt i samarbete med närliggande 

lantgårdar 

Att utreda möjligheten att återta mjölk som kan serveras inom kommunens 

verksamheter 

Att utreda möjligheten att odla potatis och vissa grönsaker på 

Naturbruksgymnasiet som kan serveras i kommunens verksamheter 

    

Bedömning 

Det är mycket omdebatterade frågor som motionären lyfter. Skandalen med 

nötkött som visade sig vara hästkött har upprört. Detta har lett till misstro mot 

branschen för det företagen som sätter produkten på marknaden som är ytterst 

ansvariga. 

Kommunen ställer kvalitetskrav på de livsmedel som upphandlas och även krav 

på god djurhållning. Det är dock svårt att ställa krav som inte diskriminerar 

någon anbudsgivare. Det är dessutom svårt att följa upp att leverantören 
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levererar den kvalitet de utlovat i anbudet. En fördel med att bli självförsörjande 

är att kommunen då har kontroll över hela matproduktionen. 

Motionären pekar på de exemplen som finns i Sverige där kommuner har löst 

sina livsmedelsbehov genom att elever på naturbruksgymnasium själva 

producerar den mat som åtgår till kommunens skolor och äldreomsorg. 

Ett exempel är Rättviks kommun som är till ca 95 % självförsörjande på nötkött 

och potatis.   

Om Ronneby kommun har samma möjligheter är svårt att bedöma. Detta 

förutsätter en utredning som också belyser de verksamhetsmässiga och 

pedagogiska aspekterna.  

Det kan finnas intresse för Cefur, utifrån ett hållbarhetsperspektiv och fortsatt 

utveckling av Cradle to Cradle
® 

inom kommunen, att vara delaktiga i den 

processen. 

Effekter inom skolan 

Att producera mat innebär att ta ansvar för natur, människor och djur. Om 

kommunen serverar maten som skolan producerar får eleverna se hela kedjan 

och får insikt i att hållbarhet måste vi skapa själva. 

Genom att Naturbruksgymnasiet hanterar produktionskedjan fram till slakt bör 

skolan även kunna användas som en del av folkbildningen rörande 

matproduktion genom att utgöra kunskapscentrum framförallt rörande hållbar 

utveckling. 

LOU, Lagen om offentlig upphandling 

Det finns inget hinder i LOU för kommunen att använda det som skolan 

producerar för matlagning i egen regi. 

För de delar i processen som skolan inte själv hanterar, exempelvis slakt och 

styckning, måste detta upphandlas i enlighet med LOU. Kommunen kan då i 

upphandlingen bland annat ställa krav på transporttider för djuren och kyl- eller 

frysförvaring av köttet i avvaktan på att köken avropar efter behov. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige  

Att bifalla motionen.   

Att uppdra åt kommundirektören att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att till 

2014-06-30 redovisa om det är möjligt att kommunen kan bli självförsörjande på 

kött, potatis och vissa grönsaker, om återtag av mjölk kan ske samt förslag till 

en ev. fortsatt genomförandeprocess. 
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Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Deltar i debatten 

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

(S), Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin (V), Anna Carlbrant (RP), Kenneth 

Michaelsson (C), Willy Persson (KD) samt tjänstgörande ersättare Margareta 

Yngveson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson yrkar med instämmande av Kenneth Michaelsson 

(C) samt Willy Persson (KD) bifall till Arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar med instämmande av Peter Bowin (V) och 

Anna Carlbrant (RP) bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att Kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till Arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för bifall till ordförande Roger Fredrikssons (M) med fleras yrkande. 

Nej-röst för bifall till ledamot Malin Norfalls (S) med fleras yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) ja-

röster och sju (7) nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar därmed att bifalla 

ordförande Roger Fredrikssons (M) med fleras yrkande om bifall till 

Arbetsutskottets förslag. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

________________ 
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§ 86 Dnr 2014-000075 049 

Ronnebyhus Investeringsbudget  2014  

 

Tf vd Gun-Marie Offesson föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2014 omsluter 32 mkr. En nivå som 

innebär att bolaget nettoinvesterar eftersom bolaget gör avskrivningar med ca 23 

mkr årligen. Flera av investeringsprojekten innebär också underhållsutgifter, 

totalt 7,8 mkr, som finansieras över årets resultat. 

För vissa av projekten råder dock en viss osäkerhet om de kommer att kunna 

genomföras under året. Det gäller ex Trygghetsboendet på Espedalen, som 

beräknas startas upp under hösten. Projektet omsluter 22 mkr varav 10 mkr antas 

belasta 2014. Andra exempel är energirenovering på Hjorthöjden och några 

andra projekt som fortfarande är under utredning för bl.a. 

lönsamhetsbedömning. 

Av projekten berör huvuddelen Ronnebyhus bostadsbestånd. Endast 1,5 mkr 

avser anläggningar där kommunen är hyresgäst.  

För nya markanläggningar på Almvägen i samband med rivningarna finns avsatt 

2 mkr i investering och 2 mkr i underhåll.  

Ca 50 % av budgeten (16,5 mkr) avser energieffektiviseringsåtgärder. 

     

Förslag till beslut 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige godkänner AB 

Ronnebyhus investeringsbudget för 2014. 

   

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB 

Ronnebyhus investeringsbudget för 2014. 
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Deltar i debatten 

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

(S), Thomas Håkansson (C), tjänstgörande ersättare Margaretha Yngvesson (S) 

samt ersättare Gilbert Nilsson (C). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget 

för 2014. 

________________ 
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§ 87 Dnr 2014-000084 049 

Omfördelning av medel för marknadsföring av Ronneby 
kommun vid F17s flygdag 

Informationsansvarig Heike Rosenquist lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

F17 anordnar en flygdag den 1 juni 2014. Ronneby kommun har fått möjlighet 

att marknadsföra sig vid evenemanget som enligt F17s beräkningar kommer att 

locka mellan 35 000 – 50 000 besökare till Kallinge. Vi kommer att sätta upp en 

professionell monter där olika kommunala verksamheter samt regionala och 

lokala platser kommer att lyftas fram som ytterst attraktiva att besöka och bo i. 

Ronneby kommun och Blekinge ska dock inte enbart upplevas som en trevlig 

plats utan ska i första hand förknippas med ett ansikte eller snarare med många 

stolta ansikten. 

Den beräknade kostnaden för projektet ligger på 212 tkr.  

    

Bedömning 

Vi vill kunna möta evenemangsbesökarna i en egen monter i en hangar 

(inomhus). Mötesplatsen ska kännas tilltalande och genom bilder, film och 

monterdesign berätta något om Ronneby kommun (platsen). Vi bygger vidare på 

konceptet ”Det händer i Ronneby”, där upplevelser för hela familjen lyfter fram 

platsen Ronneby på ett positivt sätt. Därför kommer vi att erbjuda ett intressant 

program i vår monter som vid olika tidpunkter under dagen tilltalar olika 

målgrupper. Vi vill skapa plats för barnen, då eftersom barnen trivs kan 

föräldrarna börja lyssna. Vi vill väcka ungdomarnas intresse genom prova-på 

möjligheter. Vi vill locka fram ett skratt hos våra egna anställda eller f d 

anställda genom att berätta/visa hur det var förut. Vi vill möta nyfikna Blekinge- 

eller Kronobergsbor och vara öppna för deras frågor. 

 

Prel. kostnadskalkyl 

Monter (total)  74 000 kr 

Teknik   17 500 kr 

Scen & bänkar   20 000 kr 

Personal (övertid)  50 000 kr 

Marknadsföringsmaterial  50 500 kr  

Total                       212 000 kr 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att besluta att 212 tkr 

från kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader omfördelas till 

marknadsföring av Ronneby kommun vid F17s flygdag den 2014-06-01. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att 162 tkr från Kommunstyrelsens medel för 

oförutsedda utgifter omfördelas till marknadsföring av Ronneby kommun vid 

F17s flygdag den 2014-06-01. 

Kostnaden för Övertid personal, 50 tkr, får tas inom den egna verksamhetens 

budget. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 162 tkr från Kommunstyrelsens medel för 

oförutsedda utgifter omfördelas till marknadsföring av Ronneby kommun vid 

F17s flygdag den 2014-06-01. 

Kostnaden för Övertid personal, 50 tkr, får tas inom den egna verksamhetens 

budget. 

________________ 

Exp. 
Informationsenheten Heike Rosenqvist 
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§ 88 Dnr 2014-000088 056 

Upphandling av kommunens bilpool med inriktning att 
även allmänhet kan ha tillgång till poolen 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamot Kenneth Michaelsson (C), lämnar 

följande beslutsförslag  

    

Förslag till beslut 

Kenneth Michaelsson, (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att upphandla kommunens bilpoolsverksamhet. Poolen ska 

bestå av miljöfordon inkluderat elbilar och tillgång ska även erbjudas 

allmänheten/näringsliv.  

    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att upphandla 

kommunens bilpoolsverksamhet. Poolen ska bestå av miljöfordon inkluderat 

elbilar och tillgång ska även erbjudas allmänheten/näringsliv.  

 

Att avbryta projektet om kostnaderna ökar markant. 

 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) 

samt tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphandla kommunens bilpoolsverksamhet. 

Poolen ska bestå av miljöfordon inkluderat elbilar och tillgång ska även erbjudas 

allmänheten/näringsliv.  

Projektet avbryts om kostnaderna ökar markant. 

Beslut om förfrågningsunderlaget samt att eventuellt avbryta upphandlingen ska 

tas av Kommunstyrelsen. 

 ________________ 

Exp. Teo Zickbauer 
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§ 89 Dnr 2014-000101 805 

Ansökan om medfinansiering av bidrag för 
omkläddningsbyggnad, Saxemara IF 

 

Fritid- och kulturnämnden § 3/2014 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande 

Saxemara IF ansökan om medfinansiering av bidrag för omklädningsbyggnad 

till Saxemara IF. 

 

Sammanfattning  

Föreningen har under en tid varit igång med ombyggnad och utbyggnad av 

idrottsanläggningen i Saxemara. Byggande av en ny bollplan har genomförts 

och befintlig plan har breddas till fullmått 105 x 65 meter. Nytt klubbhus med 

utbildningslokal för föreningens, samhällets och bygdens behov har uppförts. 

 

Prioritering från föreningens sida är invandrarungdomar samt flickverksamhet. 

Föreningen vill även bedriva en aktiv fridluftsverksamhet med motion och 

naturvistelse för boende av alla ålderskategorier inom och utom Saxemara 

samhälle där man vill kunna erbjuda en samlingsplats för bygdens föreningar 

såsom Samhällsföreningen, Jaktvårdsföreningen, Saxemara damklubb och 

Saxemara bastuförening. 

 

Nu aktuell byggnation är nya moderna omklädningsrum i en ny byggnad som 

uppförs i direkt anslutning till befintlig bollplan.  

 

En rivning av nuvarande utrangerad byggnad med omklädningsrum och 

materialförråd skall ske Byggnation av omklädningsrum med utrymme för relax, 

fysträning, materialvård och materialförråd med yttermått 9,6 meter gånger 36,0 

meter. Som stomme i byggnationen kommer en begagnad modulbyggnad 

återanvändas. Modulerna har besiktigats av byggteknisk personal från PEAB 

och bedömts vara i perfekt kondition. Byggnaden kommer att ha uppvärmning 

genom luftvärmepumpar och i övrigt anpassas efter lägsta möjliga energibehov.  

 

Föreningen pekar på ett brett engagemang bland medlemskåren med stort 

engagemang. En medfinansieringsaktivitet som genomförts där 80 medlemmar 

tillsammans bidragit med närmare 100 000 kr till dags datum. 
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Bland bygdens företagare finns enligt föreningen ett stort engagemang med 

betydande sponsorinsats som stöd för föreningens utveckling. Anläggningen 

kommer att förvaltas i föreningens regi genom ideellt arbete, stöd av bygdens 

näringsliv och kommunalt driftsbidrag. Parallellt genomförs ett projekt för att 

stärka föreningens organisation och säkerställa den framtida driften av 

anläggningen    

 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar rekommendera Kommunstyrelsen att 

ekonomiskt stödja satsningen på ny omklädningsbyggnad för Saxemara IF under 

2014. 

    

Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ekonomiskt 

stödja satsningen på en ny omklädningsbyggnad för Saxemara IF under 2014. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Saxemara IF ett bidrag om 250 tkr som 

medfinansiering till omklädningsbyggnad. 

Att kostnaden belastar Kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter. 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Saxemara IF ett bidrag om 250 tkr som 

medfinansiering till omklädningsbyggnad. 

Att kostnaden belastar Kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp. 
Saxemara IF 
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§ 90 Dnr 2014-000050 014 

Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2014/2015 

 

Sammanfattning  

Blekingetrafiken har liksom tidigare år skickat en remiss angående turer med 

lågt antal resande. Det är den trafik som redan idag hanteras som tilläggstrafik 

eller som av Blekingetrafiken föreslås läggas ner eller hanteras som 

tilläggstrafik i fortsättningen. Bolaget önskar få besked om kommunen önskar 

köpa till tilläggstrafik senast den 28 mars 2014.    

Bedömning 

Blekingetrafiken föreslår inga nya nedläggningar av turer i kollektivtrafiken 

inom Ronneby kommun utan önskar beslut om fortsatt köp eller ej av den 

tilläggstrafik som finns idag. 

 

Den tilläggstrafik som körs i Ronneby kommun innevarande år är: 

- Linje 255 till och från Johannishus under sommarperioden. Alla turer, två i 

vardera riktningen, är sedan juni 2008 tilläggstrafik. Dessförinnan var trafiken 

nerlagd under två somrar. Antalet resor har varierat de senaste åren mellan 1 och 

4. 2013 låg resorna på i snitt 2,0 per tur. Nettokostnaden för turerna beräknas till 

ca 33 tkr per år. 

- Linje 173 Eringsboda Alnaryd med en morgon- och en eftermiddagstur under 

skoldagar. Denna tilläggstrafik var ny från trafikåret 2011/2012 och startade i 

praktiken vid höstterminens början 2011. Antalet resande per tur 2011 var ca 

3,8. 2012 antalet resande per tur till i snitt 1,9. 2013 har dock resandet ökat och 

antalet resor per tur var då 4,8 i snitt. Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 

73 tkr per år. 

- Linje 256 Listerby-Korsanäs som under sommaren trafikeras med en tur i 

vardera riktningen i pendlingsläge. Denna tilläggstrafik är ny fr o m sommaren 

2013. Antalet resor var 2.8 respektive 2.2 i snitt per tur. Nettokostnaden för 

turerna beräknas till ca 10 tkr per år. 

 

Kostnaden för tilläggstrafiken är något dyrare totalt sett jämfört med 2013/2014, 

ca 6000 kr. Det beror på att kilometerkostnaden ökar i det nya trafikavtalet från 

augusti.    

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta att under trafikåret 2013/2014 

köpa in samma tilläggstrafik som för trafikåret 2012/2013 det vill säga 
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sommartrafik på linje 255 Johannishus-Ronneby, en morgon- och en 

eftermiddagstur skoldagar på linje 173 Eringsboda-Alnaryd samt sommartrafik 

en morgontur samt en eftermiddagstur på linje 256 Listerby-Korsanäs.    

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyreslen: 

Kommunstyrelsen beslutar att under trafikåret 2013/2014 köpa in samma 

tilläggstrafik som för trafikåret 2012/2013 det vill säga sommartrafik på linje 

255 Johannishus-Ronneby, en morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på 

linje 173 Eringsboda-Alnaryd samt sommartrafik en morgontur samt en 

eftermiddagstur på linje 256 Listerby-Korsanäs.   

 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Thomas Håkansson 

(C), Roger Gardell (FP), Peter Bowin (V), tjänstgörande ersättare Margareta 

Yngvesson (S), ersättarna Lennarth Förberg, (M) och Gilbert Nilsson (C). 

 

I debatten påtalar Malin Norfall (S), vikten av att se över stadstrafiken gällande 

busstrafiken till Parkdalaområdet, då det har varit stor inflyttning i området.  

Lennarth Förberg (M), påtalar att det finns behov av flera 

pendlingsparkeringsplatser. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att under trafikåret 2013/2014 köpa in samma 

tilläggstrafik som för trafikåret 2012/2013 det vill säga sommartrafik på linje 

255 Johannishus-Ronneby, en morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på 

linje 173 Eringsboda-Alnaryd samt sommartrafik en morgontur samt en 

eftermiddagstur på linje 256 Listerby-Korsanäs.   

________________ 

Exp. 
Anna-Karin Sonesson 
Blekingetrafiken 
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§ 91 Dnr 2014-000108 101 

Uppföljning nämndsekretariatet 

 

Utredare Per Elmgren föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Under 2009 verkställdes ett beslut om att centralisera nämndsadministrationen. I 

beslutet framgår att en uppföljning ska genomföras. 

 

Förändringen skulle generera att ”kvalitén och säkerheten i 

nämndsadministrationen ökar”.  

 

För att bedöma om de intentionerna har fallit väl ut så har styrande dokument 

granskats och intervjuer har genomförts med förvaltningschefer, 

nämndsordföranden, nämndssekreterare och registratorer. 

 

I granskningen av dokument framkommer en viss otydlighet i dokumenten och 

därmed försvåras också möjligheten att arbeta på ett likartat sätt i hela 

kommunen. Det är svårt att efterleva uppsatta rutiner om rutinerna är otydliga. 

 

Ordförande och förvaltningschefer känner en viss oro för sårbarheten vid 

sjukdom eller annan ledighet. 

 

Vidare så har inte arbetet med att ge nämndssekretariatet stöd för att ”skapa en 

fortsatt god situation” fallit väl ut.  

 

Nämndsekretariatet föreslås även fortsättningsvis vara organiserat centralt men 

ett antal åtgärder behöver vidtas för att förbättra funktionen. Insatser som 

föreslås är att styrande dokument, i synnerhet uppdragsbeskrivningen men också 

bilagor till ”Grunddokument” revideras, att en tydlighet skapas kring hur 

enheten organiserar sig för att minska sårbarheten samt att insatser genomförs 

för att svetsa samman nämndssekretariatet till ett team.  

 

Samtliga av de intervjuade förvaltningscheferna och ordförandena betonar hur 

viktigt det är att nämndssekreterarfunktionen fungerar. De poängterar detta flera 

gånger samtidigt som de uttrycker att de är mycket nöjda med de personer som 

är bemannade på tjänsterna. 
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Uppdraget 
När Kommunfullmäktige (KF) fastställde budget 2008 (§ 147/2007) togs beslut 

att en utredning ”om införande av en kommunövergripande administrativ enhet, 

vari ska ingå administrativa assistenter och nämndsekreterare…” ska 

genomföras. Tidplan för införande av elektronisk fakturahantering skulle också 

presenteras i samband med utredningen.  

 

Efter ett remissförfarande tog KF beslut om centralisering av 

nämndsadministration och fakturahantering i dec 2008 och i september 2009 

fastställdes den exakta omfördelningen av tjänster mm för att sedan verkställas 

den 1 november samma år. 

 

I beslutet framgår att ”uppföljning sker gällande nämndsekretariatet till 

Kommunfullmäktige två år efter genomförandet”. I förvaltnings-

samverkansgruppen för Kommunstyrelsens (KS) verksamhetsområden togs 

2013-03-27 beslut om att även följa upp den centrala fakturahanteringen. 

 

En uppföljning kring den centrala fakturahanteringen behandlas i ett separat 

ärende, detta ärende avser endast uppföljning gällande centralisering av 

nämndssekretariatet. 

 

Uppföljningens genomförande 
En uppföljning, eller, som det benämns i vissa sammanhang, en utvärdering, kan 

genomföras på många olika sätt. I uppdraget framgår inte hur uppföljningen ska 

göras, endast att en ”uppföljning ska göras två år efter genomförandet” 

 

I utredningen (kapitel fyra) framgår vilka effekter som förändringen bedömdes 

generera. De verksamhetskonsekvenser som lyfts fram är att ” kvalitén och 

säkerheten i nämndsadministrationen ökar”. Det framgår inte tydligt i 

utredningen vad som menas detta men sannolikt kan den uppdragsbeskrivning 

för nämndssekretariatet anses lägga en grund för en slags kommunövergripande 

kvalitetssäkring samtidigt som man lyfter fram säkerhetsperspektivet under 

4.3.2 där det framgår att ”den centraliserade nämndsadministrationen är mindre 

sårbar och därigenom ökar säkerheten och tryggheten”.  

 

I denna uppföljning kommer fokus läggas på huruvida kvalitén och säkerheten 

blivit bättre. Det innebär att inget fokus kommer att  

läggas på tex hur förändringen har genomförts eller hur de ekonomiska  

konsekvenserna har fallit ut (eftersom ekonomin inte var det som var i fokus 

gällande nämndsekretariatet) 

 

De handlingar som ligger till grund för uppföljningen är de handlingar som 

diarieförts i ärendet från 2008 – 2013. Dessutom har samliga förvaltningschefer 
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(FC), samtliga nämndsordförande (Ordf), samtliga nämndssekreterare (Ns) och 

registratorer bjudits in till intervju. Ungefär hälften av förvaltningscheferna och 

hälften av nämndsordförandena valde att delta medan samtliga 

nämndssekreterare och registratorer har deltagit. 

 

I bedömningen presenteras resultatet av intervjuerna. I en uppföljning som 

bottnar i intervjuer är det är svårt att få rätt nyans på de synpunkter som lyfts 

fram av de intervjuade. I princip kan alla synpunkter som framkommit få 

utrymme alternativt så kan de synpunkter som är återkommande från flera 

intervjuade lyftas fram. Som en slags huvudregel i denna uppföljning lyfts de 

synpunkter fram som minst två intervjuade har framfört. 

 

Slutligen presenteras ett antal förbättringsförslag.    

 

Bedömning 

Frågeställningar 

Är ansvar, uppgift och befogenhet för nämndsekretariatet tydligt? (4.3.2) 

Har kvalitén och säkerheten blivit bättre? (Utredningen Kapitel 4.2) 

 

Är nämndsadministrationen mindre sårbar? (4.3.2) 

Känner sig förvaltningarna trygga med nämndsadministrationen? (4.3.2) 

 

Har insatser genomförts för att skapa en ”fortsatt god situation” för assistenter 

och nämndsekreterare? (4.3.1)  

 

A. Kvalitetsbegreppet 

 

Nämndssekretariatets uppdragsbeskrivning och andra gällande 

styrdokument 

Precis som när andra funktioner centraliseras, tex en ekonomifunktion eller en 

personalfunktion, så bör uppdraget för enheten vara tydligt. Detta gäller såklart 

även när ett centralt nämndssekretariat bildas. Uppdraget är en slags grund för 

att nå framgång i en ”beställarorganisation” (Utredningen Kapitel 4.3.2). När 

uppdraget och processerna är klarlagda så finns bättre förutsättningar för att 

säkra kvalitén. 

 

En uppdragsbeskrivning togs fram (Bilaga 1 i utredningen), den skulle också 

kunna liknas vid en processbeskrivning och har följande disposition; 

 

1. Övergripande stöd 

2. Inkommande post 

3. Registrering av inkommande handlingar 
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4. Fördelning av ärende 

5. Ärendehantering till sammanträde 

6. Administration av sammanträde 

7. Protokollshantering 

8. Expediering 

9. Ledamöternas arvode 

10. Avslutande av ärende samt arkivering 

 

Under varje rubrik finns en kort text på två-tre meningar. 

 

Som ett komplement till denna uppdragsbeskrivning finns ytterligare dokument 

såsom Grunddokument för Ronneby kommun med tex bilagorna G.H, och I som 

innehåller 1) riktlinjer för posthanering och diarieföring 2) riktlinjer för 

beslutsunderlag och 3) riktlinjer för sammanträde och protokoll. 

 

Det finns alltså såväl dokument som beskriver uppdraget som andra dokument 

som man har att förhålla sig till. Två naturliga följdfrågor blir då om 

dokumenten är tydliga och om dokumenten efterlevs. 

 

Är uppdragsbeskrivningen 1) Tydlig? 2) Efterlevs dokumentet? 

Dispositionen i intervjuerna har följt uppdragsbeskrivningens flöde. Nästan 

samtliga av de intervjuade har lagt ett starkt fokus på punkterna 1-3. 

 

Uppdragsbeskrivningen togs fram i samband med centraliseringen av 

nämndssekretariatet. Av den anledningen är den ett viktigt dokument att förhålla 

sig till. Vid en förändring krävs stora resurser för att genomförandet ska blir bra, 

det är därför viktigt att ha verktyg som underlättar såsom ett tydligt 

dokumenterat uppdrag och helst processbeskrivningar som beskriver såväl vad 

som ska göras som hur, och av vem, det ska göras. 

 

Några av FC/Ordf anser att uppdragsbeskrivningen inte är komplett. Det som 

lyfts fram är tex sekreterarskap i råd och samverkansgrupper av olika slag.  

 

En uppdragsbeskrivning tjänar ju som en beskrivning av såväl vad som är 

uppdraget men också av vad som inte är uppdraget, dvs det som inte står i en 

uppdragsbeskrivning är inte heller att anse som ett uppdrag.  

Å andra sidan kan det vara så att alla processer inte ska vara lika på samtliga 

nämnder/förvaltningar. I de fallen ”beställningen” kan vara olika bör detta 

framgå i en uppdragsbeskrivning – då blir uppdrags- beskrivningen tydligare för 

alla parter. 

 

En del nämndssekreterare (Ns) betonar också att uppdraget är otydligt. En fråga 

som uppkommer återkommande är – vilka processer ska vara 
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kommungemensamma och vilka delar kan avvika från förvaltning till 

förvaltning?  

 

Några FC/Ordf menar också att punkten ”Inkommande post” behöver en 

ordentlig genomlysning. I instruktionen står det att ”nämndsekretariatet ska ta 

emot, sortera och registrera inkommande post”. Innebär det att all post ska 

styras till nämndssekretariatet? Om det inte är all post, vilken post avses? Ska 

det speciellt framgå hur e-post ska hanteras? 

 

Det är få synpunkter som framkommit gällande punkt 4-10, möjligtvis med 

undantag för punkten 8 ”expediering”. FC/Ordf är kritiska till att en del beslut 

inte har expedierats till förvaltningen.  

 

Det är svårt att ge ett entydigt svar på om dokumentet efterlevs eftersom det, på 

vissa punkter, upplevs som otydligt. Jag bedömer att uppdragsbeskrivningen inte 

har det fokus som den bör ha. Dokumentet bör vara en slags processbeskrivning 

som har ett antal detaljerade rutinbeskrivningar kopplat till sig. För att arbeta 

fram och dokumentera dessa, kommunövergripande, riktlinjer krävs ganska 

omfattande personella resurser i form av ett flertal arbetsmöten under en kortare 

tid. 

 

Under våren kommer cirka tio medarbetare att genomgå en utbildning i 

processkartläggning och det skulle kunna vara någon process rörande 

nämndssekreterarnas uppdragsbeskrivning som kan vara föremål för 

genomlysning. Fördelen med att ingå i vårens utbildningssisats är att 

nämndsekreterarna får tillgång till en erfaren handledare inom processområdet 

som kan ställa de rätta frågorna, vägleda hur dokumentationen av processerna 

ska göras, föreslå hur processerna kan ”leva” och förbättras över tiden genom 

tex att olika typer av egenkontroller skapas och som ligger till grund för 

förbättringsarbeten. 

 

Att fokusera på processerna innebär att inte bara fokusera på ”vem som gör vad” 

utan också på ”hur gör man”. Den grundläggande tanken är att – eftersom 

processen skapar resultatet, så är det processen som i första hand bör styras och 

förbättras. Så länge det finns en variation i processen så kommer också resultatet 

att variera. 

 

B.  Sårbarhetsbegreppet 

Samtliga FC och Ordf uttrycker en oro för hur sårbar organiseringen av 

nämndssekretariatet är, alltså trots att en centralisering genomförts. 

 

En av nämnderna har precis upplevt sårbarheten men har nu återfått sin 

ordinarie nämndssekreterare vilket, möjligen, kan verifiera att oron är befogad – 
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det innebär en rejäl kvalitetssänkning när vikarie sätts in eftersom uppdraget ofta 

är väldigt nischat. 

 

Fc och Ordf lyfter också fram att det inte känns bra att chefer går in och täcker 

upp vid vakanser – cheferna får i de fallen åsidosätta andra uppgifter som följer 

med ett chefsuppdrag. Vidare så är det är önskvärt att den som täcker upp är en 

och samma person så att en bra kontinuitet uppnås.  Det betonas att personen 

som täcker upp måste ges tid att träna för att, på kort varsel, ersätta vid akut 

frånvaro av ordinarie nämndssekreterare. I detta sammanhang är det noterbart att 

vissa FC och Ordf har en uppfattning om att samarbetet inte ”funkar” mellan 

nämndsekreterarna. 

 

Också Ns/registrator menar att det saknas en bra struktur idag för hur man kan 

säkerställa funktioner vid såväl korttidssjukfrånvaro som vid planerad 

semesterledighet. En del Ns menar att det var lättare att säkerställa funktionen 

tidigare eftersom det fanns assistenter som, relativt snabbt, kunde rycka in på ett 

fullgott sätt. 

 

C.  Insatser för att skapa en god situation nämndsekreterare 

När Ns tidigare fanns fysiskt på plats ute på förvaltningen upplevde en del Ns att 

deras roll var mer i fokus och på det sättet kände man då, mer påtagligt, en 

större tillfredsställelse. Ambitionen var ju egentligen att Ns skulle känna en 

större tillfredställelse genom att centraliseras. 

 

Omorganisationen föregicks av samtal och utbildning i form av tex studieresor. 

Ns var, i det stadiet, positiva till den kommande förändringen. 

 

När förändringen väl genomfördes saknades en tydlig struktur och ledning i 

förändringsarbetet. Tanken om gemensamma arbetssätt har aldrig fått riktigt 

fotfäste liksom insatser för att gruppen ska fungera som ett bra team har 

eftersatts. Samtliga Ns pratar om behovet av ”teambuildning” och efterlyser 

insatser på området, tex efterfrågas mer utrymme och tid för diskussioner kring 

arbetssätt, utveckla gruppen för att få ett bättre klimat med ”högt i tak”, man vill 

lära av varandras styrkor, stötta och bolla med varandra. Detta är återkommande 

synpunkter och samtliga punkter förknippas med vikten av ett bra chefsstöd i de 

olika delprocesserna. 

 

Flera av Ns nämner också att lokalerna inte är ändamålsenliga. Detta har varit en 

återkommande punkt på APT. 

 

En återkommande fundering från flera intervjuade lyder – Är uppdraget för den 

som har rollen som chef för SUS (Samordning – Utveckling – Sekretariat) 

rimligt? Det ingår inte i uppdraget att svara på den frågan men frågeställningen 
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kan vara viktig att ha med sig. Flera av nämndsekreterarna bedömer att det var 

väldigt svårt för dåvarande chefen att genomföra förändringen på ett bra sätt 

eftersom chefen sannolikt inte hade möjlighet att lägga ner den tid som 

behövdes. 

 

Det känns som om att det finns risk för att hamna i samma läge igen eftersom 

läget, på sätt och vis, är i samma fas som tidigare – det gäller nu att skapa så 

gynnsamma förutsättningar som möjligt för att göra ett omtag i vissa delar. En 

mycket viktig sådan förutsättning är att chefen har möjlighet att avsätta 

tillräckligt med tid. 

 

D.  Övrigt 

Samtliga av de intervjuade FC och Ordf inleder intervjuerna med att betona hur 

viktigt det är att nämndssekreterarfunktionen fungerar. De poängterar detta flera 

gånger samtidigt som de uttrycker att de är mycket nöjda med de personer som 

är bemannade på tjänsterna. 

 

I dagarna införs ett nytt dokument och ärendehanteringssystem. I samband med 

införandet av det nya systemet uppkommer en ypperlig möjlighet att gå igenom 

processerna och dokumentera utifrån hur det nya systemet fungerar. 

 

Flera av nämndsekreterarna har uttryckt att nämndssekreterarfunktionen 

fungerade bättre innan omorganisationen och därför har vissa också en stor 

förhoppning om att återgå till att organisera sig såsom tidigare. Samtidigt ska det 

noteras att ingen av de intervjuade FC/Ordf anser att nämndssekreterarna ska 

organiseras som tidigare, istället efterfrågar man en utveckling av funktionen 

inom ramen för nuvarande organisation. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 

att föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige 

att nämndssekretariatet, även fortsättningsvis, ska organiseras centralt. 

att styrande dokument, såsom uppdragsbeskrivning och bilagor till 

”Grunddokument” revideras av SUS-enheten senast 2014-12-31 

att, i uppdragsbeskrivningen, speciellt fokusera på hur ”inkommande post” och 

”registrering av inkommande handlingar” ska hanteras 

att SUS-enheten skapar en tydlighet kring hur enheten organiserar sig för att 

minska sårbarheten vid såväl planerad som oplanerad frånvaro samt 

kommunicera ut detta till förvaltningarna. 
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att SUS-enheten upprättar en enkel handlingsplan senast 2014-06-30 för 

nämndssekretariatet innehållande aktiviteter som syftar till ”teambuilding” 

att finansiering sker inom befintlig ram     

 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att styrande dokument, såsom uppdragsbeskrivning 

och bilagor till ”Grunddokument” revideras av SUS-enheten senast 2014-12-31 

att, i uppdragsbeskrivningen, speciellt fokusera på hur ”inkommande post” och 

”registrering av inkommande handlingar” ska hanteras 

att SUS-enheten skapar en tydlighet kring hur enheten organiserar sig för att 

minska sårbarheten vid såväl planerad som oplanerad frånvaro samt 

kommunicera ut detta till förvaltningarna 

att SUS-enheten upprättar en enkel handlingsplan senast 2014-06-30 för 

nämndssekretariatet innehållande aktiviteter som syftar till ”teambuilding” 

att finansiering sker inom befintlig ram.  

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

nämndssekretariatet, även fortsättningsvis, ska organiseras centralt. 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att styrande dokument, såsom uppdragsbeskrivning 

och bilagor till ”Grunddokument” revideras av SUS-enheten senast 2014-12-31 

att, i uppdragsbeskrivningen, speciellt fokusera på hur ”inkommande post” och 

”registrering av inkommande handlingar” ska hanteras 

att SUS-enheten skapar en tydlighet kring hur enheten organiserar sig för att 

minska sårbarheten vid såväl planerad som oplanerad frånvaro samt 

kommunicera ut detta till förvaltningarna 

att SUS-enheten upprättar en enkel handlingsplan senast 2014-06-30 för 

nämndssekretariatet innehållande aktiviteter som syftar till ”teambuilding” 

att finansiering sker inom befintlig ram.  

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att nämndssekretariatet, även fortsättningsvis, ska 

organiseras centralt. 

________________ 
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§ 92 Dnr 2014-000099 739 

Avtal mellan Ronnebyhus och äldrenämnden angående 
Trygghetsboende Espedalen 

 

Äldrenämnden § 30/2014 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till hyresavtal mellan RonnebyHus och Äldrenämnden presenteras 

för ledamöterna. 

AB Ronnebyhus planerar att bygga 17 nya lägenheter i kv Odalmannen 2. 

Lägenheterna ska hyras ut som s.k. Trygghetsbostäder, som erbjuder trygghet, 

gemenskap och social samvaro. Detta innebär att i anslutning till bostäderna ska 

finnas gemensamhetslokaler med viss bemanning. 

Projekterad byggnad är fyra våningar samt suterrängvåning i bottenplanet. I 

suterrängvåningen ska bl.a. inrymmas kök med matsal för 30 samtidiga 

matgäster och sittplatser för ca 50 personer i samband med exempelvis 

föreläsningar. Bibliotek/TV-rum, inglasat uterum ”orangeri” för samvaro och 

motionsutrymme med möjlighet till bad och dusch.  

För ovan angivna gemensamhetsutrymmen som omfattar ca 180 m2 upprättas 

ett hyresavtal mellan AB Ronnebyhus och Ronneby kommun/Äldrenämnden. 

Beräknad hyresnivå är 1350 kr/m2 i 2014 års hyresnivå. Detta innebär en 

årshyra på ca 250 000 kr/år. Hyresnivån är beräknad efter en 50-årig 

avskrivningstid vilket ställer krav på ett relativt långt hyresavtal, 20 år.  

Hyreskontrakt tecknas snarast efter att projektet är upphandlat och tidplan 

fastlagd. Beräknad tidpunkt för inflyttning är f.n. 2015-09-01. 

Äldrenämnden ska även initialt svara för en s.k. värdinnetjänst som har till 

uppgift att aktivera de boende, föreningsliv och andra intressenter i syfte att 

skapa ett meningsfullt nyttjande av husets gemensamhetsutrymmen och 

därigenom stärka den sociala samvaron i det aktuella huset och i bostadsområdet 

i övrigt. Fast inredning i lokalerna bekostas av Ronnebyhus medan 

Äldrenämnden svarar för lösa inventarier, möbler m.m. 
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Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar att tillstyrka hyresavtalet mellan Ronnebyhus och 

Äldrenämnden samt översända detsamma till Kommunfullmäktige för 

godkännande. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

presenterat avtal mellan Ronnebyhus AB och Äldrenämnden angående 

Trygghetsboende Espedalen med en hyresavtalstid om tio (10) år. 

 

Deltar i debatten 

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

(S), Jan-Eric Wildros (S) samt Tommy Andersson (S).  

 

Yrkanden 

Ledamot Bo Johansson (S) yrkar att ärendet återremitteras till Äldrenämnden 

och Ronnebyhus för att se över behov och aktualisera ärendet med de nya 

förutsättningarna. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Äldrenämnden och 

Ronnebyhus för att se över behov och aktualisera ärendet med de nya uppkomna 

förutsättningarna. 

________________ 

Exp. 
Ronnebyhus 
Äldrenämnden 
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§ 93 Dnr 2013-000256 261 

Brygga i Härstorpssjön på Ronneby 24:7 nedanför Balder 
9 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Det finns en brygga i Härstorpssjön som enligt uppgift har funnits där i mer än 

50 år. Inget avtal finns för bryggan. När bryggan renoverades anmälde grannen 

bryggbyggnationen till tekniska förvaltningen. Under hösten har tekniska 

förvaltningen haft möten med båda sidor och haft remiss ute hos de närmaste 

grannarna. 

    

Bedömning 

De grannar som anmälde bryggan flyttade dit 2007 och upptäckte på sommaren 

att bryggan fanns. De hävdar att bryggan används till fester och att de inte får 

sova på nätterna. Att besökare till bryggan inte respekterar deras tomtgräns och 

att de till och med går upp på tomten och gör sina behov. Det har också 

förekommit lösa hundar som bitit deras hund. De ser det som ohållbart att bo 

kvar om bryggan är kvar. De anser att man fortfarande kan bada, fiska och bada 

hundar där även om det inte finns en brygga. De vill inte stänga ute allmänheten 

men vill inte ha en brygga där. De tycker att förra sommaren var lugnare och 

hänvisar till att bryggan var dålig då. 

De grannar som renoverade bryggan hävdar att bryggan funnits där i flera 

generationer och att antalet besökare till bryggan har minskat till nästan bara 

grannar sen stigen längs stranden stängdes av. Tidigare röjde de området kring 

bryggan så det såg trevligt ut, men sen grannarna klagade har de inte vågat. De 

hävdar också att grannarna vid ett tillfälle monterade ner och forslade bort 

bryggan, för att senare, efter en namninsamling, lägga tillbaka den. Bryggan 

blev dåligt hopsatt och det är därför den behöver renoveras. 

De grannar som renoverade bryggan har bildat en villaförening och önskar ett 

avtal för bryggan och marken runt omkring. De vill sköta bryggan och marken 

runt omkring. De vill att bryggan ska vara en plats att umgås på. De anser att 

bryggan gör det lättare för de äldre grannarna att ta sig i och ur badet och att den 

hindrar de fiskande barnen från att halka på stenarna.  
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Ett annat alternativ som kommit från en av grannarna är att bryggans storlek ska 

begränsas. Tekniska förvaltningen har varit på plats och mätt att bryggan bör 

begränsas till att vara 8 meter lång och 120 cm bred. Då täcker den stenarna som 

ligger till grund för bryggan. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut mark för bryggplats och mark runt 

omkring. Bryggans maxmått bestäms till 8 meter lång och 120 cm bred. 

Villaföreningen har ansvaret för bryggan och ska sätta upp en skylt med regler 

och kontaktperson vid störningar. Bryggan ska vara allmänt tillgänglig. Ingen 

arrendeavgift utgår. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut mark för bryggplats och mark runt 

omkring. Bryggans maxmått bestäms till 8 meter lång och 120 cm bred. 

Villaföreningen har ansvaret för bryggan och ska sätta upp en skylt med regler 

och kontaktperson vid störningar. Bryggan ska vara allmänt tillgänglig. Ingen 

arrendeavgift utgår. 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut mark för bryggplats och mark runt 

omkring. Bryggans maxmått bestäms till 8 meter lång och 120 cm bred. 

Villaföreningen har ansvaret för bryggan och ska sätta upp en skylt med regler 

och kontaktperson vid störningar. Bryggan ska vara allmänt tillgänglig. Ingen 

arrendeavgift utgår. 

________________ 

Exp. 
Eva Lydin 
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§ 94 Dnr 2013-000426 261 

Ansökan om arrende Risanäs 7:2 / 1:12 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Ägarna till Risanäs 1:12 har ansökt om att få arrendera ca 600 kvm från Risanäs 

7:2 för att använda hälften som trädgårdsodlingsändamål och hälften för att 

bibehålla och vårda befintlig vegetation för att därigenom uppnå ett visst 

insynsskydd. 

    

Bedömning 

2006 exploaterades det nya bostadsområdet kring Gräsandsvägen. Runt området 

gjordes en röjning och gallring av skogen. Sökandena ville inte att det skulle 

röjas bakom deras fastighet och därför stoppades röjningen på den biten.  

Nu har fastighetsägarna på Gräsandsvägen ansökt om trädfällning. Skogen 

behöver röjas och döda träd tas bort. Kommunen behöver sköta sin skog och 

inte låta privatpersoner bestämma om vegetationen ska bilda insynsskydd eller 

inte. En selektiv röjning kommer att genomföras i vår.  

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte arrendera ut marken. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte arrendera ut marken. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte arrendera ut marken. 

________________ 

Exp. 
Eva Lydin 
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§ 95 Dnr 2014-000055 261 

Ansökan om jaktmark för utbildningsändamål 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Till hösten börjar det en ny inriktning på Naturbruksgymnasiet som heter jakt 

och viltvård. I och med starten av detta är Naturbruksgymnasiet i behov av 

större areal att bedriva jaktverksamhet på. 

Naturbruksgymnasiet har fått kartor över kommunal mark och kommer att 

återkomma med vilka områden som skulle vara intressanta för undervisning. 

    

Bedömning 

Den mesta av kommunens mark som inte är tätortsnära är utarrenderad. Enligt 

de flesta avtalen ska vi säga upp dem minst 3 månader före jaktårets slut, 2014-

06-30, d v s före 1 april. 

Naturbruksgymnasiet förfogar redan över mer än 400 ha mark. På detta område 

har de avtal med jägarförbundet och Hoby/Sjöarps jaktklubb, som ska hjälpa 

dem med undervisningsjakt. 

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen får mandat att säga upp de jaktarrenden som berörs. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om att Tekniska förvaltningen får 

mandat att säga upp de jaktarrenden som berörs. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Jan-Eric 

Wildros (S). 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om att Tekniska förvaltningen får 

mandat att säga upp de jaktarrenden som berörs. 

________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen 
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§ 96 Dnr 2014-000061 110 

Reglemente för valnämnden 

 

VALN § 6/2014 

 

Sammanfattning  

Valadministratör Leona Öberg presenterar det reviderade reglementet för 

valnämnden.    

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att inte godta den föreslagna ändringen under § 3.8 i övrigt 

antas förslaget. 

 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta presenterat 

förslag till reglemente för Valnämnden med redovisade revideringar. 

 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S), Malin Norfall (S), samt tjänstgörande ersättare Margareta 

Yngveson (S). 

 
Beslut 
 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta presenterat förslag till reglemente för 

Valnämnden med redovisade revideringar. 

________________ 
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§ 97 Dnr 2014-000144 170 

Redovisning utredning av Räddningstjänsten 

 

Kommunstyrelsen adjungerar Christoffer Stenström (M), 1:e vice ordförande i 

direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge, till denna punkt på 

dagordningen. 

 

Sammanfattning  

 Sandra Danielsson och Stefan Karlsson från PWC Sverige redovisar resultatet 

av uppdraget att utvärdera Räddningstjänsten Östra Blekinge.  

Uppdraget har innehållit följande delar : 

- Att belysa ekonomi & verksamhet, 

- Att undersöka om intentionerna vid bildandet har infriats, 

- Sammanfattande analys med förslag till ev åtgärder och förändringar  

Utredarnas bedöming är i korthet att det varit fördelaktigt att bilda förbund vad 

gäller kompetens, administration och tillsynsarbete. Det framkom i ett i grunden 

positivt förhållningssätt till att vara ett gemensamt förbund. Det finns dock en 

bit kvar i att få ihop organisationen till en. De saknar en övergripande, 

förbundsgemensam dimensioneringsanalys baserad på riskbild. Det har även 

framkommit behov av en gemensam, tydligare styrning. Den ekonomiska 

utvecklingen ger en grund för medlemskommunerna att aktualisera 

kostnadsfördelningen som varit oförändrad sedan bildandet.  

 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) 

samt tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet 

________________ 
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§ 98 Dnr 2012-000448 109 

Besvarande av medborgarförslag angående kommunalt 
övertagande av drift och ansvar för Skärgårdsvägen från 
Vierydsvägen till gränsen mellan fastigheterna Saxemara 
1:16 och 1:82 

 

Gatu- och parkförvaltningschef Daniel Andersson lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Önskemål har inkommit genom medborgarförslag och skrivelse från Saxemara 

södra vägsamfällighet, att kommunen ska ta över ansvaret för Skärgårdsvägen 

från Vierydsvägen till gräns mellan Saxemara 1:16 och 1:82.  

2013-05-30 beslutade kommunfullmäktige om återremiss av ärendet med 

följande direktiv:  

Olika begrepp ska utredas. Hur påverkar ett eventuellt övertagande kommun och 

förening? Andelstalen ses över. Vilka konsekvenser innebär ett övertagande? 

Hur kan kommunens eventuella åtagande påverkas principiellt för andra 

liknande åtaganden i andra delar av kommunen? Finansiering ska preciseras.    

Yttrande:  
Juridiska konsekvenser:  

Aktuell sträcka av Skärgårdsvägen består av två för kommunen juridiskt olika 

delar. En del som omfattas av stadsplan med kommunen som huvudman för 

allmän platsmark (del 1, från Vierydsvägen och 380 m söderut), och en del som 

antingen saknar detaljplan eller omfattas av detaljplan där kommunen inte är 

huvudman för allmän platsmark (detaljplan för del av Saxemara 1:146 m.fl. och 

detaljplan för Saxemara 1:15, 1:16 m.fl.).  

Den del som omfattas av stadsplan är kommunen skyldig att överta enl. 

önskemål från inkomna skrivelse.  

Resterande del av Skärgårdsvägen är kommunen i juridisk mening inte skyldig 

att överta. Kommunen tar sitt juridiska ansvar för den enskilda vägen genom ett 

framräknat andelstal i nu gällande lantmäteriförrättning. Om kommunen ändå 

väljer att ta över denna del så kommer det krävas ändring av två detaljplaner där 

kommunen inte är huvudman för allmän platsmark. För att kommunen ska 

kunna bli huvudman över enskild väg som inte omfattas av detaljplan krävs att 

fastighetsrättsliga frågor löses genom avtal.  

Vid ett kommunalt övertagande av enbart den del som omfattas av stadsplan, så 

kommer vägsamfälligheten vara kvar, men då enbart omfatta resterande del av 
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Skärgårdsvägen. Kommunen kommer att vara andelsägare enl. nu gällande 

lantmäteriförrättning.  

Vid ett kommunalt övertagande av hela sträckan, fråntas vägsamfälligheten allt 

ansvar för vägen. Upplösningen av vägsamfälligheten sker genom en 

lantmäteriförrättning. Vägsamfälligheten skall upplösas enligt vissa formkrav 

med fördelning av eventuella skulder eller tillgångar till andelsägarna.  

Ekonomiska konsekvenser:  

Kostnaden för att drift och underhåll av Skärgårdsvägen har beräknats av 

Trafikverket och ligger till grund för det statliga bidrag som årligen betalas ut. 

Kostnaden för en vägförening att driva vägen är beräknad till ca 8000 kr/år för 

snöröjning och ca 25 000 kr/år för barmarksunderhåll. Detta ger en 2 beräknad 

drift- och underhållskostnad på ca 30 kr/löpmeter och år. Motsvarande drift- och 

underhållskostnad för kommunen är ca 60 kr/löpmeter och år.  

Ekonomiska konsekvenser av ett kommunalt övertagande av enbart den del som 

omfattas av stadsplan med kommunen som huvudman för allmän platsmark (ca 

380 m), är att kommunen tar på sig driftkostnader på ca 23000 kr/år. Dessutom 

innebär kommunens övertagande av denna del, att det statliga bidrag på ca 

15000 kr/år som utbetalas varje år till vägsamfälligheten kommer att dras in. 

Detta beroende på att statliga bidrag endast utbetalas till enskilda vägar som är 

minst 1000 m långa. Vägsamfälligheten kommer även fortsättningsvis vara 

ekonomiskt ansvariga för drift och underhåll av återstående del av 

Skärgårdsvägen. Vägsamfälligheten kommer att erhålla ett kommunalt 

utfartsbidrag på ca 2000 kr/år. Kommunen kommer att ta sitt ekonomiska ansvar 

i denna del genom sin andel i nu gällande lantmäteriförrättning.  

Om kommunen väljer att överta hela Skärgårdsvägen i enlighet med 

medborgarförslag och inkommen skrivelse från vägsamfälligheten, kommer 

kommunens driftkostnad att öka med totalt ca 64000 kr/år. Vägsamfälligheten 

kommer då inte ha något ekonomiskt ansvar för Skärgårdsvägen. Kostnader 

kommer initialt även att uppstå för ändringar av detaljplaner, upprättande av 

avtal och upplösning av vägsamfälligheten genom en lantmäteriförrättning.  

 

Principiella konsekvenser:  

Kommunen bör som huvudman för allmän platsmark enl. gällande stadsplan, 

även vara ansvarig väghållare.  

Ett kommunalt övertagande av en enskild väg innebär ett antal principiella 

frågeställningar inför framtiden. Ska kommunen efter önskemål ta över andra 

liknande vägar med kommunalt intresse?  

Förutsättningarna på Skärgårdsvägen skiljer sig från andra enskilda vägar i 

kommunen på det sätt att kommunen har en förhållandevis stor andel i 

föreningen. Storleken på denna andel har ingen betydelse i juridisk mening men 

kanske i en moralisk. Kommunen tar sitt juridiska ansvar för den enskilda vägen 

genom nu gällande lantmäteriförrättning.  

Alternativ till beslut:  
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Alt 1. Kommunen övertar väghållningen på hela Skärgårdsvägen, från 

Vierydsvägen till gräns mellan fastighet Saxemara 1:16 och 1:82. 

Vägsamfälligheten bekostar erforderlig lantmäteriförrättning och 

vägsamfällighetens återstående penningmedel efter reglering av skulder överförs 

till kommunen.  

Alt 2. Kommunen övertar den del av Skärgårdsvägen som är stadsplanelagd 

med kommunen som huvudman för allmän platsmark (från Vierydsvägen och ca 

380 m söder ut) och som kommunen i juridisk mening bör vara 

väghållningsansvarig för. Saxemara södra vägsamfällighet behåller ansvaret för 

återstående del och kommunen tar sitt juridiska ansvar genom aktuell 

lantmäteriförrättning. Vägsamfälligheten kommer att erhålla ett kommunalt 

bidrag och har även möjlighet att söka extra bidrag p.g.a. att kommunen har 

badplats och camping i anslutning till Skärgårdsvägen. 

    

Förslag till beslut 

Gatu- och parkenheten anser inte att kommunen ska ta över drift och underhåll 

av enskilda vägar om det inte är ett krav av juridisk karaktär. Vidare anser gatu- 

och parkenheten att det ska finnas möjlighet för vägsamfälligheter att ansöka om 

utökat driftbidrag p.g.a. stort kommunalt intresse i en enskild väg och att detta 

då ska prövas från fall till fall. Med stöd av detta resonemang anser gatu- och 

parkenheten att medborgarförslaget ska avslås och föreslår att alternativ 2 ska 

beslutas. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt 

alternativ 2 och avslå medborgarförslaget.    

    

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-04 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Deltar i debatten 

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

Karstensson (M), Thomas Håkansson (C), Willy Persson (KD), Tommy 

Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (FP), Jan-Eric Wildros 

(S) samt tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson (S). 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Tekniska förvaltningen 

med uppdraget att arbeta med inriktning mot alternativ 1 dvs. att Kommunen 

övertar väghållningen på hela Skärgårdsvägen, från Vierydsvägen till gräns 

mellan fastighet Saxemara 1:16 och 1:82. Vägsamfälligheten bekostar 

erforderlig lantmäteriförrättning och vägsamfällighetens återstående 

penningmedel efter reglering av skulder överförs till kommunen.  

________________ 

Exp. 

Daniel Andersson 
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§ 99 Dnr 2013-000389 101 

Förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära 
relationer 2014-2016 

 

Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 2014-2016 

har arbetats fram på uppdrag av folkhälsorådet, som verkar under 

kommunstyrelsen. Detta då den kommunövergripande handlingsplanen mot våld 

i nära relationer 2011 - 2013 har löpt ut.   

Den kommunövergripande planen mot våld i nära relationer för Ronneby 

kommun syftar till att utveckla ett långsiktigt och systematiskt förebyggande 

arbete och innehåller prioriterade insatser för åren 2014-2016. Planen riktar sig 

till alla nämnder, förvaltningar och bolag i kommunen.  

Den reviderade planen har efter beslut från kommunfullmäktige 2013-03-27 § 

78 kompletterats med ett avsnitt om hedersrelaterat våld.  

Planen innefattar nämnders och bolags ansvar både i egenskap av servicegivare 

och som arbetsgivare. För att nå framgång i arbetet är det viktigt att varje nämnd 

och bolag planerar egna insatser och tar fram handlingsrutiner utifrån 

verksamhets- och ansvarsområde.  

Planen presenteras med fyra bilagor; kunskapsöversikt, aktörers ansvar och 

befintliga resurser, mall för checklista vid misstanke/upptäckt av våld i nära 

relationer.  

Remissförfarandet har pågått från 2013-11-08 t.o.m. 2014-02-28.   

Yttranden innehåller synpunkter på de delar som berör respektive remissinstans 

ansvarsområde samt på planen i sin helhet.   

 

Inkomna yttranden 
Nedan redovisas inkomna yttranden och synpunkter. Nämndernas och 

Landstinget Blekinges yttrande bifogas. Övriga remissvar sammanfattas nedan.  

Utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningen anser att planen är tydlig och väl strukturerad med 

fördelade ansvarsområden. Utbildningsförvaltningen anser att de kan arbeta 

efter planen. 

Fritid- och kulturnämnden  
Fritid- och kulturnämnden framhåller vikten av utbildning och 
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kompetensutveckling inom området för att kunna hantera checklistan och arbeta 

fram en handlingsplan.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden   
Miljö- och byggnadsnämnden framhåller att kunskapsöversikten tar upp våld 

mellan barn och ungdomar i liten utsträckning och menar att barn och ungdomar 

som vistas tillsammans i förskola och skolan kan beskrivas som nära relationer. 

I övrigt anser Miljö- och byggnadsnämnden att underlaget är bra utformat och 

utgör ett viktigt stöd i arbetet med dessa frågor. Föreslagen check- och 

kontaktlista bedöm vara funktionella hjälpmedel för att hantera dessa frågor. 

Socialnämnden 
Socialnämnden upplever planen i sin helhet som välstrukturerad och informativ 

som ger en bra bild över definitionen av våld i nära relationer. Socialnämnden 

framhåller även att den kompletterande delen som lyfter komplexiteten av våld i 

samkönade relationer är viktig.  

Äldrenämnden 
Äldrenämnden anser att de har ett viktigt uppdrag i arbetet mot våld i nära 

relationer då de inom sitt verksamhetsområde arbetar med en särskilt utsatt 

grupp. 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden framhåller att det är ytterst angeläget att kommunen 

har en övergripande och aktuell plan mot våld i nära relationer och ställer sig 

positiva till planen. Den fördjupade kunskapsöversikten avseende 

hedersrelaterat våld är ett bra komplement.  

Ekonomienheten  
Ekonomienheten lyfter vikten av att färdiga mallar vad gäller checklistor och 

handlingsrutiner, detta för att underlätta arbetet men även skapa enhetlighet och 

igenkännande för såväl medarbetare som förtroendevalda.  

Kommunala rådet för funktionshinder  
KFR anser att speciellt fokus ska läggas på funktionsnedsattas situation, med 

tanke på deras utsatthet. Vidare lyfts vikten av att socialpsykiatriska teamet som 

bland annat har kontakt med många brukare som har eget boende är extra 

lyhörda och observanta. De är även ytterst angeläget att de utbildningsinsatser 

som har riktats till personal och politiker inom området våld i nära relationer 

fortsätter.  

 

Landstinget Blekinge  
Landstinget ser positivt på det arbete som genomförts med att ta fram förslaget. 

Materialet känns genomarbetat och föreslagna mål och insatser är mycket 

relevanta och tydliga. Landstinget uppskattar att planen beaktar skillnader 
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mellan kön, sexuell läggning, nationalitet och inte minst ålder, där barnen 

särskilt har prioriterats. Landstinget poängterar vikten av god samverkan. Nedan 

presenteras synpunkter utifrån planens olika delar: 

Kommunövergripande plan- rubrik Uppföljning 

Landstinget föreslår en komplettering av indikatorer som bättre speglar 

måluppfyllelsen samt lyfter vikten av att integrera planering och uppföljning av 

planen med kommunens sedvanliga planerings- och uppföljningsprocess.  

 

Aktörers ansvar och befintliga resurser (bilaga 2) 

Förtydliga tandvårdens som en del av hälso- och sjukvården. Landstinget lyfter 

även vikten av att se till att prioriteringsarbetet även får genomslag i det 

ekonomiska och personella prioriteringsarbetet på övergripande nivå i 

kommunen, dvs att det inte bara är på nämnds-, förvaltnings-, och bolagsnivå 

arbetet måste göras. Många förutsättningar skapas på central nivå och avgör 

därmed hur framgångsrikt arbetet sedan kan bli på verksamhetsnivå.  

 

Rädda Barnen i Ronneby   
Synpunkter lämnas på följande delar: 

Kommunövergripande plan  

Rädda Barnen anser att planen är väl genomarbetad och ser positivt på att även 

våldsutövare nås av stödinsatser vilket innebär att kvinnor som brottsoffer inte 

ges hela ansvaret. Rädda Barnen anser även att det övergripande målet bör 

innehålla lättillgängliga och tidiga insatser. 

Insatsen med att ta fram checklistor och handlingsrutiner som anges under 

delmål 1 – personer som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas och 

får snabbt stöd och hjälp bör innehålla anvisningar hur information ska föras 

vidare inom verksamheten, samt tydliga anvisningar för dokumentation, 

samordning och samverkan.  

Kunskapsöversikt (bilaga 1) 

Rädda Barnen anser att det är bra att framhåller riskgrupper men menar att listan 

ska kompletteras med ytterligare riskgrupper som spädbarn, papperslösa samt 

barn och vuxna som lever under ekonomiskt svåra förhållanden. 

Aktörers ansvar och befintliga resurser (bilaga 2) 

Rädda barnen framhåller att det skyddande boendet som erbjuds bör vara 

lämpligt för eventuellt medföljande barn och att den personal som finns har 

kunskap om barns behov och rättigheter. Därtill betonar de vikten av att det 

finns skriftliga, samordnande och väl förankrade rutiner inom all 

barnverksamhet.  

 

Checklista vid misstanke/upptäckt av våld i nära relationer (bilaga 3) 
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Rädda Barnen anser att det bör finnas en särskild checklista för barn som utsätts 

för, eller bevittnar våld.  

 

Brottsofferjouren 
Brottsofferjouren har under året som gått haft många ärenden gällande våld i 

nära relationer och framförallt hedersrelaterat våld. Brottsofferjouren framhåller 

att behovet av ekonomiskt stöd från Ronneby kommun måste respekteras på ett 

bättre sätt än idag för att möjliggöra fortsatt verksamhet.  

 

Ronneby kvinnojour 

Kvinnojouren önskar komplettera kontaktlistan (bilaga 4) med Tjejjouren RUT:s 

mailadress i kontaktlistan då de inte har någon telefon utan endast är tillgängliga 

via chatt.  

 

Personalenheten, Polismyndigheten i Blekinge län, Folktandvården i 

Blekinge samt Röda Korset Ronneby 

Ovan nämnda remissinstanser ställer sig positiva till förslaget och framhåller 

planen som väl genomarbetad och tydlig.  

 

AB Ronneby Industrifastigheter, Näringslivsenheten samt Tekniska 

förvaltningen 
Ovan nämnda remissinstanser har inkommit med svar men inte lämnat några 

synpunkter på förslaget.  

    

Bedömning 

I bedömningen värderas inkomna yttranden avseende kompletteringar och 

revideringar. Förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 

2014- 2016 föreslås efter remissförfarandet revideras enligt nedan.   

Kommunövergripande plan 2014-2016 

Under rubriken Inledning, sidan 1, har följande tillägg gjorts i andra stycket: 

Ronneby kommuns reviderade kommunövergripande plan mot våld i nära 

relationer har utarbetats med utgångspunkt i Barnkonventionen, 

Kvinnokonventionen (CEDAW), FN:s Deklaration om avskaffandet av våld mot 

kvinnor…   

I flertalet yttranden lyfts vikten av stöd och mallar i arbetet med att ta fram de 

checklistor och handlingsrutiner som är en insats under delmål 1 – personer som 

utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas och får snabbt stöd och hjälp. 

Stöd i detta arbete framhålls redan som en insats i den föreslagna planen. Därtill 

finns en mall för checklista bilagat planen (bilaga 3). Önskemål om mall för 

upprättande av handlingsrutiner bedöms dock inte som aktuellt då 

handlingsrutiner i högsta grad är verksamhetsspecifika. Samordning och stöd 
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från Sesam och folkhälsorådet vad det gäller upprättande av handlingsrutiner 

kommer starta våren 2014.  

Under rubriken uppföljning, sidan 5, har ett tillägg gjorts för att integrera 

planering och uppföljning av planen med kommunens sedvanliga planerings- 

och uppföljningsprocess. Följande komplettering har gjorts för att kunna avgöra 

om arbetet löper i rätt riktning:  

Arbetet ska årligen följas upp genom respektive nämnd/bolags årsredovisning 

under rubriken Folkhälsa. Den samlade uppföljningen samordnas årligen av 

Folkhälsorådet enligt presenterade indikatorer på sidan 5.   

Bilaga 1: Kunskapsöversikt  
I ett yttrande lyfts att våld mellan barn och ungdomar i förskola och skola bör 

framhållas i kunskapsöversikten. Våld mellan barn och unga är dock inte inrymt 

i definitionen för våld i nära relationer och ett förtydligande om detta kommer 

därmed inte att göras i planen.  

Under rubriken särskilt utsatta grupper, sidan 6, föreslås tillägg av grupperna 

spädbarn, papperslösa samt barn och vuxna som lever under ekonomisk 

utsatthet. Dessa grupper är dock nationellt sett inte särskilt utsatta grupper vad 

gäller våld i nära relationer och kommer därmed inte att ingå.  

Bilaga 2: Aktörers ansvar och befintliga resurser 

I tredje stycket under rubriken Hälso- och sjukvården, sidan 2, förtydligas 

meningen ”Hälso- och sjukvården har även en viktig roll i att föra noggrann 

dokumentation för att rättsintyg vid misshandel blir korrekta” enligt följande: 

Hälso- och sjukvården har alltid en viktig roll i att föra noggrann 

dokumentation, oavsett om den våldsutsatta önskar anmäla eller inte. Vid en 

anmälan utgör detta viktiga underlag för rättsintyg.  

Rubriken Hälso- och sjukvården, sidan 2, kompletteras med ett ytterligare 

stycke för att förtydliga vikten av att vid långvarig sjukskrivning ställa frågor 

om våld i nära relationer.  

Det är också viktigt att i samband med patienters sjukskrivning, speciellt vid 

långvarig sjukskrivning, som rutin ställa frågan om våld i nära relationer, 

eftersom detta är en tänkbar bakomliggande orsak till många av dessa 

sjukskrivningar.  

Under rubriken Ronneby kvinnojour, sidan 4, har en rättelse gjorts där jourens 

har ändrats till jouren.  

Bilaga 4: Kontaktlista 

Tjejjouren RUT:s mailadress läggs till i kontaktlistan då de inte har något 

telefonnummer.  

 

Planen i helhet  

Utifrån yttranden ovan är bedömningen att remissinstanserna är positiva till 

planen och anser att den är välstrukturerad och informativ. Bilagorna upplevs 
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underlätta införlivandet av planen.  Planen lyfter relevanta mål och 

insatsområden för att förebygga och minska våld i nära relationer.     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta kommunövergripande plan mot våld i nära 

relationer 2014-2016 med föreslagna revideringar.  

    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 2014-2016 med föreslagna 

revideringar. 

 

Deltar i debatten 

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

 

Yrkanden 

Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar att det ska ske en ändring i texten, ”Viktigt 

att belysa att planen inte endast omfattar mäns våld mot kvinnor utan även 

kvinnors våld mot män samt barns utsatthet, både som offer och vittne”, 

Inledningen tredje stycke enligt följande:  

Viktigt att belysa att planen omfattar mäns våld mot kvinnor och även kvinnors 

våld mot män samt barns utsatthet, både som offer och vittne. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige att anta kommunövergripande plan mot våld i nära 

relationer 2014-2016 med föreslagna revideringar. 

________________ 
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§ 100 Dnr 2014-000115 012 

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2013 

 

Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz 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 § 195/2008. Det övergripande målet för BRÅ's 

verksamhet är följande: 

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

 I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge som bryts ner i fem 

områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra, Västra, Sydöstra. Kommunen är även 

medfinansiär till trygghetsmätningarna. Trygghetsmätningen för 2013 har 

presenterats i Kommunfullmäktige.  

Ett nytt samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Blekinge och Ronneby 

kommun har arbetats fram under 2013. Avtalet har för perioden 2014-01-28 till 

2014-12-31 tre fokusområden.  

Under 2013 har arbetet med ”Nattvandrande föreningar” i Ronneby kommun 

fortsatt.  Med nattvandrande föreningar vill lokala BRÅ 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. 

Verksamhetsberättelse 2013 har delgivits och godkänts av lokala BRÅ 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att noterar den lämnade verskamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet    



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(87) 
2014-04-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att notera den 

lämnade verskamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.   

 

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C), yrkar att i verksamhetsberättelsen lokala 

BRÅ 2013, på sid 7, stryka sista stycket; ”I Ronneby har under 2013, 25 

kontroller varit inriktade på trafiknykterhet och cirka 1 600 personer har 

kontrollerats. 19 förare har rapporterats för rattfylleri och 36 förare för 

drogfylleri”. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera den lämnade verskamhetsberättelsen 

och verksamhetsplanen till protokollet, med ovanstående revidering.   

________________ 
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§ 101 Dnr 2014-000116 019 

Uppföljning av samverkansavtal mellan Ronneby kommun 
och Polismyndigheten i Blekinge län 

 

Sammanfattning  

I Ronneby kommun samverkar kommunen och Polismyndigheten i Blekinge län 

i ett brottsförebyggande arbete genom ett så kallat samverkansavtal. Avtalet ska 

ligga till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet med målet att verka 

för en minskad brottslighet och ökad trygghet. Avtalet lyfter fram områden där 

gemensamma åtgärder är möjliga: Trygghetsvandringar, Våld i nära relationer, 

Trygghetsmätningar, Evenemang och storhelger, Alkohol- och droger, 

Skola/Fritid- och kulturverksamhet, Medlingsverksamhet vid brott och Trafik. 

Avtalsperioden har pågått från och med 2013-01-28 till och med 2013-12-31.  

Uppföljningen av avtalet innebär att kommunen och polisen har undersökt hur 

respektive part har uppfyllt sina åtaganden under respektive område och 

bedömer arbetets påverkan på problem. Uppföljningen bifogas. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktig att noterar den lämnade uppföljningen av samverkansavtal i 

brottsförebyggande arbete mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i 

Blekinge län till protokollet. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att notera den 

lämnade uppföljningen av samverkansavtal i brottsförebyggande arbete mellan 

Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län till protokollet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera den lämnade uppföljningen av 

samverkansavtal i brottsförebyggande arbete mellan Ronneby kommun och 

Polismyndigheten i Blekinge län till protokollet. 

________________ 
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§ 102 Dnr 2013-000262 109 

Besvarande av medborgarförslag om en lekplats på torget 

 

Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Tobias Jersheim har lämnat ett medborgarförslag om lekplats på torget. 

Förslagsnämnaren menar att detta skulle skapa en trevlig central mötesplats. 

Lekplatsen behöver inte vara en traditionell sådan. 

    

Bedömning 

En central attraktiv lekplats har diskuterats en längre tid. I Lekplatsutredningen 

som kommunstyrelsen fattade beslut om i oktober 2013 föreslogs av tekniska 

förvaltningen en närlekplats i Rådshusparken samt en kommunlekplats i 

anslutning till Snäckebacken några hundra meter från torget.  

Kommunen har under våren 2012 bett att få in synpunkter från medborgarna på 

torgets framtida utformning som hanterats av en arbetsgrupp. Att hitta lösningar 

som inbjuder till lek bland annat genom utformning och placering av konst har 

varit en del i detta arbete. Arbetet fortsätter inom kommunen för att komma 

fram till ett förslag gällande torget och dess utformning och förlagsgivarens 

synpunkter har skickats vidare till denna grupp. 

Medborgarförslaget bedöms därmed som besvarat. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 

- Att besluta medborgarförslaget som besvarat     

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 

medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående. 

________________ 
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§ 103 Dnr 2013-000188 109 

Besvarande av medborgarförslag att uppvakta Ronnebys 
invånare vid födelsedagar 

 

Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Ganhem Ali har lämnat in följande medborgarförslag om att uppvakta Ronnebys 

invånare vid födelsedagar. Förslaget har utretts utav SUS-enheten, 

Ekonomienheten och Informationsenheten. 

    

Bedömning 

Enligt beräkningar av ekonomienheten så skulle ett genomförande av förslaget i 

enighet med förslagslämnarens, bedöms innebära en årlig kostnad motsvarande 

2 267 000 kr varav 1 532 000 kr för gåvor och 735 000 kr i personalkostnader 

för utförandet. Efter som födelsedagarna inte är jämnt fördelade över året så 

skulle det tillfälligtvis bli svårt att praktiskt genomföra personbesök enligt 

förslaget. 

Enligt kommunikationsenheten är det svårt att bedöma effekterna av att 

genomföra förslaget. Detta skulle kunna bidra till en ökad positiv attityd till 

kommunen men skulle lika gärna kunna bidra till en negativ syn genom 

ifrågasättande av prioriteringar eller typ av gåva. Alla firar inte heller 

födelsedagar. Ett alternativ till förslagslämnarens förslag skulle kunna vara ett 

gratulationskort men enligt kommunikationsenhetens bedömning skulle en 

sådan insats ses som av ringa värde för mottagaren. 

Den sammanlagda bedömningen av förslaget i enighet med förslagsställarens är 

att effekterna av insatsen inte står i relation till kostnaderna. Att fira kommunens 

100-års jubilarer skulle dock innebära en rimlig insats som skulle betyda mycket 

för berörda personer samt ge positiv bild av kommunen. Tingsryds kommun 

uppvaktar sedan 2012 invånare som fyller 100 år. Utefter befintlig 

invånarstatistik skulle detta innebära ca 5 personer och besök per år. 

Informationsenheten undersöker möjligheterna till riktade insatser för andra 

målgrupper tillsammans med centrumföreningen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 

- Att uppvakta kommunens 100-års jubilarer med ett personligt besök och 

en blomma. Att kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för övriga 

utgifter. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. Äldrenämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att 

uppvakta samtliga som fyller 100 år i kommunen och fatta vidare beslut i 

frågan. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Äldrenämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att uppvakta samtliga som 

fyller 100 år i kommunen och fatta vidare beslut i frågan. 

________________ 
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§ 104 Dnr 2014-000040 739 

Långsiktig boendeplanering inom äldreförvaltningen, 
tilläggsäskande för nytt tillfälligt korttidsboende på 
Parkdala 

 

Äldrenämnden § 31/2014 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Parkdala - Återremiss från KSAU 

Undertecknat var kallad till KSAU den 10 februari angående framtida 

boendeplanering där hyra av ett block i Parkdala beskrivs som en kortsiktig 

lösning för att kunna verkställa boendebeslut för en allt växande kö. Under 2013 

omvandlades 12 platser till demensplatser, vilket inte har avhjälpt det totala 

behovet av platser. 

 

KSAU återremitterade ärendet dels för att få ett förtydligande av kostnadsbilden 

för Parkdala, för att undersöka möjligheten med fastighetsägaren om att hyra 

enbart två av tre plan och dels för att förvaltningen ska utreda möjligheten att 

bygga till flera lägenheter på Lindebo i Bräkne-Hoby. 

Dagens kösituation är 23 där numera mer än hälften söker boende för icke 

dementa. I kvalitetsberättelsen framgår att snittiden från beslut till verkställighet 

när det gäller särskilt boende har i jämförelse med 2012 ökat från 34 till 66 

dagar. 

 

För att möta framtiden med de krav och förväntningar det innebär bör en 

långsiktig plan arbetas fram. Närmast kommer bemanningsreglerna som 

kommer att innebära en stor förändring inom de särskilda boenden när det gäller 

planering, förhållningssätt osv. En kort tillbakablick visar att målgruppen har 

förändrats vilket kräver utveckling av både kompetens och arbetsmetoder 

samtidigt som gruppen äldre, äldre ökar. 

 

Parkdala är en kortsiktig lösning som ger det andrum som behövs för att arbeta 

fram en långsiktig och hållbar lösning i boendefrågan. Den tilltänkta byggnaden 

ger även möjlighet till en reserv i det fall att behovet av boendeplatser ytterligare 
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skulle öka. 

 

Utredningen av möjligheten att bygga till på Lindebo kommer att ske 

skyndsamt, men då det är en lång process att bygga till eller bygga nytt bedöms 

det ändå att Parkdala behövs som en kortsiktig lösning som kan avhjälpa det 

mera akuta behovet. 

    

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna ovanstående förslag med ändringen att 

sista stycket stryks som handlar om utredning av möjligheten att bygga till på 

Lindebo. 

    

 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson samt ekonom Eva Robertsson redogör 

för förändrad kostnadskalkyl i jämförelse med den som redovisades vid 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-10. 

Nytt boende Parkdala, korttidsboende 10 platser 

Drift 

Personal   3 375 000 

Personal natt   2 250 000 

Förstärkn med enhetschef  595 000 

Hyreskostnad  1 728 000 

Städkostnad   94 000 

Förbrukningsmaterial  50 000 

Personalsoc   15 000 

Mattransporter  219 000 

Larmkostnad   38 000 

Kapitalkostnad  103 985 

Total   8 467 985 

 

Investering 

Inventarier möbler mm  558 000 

Inventarier, larm porslin, gardiner mm 157 000 

Total   715 000 
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Avskrivningar och intern ränta se Kapitalkostnad ovan 

 

Omvandling Vidablick plan 3, demensboende 13 platser 

Personal 10 pl fr 0,66 till 0,725 332 000 

Personal 3 nya belagda pl   1 109 000 

Hyresintäkter  -707 850 

Merkostnad Vidablick tot 733 150 

 

Neddragning av personalbudget  

motsvarande 4 årsarbetare i hemtj -1 942 000 

 

Sammanställning  7 259 135 

Alla kostnader anges för helår 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta  

- att bevilja ett tilläggsanslag för driften med 3 332 000 kr för 2014, 

- att bevilja ett tilläggsanslag på 715 000 kr för investeringar, 

- att finansiering sker via eget kapital, 

- att Äldrenämnden får i uppdrag att teckna 3-årigt avtal avseende 

Parkdala, 

- att Äldrenämnden får i uppdrag att inför fastställande av budget 2015, 

senast i september 2014, redovisa förslag på hantering av de ökade 

utgifterna och 

- att Äldrenämnden får i uppdrag att bevaka utvecklingen och göra en 

långsiktig boendeplanering. Återrapportering ska ske till 

Kommunstyrelsen. 

 

Deltar i debatten 

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

(S), Kenneth Michaelsson (C) samt Thomas Håkansson (C). 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar  

- att bevilja ett tilläggsanslag för driften med 3 332 000 kr för 2014, 

- att bevilja ett tilläggsanslag på 715 000 kr för investeringar, 

- att finansiering sker via eget kapital, 

- att Äldrenämnden får i uppdrag att teckna 3-årigt avtal avseende 

Parkdala, 

- att Äldrenämnden får i uppdrag att inför fastställande av budget 2015, 

senast i september 2014, redovisa förslag på hantering av de ökade 

utgifterna och 

- att Äldrenämnden får i uppdrag att bevaka utvecklingen och göra en 

långsiktig boendeplanering. Återrapportering ska ske till 

Kommunstyrelsen. 

________________ 
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§ 105 Dnr 2014-000106 049 

Uppföljning central och elektronisk fakturahantering 

 

Peter Nordberg lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslöt under 2008 att införa elektronisk fakturahantering 

samt e-handel. Efter remissförfarande tog kommunfullmäktige beslut om 

centralisering av nämndsadministration och fakturahantering i december 2008. 

All fakturahantering blev därmed centraliserad till Ekonomienheten. Beslut togs 

även att en uppföljning gällande nämndssekretariatet skulle ske till 

Kommunfullmäktige. I Förvaltningssamverkansgruppen för Kommunstyrelsens 

verksamhetsområden togs beslut i mars 2013 om att även följa upp den centrala 

fakturahanteringen. 

En uppföljning gällande centralisering av nämndssekretariatet behandlas i ett 

separat ärende. Bifogad utredning avser endast uppföljning gällande central och 

elektronisk fakturahantering. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 

att föreslå Kommunstyrelsen 

att uppdra åt Ekonomienheten att fortsätta arbetet med elektronisk 

fakturahantering samt med införande av E-handel. 

att uppdra åt kommunens förvaltningar att se över sina beställarorganisationer. 

att till Miljöteknik framföra att kommunen har ett starkt önskemål att 

Miljöteknik fortsätter sitt arbete med att införa e-fakturor till kommunen. 

att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige 

    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar  

- att uppdra åt Ekonomienheten att fortsätta arbetet med elektronisk 

fakturahantering samt med införande av E-handel, 
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- att uppdra åt kommunens förvaltningar att se över sina 

beställarorganisationer, 

- att föreslå Kommunfullmäktige att ge Miljöteknik i uppdrag att införa e-

fakturor till kommunen, 

- att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Ekonomienheten att fortsätta arbetet 

med elektronisk fakturahantering samt med införande av E-handel, 

att uppdra åt kommunens förvaltningar att se över sina beställarorganisationer 

att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Miljöteknik i uppdrag att införa e-fakturor 

till kommunen. 

________________ 
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§ 106 Dnr 2014-000063 101 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Tekniska förvaltningen 

och Äldrenämnden.  

    

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

________________ 
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§ 107 Dnr 2014-000100 821 

Nyttjanderättsavtal med friidrottsföreningen Gnistan - 10-
årigt 

 

Arbetsutskottet § 71/2014 

Fritid- och kulturnämnden § 7/2014 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande 

nyttjanderättsavtal för friidrottsanläggning Brunnsvallen – Gnistan. 

 

Sammanfattning  

I investeringsmedlen för 2013 finns ett belopp på 600 000 kr för beläggning av 

friidrottsbanor på Brunnsvallen. I samråd med föreningen Gnistan har 

förvaltningen gjort en översyn av anläggningen. För att lägga beläggning på 

banorna bör ytterligare åtgärder göras för att uppfylla det behov som finns från 

förening och skola samt att göra anläggningen mer lättskött. De befintliga 

längdhoppsbanorna/groparna bör flyttas då den sand/grus som finns där sliter på 

löparbanorna. Höjdhoppsansatsen bör breddas en aning för att underlätta ansats 

och avbytarbås för RBK:s verksamhet bör jackas in för att underlätta att 

använda löparbanor. Gnistan har inlämnat en ansökan till Blekinge 

Idrottsförbund där man söker medel för att finansiera flytt av/nya 

längdhoppsgropar, breddning av ansats till höjdhopp, ny kulkastningsring samt 

injackning av avbytarbås. Förutsättningen för att föreningen skall få bidrag är att 

föreningen antingen äger anläggningen eller har ett 10 årigt nyttjanderättsavtal.         

  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att skriva ett 10- 

årigt nyttjanderättsavtal med Friidrottsföreningen Gnistan gällande 

friidrottsanläggning på Brunnsvallen. 

    

Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera information till protokollet. 

 

 

 

 

Konsult Per Engkvist föredrar ärendet.  
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Arbetsutskottets beslut 2014-03-10 

Kommunstyrelsen beslutar att skriva ett tio årigt (10) avtal med 

friidrottsföreningen Gnistan gällande friidrottsanläggningen på Brunnsvallen. 

Att ett förtydligande ska göras i avtalet gällande stadgar och uppsägning. 

Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar förlag till nytt avtal. 

 

Arbetsutskottets beslut 2014-03-24 

Arbetsutskottet beslutar att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att ta 

fram ett förslag på s k exit-klausul i avtalet till Kommunstyrelsens sammanträde 

och att Kommunstyrelsen därefter föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige 

att godkänna avtalet. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M), yrkar att ärendet återremitteras till KS/AU 

för fortsatt beredning.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till KS/AU för fortsatt 

beredning. 

________________ 
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§ 108 Dnr 2010-000431 370 

Besvarande av medborgarförslag från Ronneby Boule 
Allians genom Arne Svensson angående önskemål om 
inkoppling av fjärrvärme i boulhallen 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Ronneby Boule Allians föreslår i ett medborgarförslag att fjärrvärme installeras 

i boulehallen. De framför att det under en sträng vinter är det omöjligt att få 

hallen uppvärmd trots elfläktar ständigt går på högsta effekt vilket innebär att 

elräkningarna blir kostsamma    

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden som har 

behandlat ärendet vid två tillfällen. I februari redovisades att en inkoppling av 

fjärrvärme beräknades kosta ca 375 000 kr. Förbrukning och drift på helår 

beräknades efter installation att kosta ca 55 000 kr + service 4 ggr/år a 1125 kr. 

Nuvarande driftskostnader som till fullo belastar föreningen är 60-65 000 kr per 

år. Installation av fjärrvärme skulle ge föreningen en driftsbesparing på 5- 10 

000 kr och en avskrivningskostnad för kommunen. 

Tekniska förvaltningen har efter Fritid- och kulturnämndens första behandling 

av ärendet tagit fram nya uppgifter som visar att en inkoppling kostar 220 000 kr 

vilket ger lägre kapitalkostnader och/eller kortare avskrivning. För att hålla 

högre temperatur i hallen kvarstår dock driftskostnaderna ovan trots 

nyinstallation. Att det varit kallt i hallen har varit ett stort bekymmer för Boule 

Alliansen. Tekniska förvaltningen har även gjort en kostnadsberäkning på att 

isolera byggnaden och på så vis få till stånd en rimligare temperatur och 

ekonomi. Denna åtgärd beräknas kosta 380 000 kr att utföra. 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att man, efter de nya siffrorna för installation 

och/eller isolering, inte ser någon besparingseffekt i en installation och avråder 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att till 

Kommunfullmäktige föreslå att medborgarförslaget avslås. 

Vid behandling av ärendet i Kommunstyrelsen återremitterades ärendet för 

närmare beredning inför hantering i budgetberedningen. 

Fritid- och kulturnämnden hade åter uppe ärendet 2013-10-10. Där redovisas att 
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Förvaltningschefen i möte med föreningen fått ett nytt förslag på åtgärd. 

Föreningen har tagit fram olika alternativ av luftvärmepumpar som kan ersätta 

de byggfläktar som i nuläget ”värmer” hallen. Fritid- och kulturnämnden 

beslutar att man inte ser en besparingseffekt vid installation av fjärrvärme 

och/eller isolering och avråder ur ett ekonomiskt perspektiv. Nämnden förslår 

Kommunstyrelsen att överväga en installation av luftvärmepumpar, i 

förlängningen ett byte av lysrörsarmaturer samt installation av elstyrning. 

Luftvärmepumpar av hög kvalitet beräknas kosta 60 000 kr inkl. moms och 

installation    

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget om inkoppling av 

fjärrvärme i boulehallen. 

Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till bidrag för 

installation av luftvärmepump.    

    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförlaget om inkoppling av fjärrvärme i boulehallen. 

Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till bidrag för 

installation av luftvärmepump.    

 

Deltar i debatten 

I debatten ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson 

(C), Tommy Andersson (S), Willy Persson (KD), Kenneth Michaelsson (C), 

Roger Gardell (FP), tjänstgörande ersättarna Margareta Yngveson (S), Claes 

Diurhuus-Gundersen (M) samt ersättare Nils-Erik Mattsson (MP). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget om inkoppling av 

fjärrvärme i boulehallen. 

Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till bidrag för 

installation av luftvärmepump.    

________________ 
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§ 109 Dnr 2013-000122 332 

Besvarande av medborgarförslag om bättre belysning vid 
kommunens lekplatser 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Sofia Wihlstrand föreslår i ett medborgarförslag att lekplatserna i Ronneby 

Brunnspark, Ekenäs badplats, Ekenäs bostadsområde m fl platser får bättre 

belysning eftersom det mörkt där på vinterhalvåret. 

    

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen. Gatu- och 

parkchef Daniel Andersson har lämnat ett yttrande. Förvaltningens bedömning 

är att generellt ska de allmänna lekplatserna kommunen tillhandahåller inte 

belysas separat utan den belysning som ska tillhandahållas avser i så fall 

allmänna platser som gång- och cykelvägar till och från lekplatsen. 

Förvaltningen gör bedömningen att besöksfrekvensen kvällstid under 

vinterhalvåret för målgruppen 1-7 år inte är tillräckligt stor för att motivera den 

investerings- och driftskostnad belysningen skulle medföra. För de lite äldre 

barnen har flera näridrottsplatser byggts för att stimulera till spontan lek och 

idrott. Dessa har utrustats med belysning. 

Förvaltningen för samma resonemang som ovan gällande de i 

medborgarförslaget nämnda lekplatserna. Vidare görs bedömningen att den 

belysning som finns på gc-vägar och gator i anslutning till lekplatserna uppfyller 

de krav som är rimliga att ställa. 

Tekniska förvaltningen föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget. 
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Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

________________ 
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§ 110 Dnr 2010-000034 109 

Besvarande av medborgarförslag från Daniel Häggander 
gällande möjlighet till Idrottsprofil i Ronnebys högstadier 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Daniel Häggander m fl förslår i ett medborgarförslag att Ronneby kommun ska 

skapa en möjlighet för elever i kommunen att välja en idrottsprofil på 

högstadiet. De menar att detta kan åstadkommas genom ett samarbete mellan 

skolan och de lokala idrottsföreningarna. Förslaget skulle innebära att 

idrottsintresserade ungdomar ges möjlighet till att utöva sin idrott under ett par 

skoltimmar varje vecka. En enkel version av idrottsprofil redan i högstadiet 

skulle kunna ge en bra vägledning vid ett eventuellt val av idrottsgymnasium. 

Som skäl framförs också att forskning visar ett samband mellan fysisk aktivitet 

och skolprestationer. 

Medborgarförslaget har efter remiss till Utbildningsnämnden hanterats av 

Kommunstyrelsen som beslutade att återemittera ärendet till 

Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden har nu återkommit med ett nytt 

kompletterande yttrande.  

    

Bedömning 

Av Utbildningsnämnden första yttrande framgår följande: 

"För grundskolan gäller en timplan, som på nationell nivå anger vilka ämnen 

som ingår, samt den tid som respektive ämne ska tilldelas totalt under nio skolår. 

Huvudmannen kan besluta om att tilldela mer tid. 

Förutom traditionella ämnen finns också tid för elevens val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller 

flera ämnen. 

Rektor kan dessutom inom ramen för timplanen besluta om Skolans val. Skolans 

val får omfatta lokalt tillval, om Statens Skolverk har godkänt en plan för 

undervisningen. 

För att skapa möjligheten till profil enligt medborgarförlaget finns det två 

huvudspår; A och B. 
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Spår A 

Huvudmannen beslutar att från läsåret 2013/2014 utöka timplanen i idrott och 

hälsa med två klocktimmar i veckan. Eleverna som valt idrottsprofil ges 

möjlighet att fördjupa sin inom en eller två idrotter. Skolorna samarbetar med 

lokala föreningar. På varje skola bildas en grupp gemensam för årskurserna 7-9. 

Kostnad: ledare och material 200 000 kr/läsår och skola.  

En elev som valt elevens val "idrott och idrottsprofil" får tillsammans med två 

timmar obligatorisk idrott och hälsa i spår A totalt fem timmar idrott i veckan. 

 

Spår B 

Den enskilda skolan erbjuder idrottsprofil som ett valbart alternativ inom 

elevens val. Detta motsvarar en klocktimme per vecka; dvs hälften jämfört med 

spår A. Skolorna samarbetar med lokala föreningar. På varje skola bildas 

inledningsvis en grupp gemensam för årskurserna 7-9.  

Kostnad: ledare och material 30 000 kr/läsår och skola. 

En elev som valt elevens val "idrottsprofil", får tillsammans med två timmar 

obligatorisk idrott och hälsa i spår B totalt tre timmar idrott i veckan. 

 

Sammanfattningsvis 

För att genomföra "idrottsprofil" krävs i spår A ett resurstillskott för 

genomförande och beslut om utökad timplan för huvudmannen. I spår B krävs 

rektors beslut rörande den egna skolan och kostnader som är jämförelsevis 

låga." 

 

Det andra yttrandet beskriver hur man idag organiserar skolans verksamhet 

kring profiler på de båda 7-9-skolorna. 

I dagsläget erbjuder Kallinge 7-9 en idrottsprofil, en estetisk profil och en 

"kaféprofil". Idrottsprofilen innebär fördjupning och breddning av ämnet men 

har något mer inriktning mot bollsporter. Profilerna är förlagda på elevens val 

men man har valt att förlänga tiden ytterligare 40 minuter. Detta möjliggörs 

genom skolans val. 

 

På Snäckebacksskolan finns ingen profil, typ idrottsprofil i dagsläget. Om man i 

framtiden satsar på en profilering är rektorns tanke att fokus ska ligga på 

baskunskaper med fördjupning inom no eller språk. 
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Med utgångspunkt i att idrottsprofil (typ B) erbjuds på Kallingeskolan förelås 

medborgarförslaget vara besvarat. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med 

att Kallingeskolan erbjuder idrottsprofil genom elevens och skolans val.  

    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 

medborgarförslaget är besvarat med att Kallingeskolan erbjuder idrottsprofil 

genom elevens och skolans val. 

 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Roger Gardell (FP), Anna Carlbrant (RP), Malin Norfall (S), 

Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare Lennarth Förberg (M) och Tim 

Svanberg (C). 

 

Yrkanden 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar med instämmande av Roger Gardell (FP) 

och Anna Carlbrant (RP) att medborgarförslaget besvaras med, utöver att 

Kallingeskolan erbjuder idrottsprofil genom elevens och skolans val, att 

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att arbeta för idrottsprofilering på flera 

skolor i enlighet med ambitionerna i medborgarförslaget. 

 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar med instämmande av ordförande Roger 

Fredriksson (M) och Kenneth Michaelsson (C) bifall till Arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att Kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till Arbetsutskottets 

förslag till beslut. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med att 

Kallingeskolan erbjuder idrottsprofil genom elevens och skolans val. 

________________ 
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§ 111 Dnr 2013-000166 109 

Besvarande av medborgarförslag från Yvonne Johansson 
och Elvi Kempaala angående att bygga ett nytt 
trygghetsboende i området kring Vårdcentralen i Ronneby 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Yvonne Johansson och Elvi Kampala har lämnat in ett medborgarförslag 

angående byggnader i området kring Ronneby Hälsocenter och byggande av 

trygghetsboenden. 

    

Bedömning 

Den byggnad som anges i medborgarförslaget ägs av Landstinget Blekinge. 

Deras avsikter är att i närtid riva byggnaderna och bygga ett nytt hus avsett för 

den psykiatriska verksamhet som bedrivs i det s.k. H-huset i samma område. 

Denna byggnad ägs av Ronneby kommun. 

När Landstinget Blekinge är klara med sin byggnad kommer de att lämna de 

lokaler som hyrs av Ronneby kommun. Vad som ska hända med dessa lokaler 

därefter är inte beslutat.  

Då den byggnad som förslagsställarna menar inte ägs av kommunen ligger 

frågan utanför kommunens ansvar. Kommunen är dock medveten inför 

framtiden att den plats där de lokalerna som är ägda av kommunen och som 

Landstinget kommer att lämna ligger, kan var en lämplig för lokalisering av ett 

trygghetsboende. 

Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är 

besvarat med ovanstående. 
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Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 

medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående. 

________________ 
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§ 112 Dnr 2013-000111 266 

Strategi för Ronneby kommuns skogsinnehav 

 

Arbetsutskottet § 78/2014 

Förvaltningschef Magnus Graad föredrar ärendet och utvecklingssamordnare 

Emelie Stenborg har lämnat följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Rektor Per Isaksson, Blekinge Naturbruksgymnasium, har ansvarat för 

framtagande av ett förslag till en skogsstrategi, tillsammans med bland annat 

Tekniska förvaltningen. Skogsstrategin ska utgöra grund för kommunens 

planering av sitt skogsinnehav. Kommunfullmäktige fattade 2006 ett beslut att 

kommunens skogsproduktion ska ställas i anspråk för skogsutbildningen i 

utvecklingssyfte. Det föreligger därför ett förslag till beslut som förutom en 

strategi för Ronneby kommuns skogsinnehav också föreslår att 

Naturbruksgymnasiet tar över förvaltandet av produktionsskogen i enlighet med 

skogsstrategin. Tekniska förvaltningen och Utbildningsnämnden har ställt sig 

positiv till ett övertagande av produktionsskogen. Tekniska förvaltningen fick av 

KSau, 2013-12-02 § 385, i uppdrag att kontrollera hur andra kommuner i länet 

sköter sitt skogsinnehav samt undersöka hur ärendet går ihop med 

grönstrukturplanen och det kommande arbetet med naturvårdsprogrammet.  

 
Utredning 
Dokumentet innehåller 3 delområden vilka nedan beskrivs områdesvis. 

 

Hantering av skogsinnehav i Blekinge läns övriga kommuner 

 

Karlskrona: 

Kommunledningsförvaltningen är ansvarig för skogsinnehavet där Mark- och 

Exploateringsenheten ansvarar för allt som inte är planlagt. Skogssällskapet är 

upphandlad förvaltare och sköter produktionsskogen samt större arbeten i 

tätortsnära skog och park. Förvaltaren utför underhåll, sköter försäljningen av 

virke, är med i planläggning samt har myndighetskontakt (i samråd med 

kommunen). Gatu- och parkenheten sköter det mesta i den tätortsnära skogen 

samt i parker.  

 

Karlshamn: 
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Markinnehavet ligger under Kommunstyrelsen med ansvar fördelat på Tekniska 

nämnden och vidare till Gatu- och parkenheten. För närvarande är Södra 

upphandlad förvaltare men en ny upphandling är aktuell. Förvaltaren har ansvar 

för planering och utförande av skogsvård samt försäljning av avverkad skog 

(inklusive lager samt skog från bostadsnära skog) i samråd med kommunen. 

Den bostadsnära skogen sköts oftast i egen regi med stöd från entreprenören.  

 

Olofström: 

Skogssällskapet, som är upphandlad förvaltare sedan 70-talet, planerar (i samråd 

med kommunen) och utför arbete i skogen, samt sköter försäljning av avverkad 

skog. Den tätortsnära skogen förvaltas och sköts också till stor del av 

Skogssällskapet men även av egen personal från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (från Gator, park, väg och skog).  

 

Sölvesborg: 

Sedan tio år sköter Parkavdelningen (en del av Teknisk avdelning under 

Samhällsbyggnadsförvaltningen) det mesta av skogsvården i kommunen med 

stöd av entreprenör för större arbeten, t ex avverkning och maskinröjning. Detta 

gäller både produktionsskog och den tätortsnära skogen samt park. Avverkad 

skog säljs av kommunen.  

 

Naturvårdsprogrammet 

Sekretariat Utbildning Samordning har ansökt om LONA-pengar av 

Länsstyrelsen för att upprätta ett naturvårdsprogram. Skogsstrategin kan komma 

att användas i identifierandet av objekt samt för att planera naturvård. Eftersom 

naturvårdsprogrammet fungerar som ett paraply där andra naturvårdspolicies är 

underinordnade (och ska vara i enlighet med) är det också möjligt att 

skogsstrategin kan komma att påverkas av naturvårdsprogrammet. 

Naturvårdsprogrammet tas i bruk 2017 förutsatt att finansiering erhålls och 

därför är det lämpligt att, i enlighet med kommunens miljömål, en skogsstrategi 

antas redan innan ett eventuellt naturvårdsprogram är i bruk. 

 

Grönstrukturplanen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med ett framtagande av en 

Grönstrukturplan. Denna ska vara ett underlag till Översiktsplanen med 

avseende på vilka centrumnära gröna ytor i kommunen som ej ska exploateras 

(däribland tätortsnära skog) och balansen mellan bebyggd och grön yta. 

Skogsstrategin kommer att utgöra ett underlag till Grönstrukturplanen så till 

vida att den definierar områden samt skötsel av, fram för allt, den tätortsnära 

skogen (men även produktionsskogen). Skogsstrategin och Grönstrukturplanen 

har inga element som krockar då deras syfte skiljer sig åt. Däremot tycker Miljö 

- och byggnadsnämnden att det vore önskvärt med kartor för att underlätta 

arbetet med Grönstrukturplanen.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

79(87) 
2014-04-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Summering 
Skogsstrategin, som förslaget ligger, går inte emot det planerade arbetet med 

Naturvårdsprogrammet och Grönstrukturplanen. Snarare kan skogsstrategin 

användas som ett underlag för arbetet med dessa. Skogsstrategin kan komma att 

påverkas av Naturvårdsprogrammet men inte troligt Grönstrukturplanen. 

De flesta kommuner i Blekinge län hanterar sitt skogsinnehav genom en lösning 

som baserar sig på upphandlad förvaltning och försäljning av produktionsskogen 

och en egen skötsel av tätortsnära skog och park. Samma entreprenör är oftast 

delaktig i större arbeten som utförs i tätortsnära skog samt i parker. Det finns 

dock lösningar som grundar sig i att behoven för skogens skötsel bäst 

tillgodogörs på andra sätt.  

 

Idag är ansvaret för skogen i Ronneby kommun fördelat på två förvaltningar – 

Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Det skulle innebära stora 

vinster om ansvaret kunde samlas på ett ställe. Utbildningsförvaltningen besitter 

bättre kompetens än Tekniska förvaltningen vad gäller skogens skötsel, t ex 

genom personal vid Blekinge Naturbruksgymnasium. Naturbruksutbildningarna 

i Ronneby kommun, som är unik för Blekinge, skulle erbjudas pedagogiska 

utvecklingsmöjligheter om Utbildningsförvaltningen hade det samlade ansvaret 

för skogen.  

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

skogsstrategin antas samt att ansvaret för produktionsskogen flyttas från 

Tekniska förvaltningen till Utbildningsförvaltningen i enlighet med tidigare 

beslutsförslag. 

    

Arbetsutskottets beslut 2014-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till nästa 

Arbetsutskott den, 23 mars 2014. 

 

Utbildningsförvaltningens chef Tommy Ahlquist, rektor Per Isaksson samt 

driftchef Bo Börjesson redogör tillsammans med Tekniska förvaltningens chef 

Magnus Graad för ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 2014-03-24 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta 

- att anta Strategin för kommunens skogsinnehav, 

- att huvudansvaret för kommunens skogsinnehav ligger kvar på Tekniska 

förvaltningen, 

- att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upphandla 

skogsförvaltartjänster 

- att Utbildningsförvaltningens (Naturbruksgymnasiets) behov av och 

önskemål om ytterligare övningsskog hanteras i dialog med Tekniska 

förvaltningen och upphandlad förvaltare. 

 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 113 Dnr 2014-000142 619 

Ansökan från Academy of Music and Business Education 
AB om godkännande som huvudman för riksrekryterande 
utbildning vid den fristående gymnasieskolan AMB 
Education i Tingsryd 

 

Utbildningsnämnden § 40/2014 

Bo Skandevall, projektledare KORt, redogjorde för tjänsteutlåtande/ 

remissyttrande avseende ansökan från Academy of Music and Business 

Education AB om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning 

vid den fristående gymnasieskolan AMB Education i Tingsryd. 

 

Bedömning 

Av tjänsteutlåtandet framgår följande: 

”Då elevtalet fortfarande varierar i kommunerna inom KORt, som redan var för 

sig har sökt anpassa sin organisation genom att reducera antalet 

utbildningsplatser, kan det vara negativt för två av tre skolor inom KORt att 

inom området ytterligare öka konkurrensen och mängden utbildningsplatser 

med ett estetiska program med inriktning musik med en snarlik mängd. Se figur 

2, sidan 5. 

 

Estetiska programmets verksamheter i respektive kommun bidrar till ett levande 

kulturutbud för samhällenas invånare. Risken att detta program, alternativt 

någon/några av deras inriktningar upphör vid en omfattande konkurrens och 

kan innebära en reducering av det kulturella utbudet i kommunerna. 

 

I samband med införandet av GY2011 och dess stipulerade förändringar i 

program- och examensmål, samt att vissa program är helt nya, är en rättvisande 

ekonomisk jämförelse svår att förutse. 

 

Det är också svårt utifrån ansökan förstå ekonomin bakom upplägget.  

Vi står frågande inför de kostnadshöjande argument AMB framför i sin 

komplettering enligt bilaga 1 i ansökningshandlingarna, där man inte kunnat 

ange den exakta summan som utgör skillnaden mellan riksprislista och skolans 

egna kalkyler.”      
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Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden avstyrker ansökan från AMB Education AB, 

med Skolinspektionens diarienummer 2014:965, om godkännande som 

huvudman för en fristående riksrekryterande gymnasieskola i Tingsryd. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S), 

Tim Svanberg (C), Erik Ohlson (V), Saleh Sahnini (C), Jennie Koskela (RP) och 

Christer Stenström (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP) samt 

ersättare Sune Håkansson (RP). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar återremiss för en omarbetning av 

yrkandet till ett bifall. 

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till tjänstemannautlåtandet 

och yrkar samtidigt att ärendet avgörs idag. 

 

1:e vice ordförande Tim Svanberg (C) yrkar bifall på ordförandens förslag. 

Ärendet ajourneras för kl 12.00 och återupptas kl 13.55. 

Ronnebyalliansen yrkar att ärendet avgörs idag och att ansökan tillstyrks. En 

röstförklaring kommer att närslutas protokollet. 

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till tjänstemannautlåtandet 

och att ärendet avstyrks. 

Nämndsledamot Jennie Koskela (RP) yrkar att ärendet tillstyrks. 

1:e vice ordförande Tim Svanberg (C) och Christer Stenström (M) bifaller 

Jennie Koskelas förslag till beslut. 

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) yrkar avslag på nämndsledamot Jennie 

Koskela’s (RP) förslag till beslut och bifaller föreliggande tjänstemannaförslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag. Nämndsledamot Jennie Koskela’s 

(RP) förslag om tillstyrkan och 2:e vice ordföranden Jan-Eric Wildros’ (S) 

förslag om avstyrkan. 

 

Ordföranden ställer de båda förslagen emot varandra och finner att 

nämndsledamot Jennie Koskela’s förslag bifallits. 
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Omröstning begärs. 

 

De som biträder nämndsledamot Jennie Koskela’s (RP) yrkande om tillstyrkan 

röstar ja och den som är för 2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros’ (S) förslag 

om avstyrkan röstar nej. 

 

Vid ett ja har Utbildningsnämnden bifallit ansökan från AMB Education AB. 

 

Omröstningsresultat 

 

Beslutande Ja Nej Avst 

Lennarth Förberg, ordf. (M) X  

Kent Karlsson (M) X 

Christer Stenström (M) X 

Åsa Evaldsson (M) X 

Tim Svanberg, 1:e vice ordf (C) X 

Saleh Sakhnini (C) X 

Kerstin Johansson (FP) tjg.ers   X 

Jennie Koskela (RP) X 

Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S)  X 

Anette Rydell (S)  X 

Rune Kronkvist (S)  X 

Marie Ohlsson (S)  X 

Stefan Österhof (S)   X 

Erik Ohlson(V)  X 

Anna-Mi Kullman (Op)  X 

 

Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster, 6 nej-röster och 1 avstod. 
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Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutat bifalla AMB Education’s 

ansökan. 

 

S-Gruppen reserverar sig mot Utbildningsnämndens beslut. 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden bifaller efter omröstning enligt ovan ansökan från AMB 

Education AB om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning 

vid den fristående gymnasieskolan AMB Education i Tingsryd. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

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

(S), Jan-Eric Wildros (S), Roger Gardell (FP) samt ersättare Lennarth Förberg 

(M) och Tim Svanberg (C). 

 

Yrkanden 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar med instämmande av Jan-Eric Wildros (S) 

bifall till tjänstemannaförslaget dvs att ansökan avstyrks. 

Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar att kommunen enbart ska redovisa 

konsekvenserna och ej tillstyrka eller avstyrka. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ansökan tillstyrks. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandes yrkande om att tillstyrka 

ansökan. 

 

Omröstning begärs. 
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Propositionsordning 2 

Ordförandens yrkande utses till huvudförslag. 

För att få fram motförslag ställer ordförande Roger Fredriksson (M) proposition 

på Malin Norfalls (S) yrkande mot Roger Gardells (FP) yrkande och finner att 

Kommunstyrelsen utser Malin Norfalls (S) yrkande som motförslag. 

Följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Malin Norfalls (S) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) ja-

röster, sex (6) nej-röster. En (1) ledamot avstår. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan från AMB Education AB om 

godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående 

gymnasieskolan AMB Education i Tingsryd. 

________________ 

Exp. 

Utbildningsnämnden 
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§ 114 Dnr 2014-000143 619 

Ansökan från Aspero Friskolor Ab om godkännande som 
huvudman för nationell godkänd idrottsutbildnin. NIU 
Handboll, vid den fristående gymnasieskolan Aspero i 
Karlskrona 

 

Utbildningsnämnden § 41/2014 

Bo Skandevall, projektledare KORt, redogjorde för tjänsteutlåtande/ 

remissyttrande avseende ansökan från Aspero Friskolor AB om godkännande 

som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU Handboll,  vid den 

fristående gymnasieskolan Aspero i Karlskrona. 

 

Bedömning 

Av tjänsteutlåtandet framgår följande: 

”Ansökan gäller en fortsättning på en tidigare gjord och godkänd ansökan som 

måste förnyas vart fjärde år. 

Då den sökande redan har ett NIU-godkännande är det ett välkänt faktum för 

våra gymnasieskolor inom KORt, vilket innebär redan kända konsekvenser. 

Skolornas utbud påverkas inte av Asperos ansökan och eventuella godkännande 

gällande handboll.”    

Förslag till beslut 

Föreslås att ansökan från Aspero Friskolor AB, med Skolinspektionens 

diarienummer 2014:666, om godkännande som huvudman för en fristående 

nationellt godkänd idrottsbildning i Karlskrona tillstyrks. 

    

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Aspero Friskolor AB, med 

Skolinspektionens diarienummer 2014:666, om godkännande som huvudman 

för en fristående nationellt godkänd idrottsbildning i Karlskrona. 

Vi finner dock skrivelsen från Svenska Handbollsförbundet märklig, då det 

verkar som att man tillstyrker ansökan med krav på positiv särbehandling. Detta 

anser vi bör uppmärksammas av Skolinspektionen. 
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Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ersättare Lennarth Förberg (M). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan från Aspero Friskolor AB, med 

Skolinspektionens diarienummer 2014:666, om godkännande som huvudman 

för en fristående nationellt godkänd idrottsbildning i Karlskrona. 

Ronneby kommun finner dock skrivelsen från Svenska Handbollsförbundet 

märklig, då det verkar som att man tillstyrker ansökan med krav på positiv 

särbehandling. Detta anser vi bör uppmärksammas av Skolinspektionen. 

________________ 

Exp. 

Utbildningsnämnden 

 


