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§ 140 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 141 Dnr 2015-000123 4230 

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

Ronneby Miljö och Teknik AB:(S) VD Hans Nilsson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I Ronneby kommuns avfallsplan beslutad av kommunfullmäktige 28/5 2014 

§ 138 var ett av målen att utreda konsekvenserna för fastighetsnära 

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

Teknik AB. Miljöteknik har gjort en utredning som bifogas. 

Sammanfattningsvis har i utredningen två alternativ utretts: 

 

FNI fyrfackskärl 

FNI optisk sortering  

 

Systemen har jämförts med avseende på aspekterna: etablerbarhet, 

flexibilitet, driftsäkerhet, användarperspektiv, arbetsmiljö, 

insamlingsresultat, insamlad mängd, kvalité, miljö och ekonomi. 

Utredningen berör främst villor och fritidsbostäder. Utredningen visar att 

man föredrar fyrfackskärl framför optisk sortering. Eventuellt införande av 

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

 

I utredningen föreslås också att vid platsbrist för fyrfacksinsamlingssystem 

kan bostadsområden tillsammans bilda samfällighet och bygga miljöhus. 

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

en kostnadsökning jämfört med nuvarande system. Nämnas kan att 

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

utredningen.)  

 

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

26/2 2015.  
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Förslag till beslut 

Styrelsen beslutade att föreslå ägaren följande: 

 

Godkänna utredningen om fastighetsnära insamling.  

Införa fastighetsnära insamling ”fyrfack” i Ronneby kommun med början 

2016. 

Göra erforderliga investeringar utöver ordinarie investeringsbudget. 

Se över taxekonstruktionen för sophämtningen i samband med införandet av 

fastighetsnära insamling.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP), Malin Norfall (S), 

Nicolas Westrup (SD) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar godkänna utredningen om 

fastighetsnära insamling. 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar komplettering av utredning med 

information om bland annat: 

- förmodat resultat ur miljösynpunkt 

- utveckling av taxor 

- implementeringsplan 

- frågor och svar (om mest förekommande frågor, funderingar etc. från 

medborgare)  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- godkänna utredningen om fastighetsnära insamling 

- utredningen kompletteras med information om bland annat: 

förmodat resultat ur miljösynpunkt, utveckling av taxor, 

implementeringsplan samt frågor och svar (om mest 

förekommande frågor, funderingar etc. från medborgare)  

 

________________ 

Exp: Hans Nilsson 
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§ 142 Dnr 2015-000121 170 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 
Förvaltningsberättelse år 2014 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har avlämnat 

årsredovisning för 2014 års verksamhet. Revisorerna har avgett 

revisionsberättelse vari det tillstyrks att årsredovisningen godkänns och att 

direktionen beviljas ansvarsfrihet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet samt överlämnar 

årsredovisningen till Kommunfullmäktige för beslut om godkännande samt 

ansvarsfrihet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 
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§ 143 Dnr 2015-000131 332 

Kommunlekplats 

Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I samband med lekplatsutredningen lyftes behovet av en Kommunlekplats i 

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

lockar till besök både från hela Ronneby kommun liksom från angränsande 

kommuner. I Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2015 finns 3 

mkr tilldelade till förverkligande av denna kommunlekplats. 

 

Vid planberedningens möte 2015-01-27 lyftes frågan om 

kommunlekplatsens lokalisering, och Tekniska förvaltningen redovisade tre 

möjliga placeringar; Snäckebacken, Rådhusparken och Kilen. Mötet fastslog 

att lokaliseringsutredning skulle genomföras med avseende på Snäckebacken 

och Rådhusparken.  

Bedömning 

WSP har tagit fram en kort lokaliseringsutredning där förslag på placering 

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

bifogad handling. Utredningen har remitterats till Ronneby handel, 

Näringslivskontoret samt Plan- och byggenheten för att inhämta deras 

synpunkter inför beslut. Respektive remissinstans yttrande biläggs. 

 

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

för- och nackdelar som respektive placering innebar. 

 

Ronneby handels och Näringslivskontorets yttranden förordar en placering i 

Rådhusparken baserat främst på synergieffekten gentemot centrumhandeln 

samt på de redan tillgängliga befintliga faciliteterna. 

 

Plan- och byggenhetens yttrande förordar en placering vid Snäckebacken då 

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

nackdelarna vid Rådhusparken. 

 

Tekniska förvaltningen har bearbetat samtlig ingående fakta och gör följande 

bedömningar. 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(78) 
2015-04-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Läge: 

Båda platserna bedöms vara bra ur lokaliseringssynpunkt. Utrymmesmässigt 

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

kommunlekplats oberoende lokaliseringsval. Snäckebackslokaliseringen har 

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

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

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

framtidsperspektiv knyter en placering i Rådhusparken ihop stadens centrala 

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

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

centrala. 

 

Ur tillgänglighetssynpunkt bedöms Rådhusparken något bättre då 

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

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

 

Rådhusparken ställer högre krav på den estetiska utformningen av lekplatsen 

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

materialval, lekutrustning och färgsättning bedöms detta dock inte vara ett 

problem. På motsvarande sätt kan utformningen i Snäckebacken ges ett 

större utrymme för kreativa lösningar då platsen inte har samma 

gestaltningsmässiga krav. 

 

I Rådhusparken är det möjligt att tillgodose det önskemål som finns 

angående boulebana i anslutning till lekplatsen vilket skulle skapa en 

naturlig mötesplats över generationer. Boulebanan är dock inte avhängig en 

kommunlekplats utan går självfallet att tillskapa ändå. En placering i 

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

delar av parken för ytterligare aktiviteter vilket gör att platsen blir 

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

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

idag men här saknas som tidigare nämnt större utvecklingsmöjligheter då 

ytan är begränsad. 

 

Ekonomi: 

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

fungerande kommunlekplats vid Rådhusparken, då det här redan finns 

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

en lokalisering vid Snäckebacken kommer detta att innebära stora övriga 

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

parkeringsytor, ordningställande av nya parkeringsplatser samt utbyggnad av 

offentlig toalett. Bedömningen är att detta innebär behov av tillkommande 

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

mindre gentemot Rådhusparksalternativet.  

 

Tidplan: 

Efter lokaliseringsbeslutet bör den nya kommunlekplatsen föregås av en 

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

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

En kommunlekplats vid Rådhusparken bedöms kunna färdigställas betydligt 

snabbare än vid Snäckebacken baserat på de kringåtgärder som måste 

genomföras vid Snäckebacken. Dessutom kan Rådhusparkslekplatsen mer 

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

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

kunna vara färdigställd inför sommaren 2016 emedan motsvarande tidplan 

för Snäckebacksalternativet bedöms till 2017.  

 

Slutlig bedömning: 

Baserat på ovanstående resonemang anser Tekniska förvaltningen att vilken 

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

Dock förordas en placering i Rådhusparken framför Snäckebacken då vår 

uppfattning är att denna placering totalt sett tillför kommunen och dess 

centrum mer än placeringen vid Snäckebacken.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar: 

– att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra medborgardialog 

kring utrustning på kommunlekplats  

– att förorda utbyggnad av kommunlekplats vid Rådhusparken 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup (SD), Kenneth 

Michaelsson (C), Peter Bowin (V) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

bifall till den första att-satsen samt att förorda utbyggnad av kommunlekplats 

vid Rådhusparken. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av Kenneth 

Michaelsson (C), Roger Gardell (FP) och Nicolas Westrup (SD), bifall till 

den första att-satsen samt att förorda utbyggnad av kommunlekplats vid 

Snäckebacken. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer framförda yrkanden mot varandra 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförande Roger 

Fredrikssons (M) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra medborgardialog 

kring utrustning på kommunlekplats 

- förorda utbyggnad av kommunlekplats vid Snäckebacken 

 

Ledamot Tommy Andersson (S) deltar inte i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Magnus Graad 
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§ 144 Dnr 2014-000565 012 

Verksamhetsplan Tekniska förvaltningen 2015 

Samordnare Emelie Stenborg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har under hösten 2014 tagit fram en verksamhetsplan 

för 2015. 

 

Verksamhetsplanen presenterades som ett informationsärende vid KSau 

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

med ett beslutsärende i frågan.  

Bedömning 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av förvaltningen men främst ett stöd i 

målarbetet. Här finns samlat vision och värdeord för förvaltningen som 

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

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

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

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

redovisning av förgående års aktiviteter och måluppfyllelse redovisas samt 

det kommande årets/årens målarbete och dess relaterade aktiviteter.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta 

Tekniska förvaltningens verksamhetsplan för 2015 

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup (SD), Malin Norfall (S), 

Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

- redovisning av budget uppdateras till kommande sammanträde för 

kommunstyrelsen 

- verksamhetsplanen kompletteras med nämndmål inför 2016 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- anta Tekniska förvaltningens verksamhetsplan för 2015 

- redovisning av budget uppdateras till kommande sammanträde för 

kommunstyrelsen 

- verksamhetsplanen kompletteras med nämndmål inför 2016 

________________ 

Exp: 

Emelie Stenborg 
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§ 145 Dnr 2014-000205 310 

Förändrad hantering avseende uteserveringar på 
allmän plats 

Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

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

remiss.  

Bedömning 

Tidigare framfört förslag om ändrad hantering av uteserveringar har skickats 

som remissförfrågan. Följande frågor har ställts i samband med 

remissförfrågan: 

1. Vad anser Ni om det föreslagna handläggningsförfarandet 

     totalt sett? 

2. Vad anser Ni om föreslagna avgifter för markupplåtelsen? 

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

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

     staketstolpar? 

5. Övriga synpunkter? 

 

Förfrågan om yttrande har skickats till ett stort antal berörda restaurangägare 

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

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

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

på utskickad remiss var svaret negativt då formellt yttrande senast avsågs 

skickas in.  

 

Förfrågan till Polismyndigheten skilde sig mot övriga förfrågningar då deras 

fråga endast berörde förslaget om att tillståndsansökan enligt ordningslagen 

skulle utgå. I sammanställning nedan redovisas inte Polismyndighetens 

yttrande då detta endast är av intresse för den formella hanteringen. 
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Nedan följer komprimerad sammanställning av inkomna synpunkter: 

 

 1 2 3 4 5 

Miljö- och 

Byggnadsförvaltningen 

Positiv Positiv Positiv Positiv - 

Fastighetsägarna Syd 

 

Positiv Negativ Positiv Varken 

eller 

- 

Ronneby handel- och 

intresseförening 

Positiv Positiv Negativ - - 

Näringslivsrådet 

 

- Positiv Negativ - - 

Bistro Bakgården 

 

- Varken 

eller 

Negativ - - 

 

 

Baserat på ovanstående inkomna synpunkter önskar Tekniska förvaltningen 

justera förslaget enligt följande: 

 

Avseende förändrat hanteringsförfarande avseende tillstånd enligt 

ordningslagen 

Baserat på Polisens yttrande samt efter samråd med Kommunjuristen 

justeras förslaget till att sökanden även i fortsättningen skall söka tillstånd 

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

sökande eller göra ansökningsprocessen längre i samband med att markhyra 

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

yttrandet klargör för sökanden fastställd upplåtelsetaxa samt upplåtelsens 

övriga ansvarsförhållanden. Upplåtelsetaxans storlek skall fastställas av 

Kommunfullmäktige. 

 

Avseende avgift för markupplåtelse 

Då endast yttrandet från Fastighetsägarna Syd varit emot avgift för 

markupplåtelse anser Tekniska förvaltningen att erforderlig acceptans finns 

för redovisad totalavgift. Då ansökningsavgiften för polistillståndet (dvs 700 

kr) kvarstår enligt reviderat förslag bör kommunens upplåtelsetaxa justeras 

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

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

inom övriga områden. 

 

Avseende ändrad hantering av staketstolpar 

Förslaget möttes av både ris och ros från remissinstanserna. Tekniska 

förvaltningen är fortsatt övertygad om att kommunala skattemedel inte skall 

gå till subventionering av enskilda näringsidkare varför förslaget bibehålls 

oförändrat. 
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Förslaget innebär att sökanden ansvarar för allt inköp och montering av 

staketmaterial, inklusive stolpar, samt att samråd skall ske med Miljö- och 

byggnadsförvaltningen om utformning, vilken skall följa kommunens 

gestaltningsprogram. Samråd skall även ske med Tekniska förvaltningen om 

förankring av staketstolpar i mark. Tekniska förvaltningen markerar ut ny 

uteserverings yttre begränsning och finns behov av fundamentsättning 

genomförs detta av Tekniska förvaltningen mot ersättning för nedlagda 

kostnader. 

 

Avseende kostnad för inköp av begagnade staketstolpar 

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

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

emot förändrad hantering av staketstolparna valde att inte beröra 

kostnadsnivån. 

 

Förslaget innebär att de av Tekniska förvaltningen sedan tidigare inköpta 

staketstolparna erbjuds för försäljning till i första hand de näringsidkare som 

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

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

av stolpens skick). 

 

Avseende förändringar i Gestaltningsprogrammet 

Baserat på justeringarna enligt ovan innebär det nedanstående förändringar i 

”Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna – råd och riktlinjer för 

utemiljön”. 

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

lydelsen: Kommunen debiterar markhyra för området i enlighet med av 

Kommunfullmäktige fastställd taxa. 

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

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att: 

– Kommunfullmäktige beslutar att hantering av uteserveringar på 

kommunägd mark skall ske i enlighet med av Tekniska förvaltningen 

redovisat nytt förslag. 

– Kommunfullmäktige beslutar att revidera ”Gestaltningsprogram för 

Ronneby stadskärna – råd och riktlinjer för utemiljön” i enlighet med 

redovisade förändringsförslag. 
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Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson 

(C), Roger Gardell (FP) samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på beslutsförslaget samt att: 

- hantering av uteserveringar skall ske enligt nuvarande rutiner där 

näringsidkare inte debiteras av kommunen för stolpar, 

fundamentsättning etc. 

- uppdra tekniska förvaltningen att utreda möjligheten till alternativa 

stolpar 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

- avslå beslutsförslaget från tekniska förvaltningen 

- hantering av uteserveringar skall ske enligt nuvarande rutiner där 

näringsidkare inte debiteras av kommunen för stolpar, 

fundamentsättning etc. 

- uppdra tekniska förvaltningen att utreda möjligheten till alternativa 

stolpar 

________________ 

Exp: 

Magnus Graad 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(78) 
2015-04-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 146 Dnr 2014-000604 011 

Förslag Funktionshinderpolitiskt program Ronneby 
kommun 

Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Funktionshinderpolitiskt 

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

Bedömning 

Bakgrund 

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Funktionshinderpolitiskt 

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

funktionshinderpolitiskt program ska tas fram. Organisationen för 

framtagandet har bestått av en styrgrupp: Kommunens 

förvaltningschefsgrupp, en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från 

kommunens olika förvaltningar och bolag samt en brukargrupp med 

representanter från fyra olika funktionsnedsättningsorganisationer. Förslaget 

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

funktionsnedsättning” och den Svenska regeringens ” Strategi för 

genomförande av funktionshinderpolitiken 2011 – 2016” Det är ett 

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

målen och FN konventionen. Programmet har utarbetats med syfte att 

identifiera och undanröja hinder för funktionsnedsatta och vara ett stöd för 

kommunens verksamheter i sitt arbete för denna grupp människor. 

Kommunen har valt att fokusera på följande områden  

Arbete  

Utbildning 

Socialt stöd 

Folkhälsa 

Fritid och kultur 

Ökad tillgänglighet 

 

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

I en samrådsredogörelse bemöts inkomna yttranden och här redovisas även 

ändringar i dokumentet.       
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Behov för genomförandet av funktionshinderpolitiskt program 

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

verksamheterna och genomdriva en förbättrad samverkan, samordna och 

driva funktionshinderfrågorna. Det finns även behov av att utbilda 

webbredaktörer utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och en genomgång av 

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

2015.        

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att anta Funktionshinderpolitiskt program Ronneby 

kommun och avsätta 130tKr från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 

kostnader för en samordnartjänst 2015 och hantera kostnaden för tjänsten 50 

% vidare i budgetprocessen för 2016-2017.  

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin 

Norfall (S) samt Roger Gardell (FP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar återremiss och uppdra nämnder 

som inte har besvarat remissen att återkomma med remissvar. 

 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att förslag presenteras på hur 

implementering av programmet sker om finansieringsförslaget avslås. 

 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar omformulering av gäller den tredje 

punkten under stycket Delmål på sidan 6 i dokumentet 

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma. 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(78) 
2015-04-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

- återremittera ärendet  

- uppdra nämnder som inte har besvarat remissen att återkomma med 

remissvar 

- förslag presenteras på hur implementering av programmet sker om 

finansieringsförslaget avslås 

- omformulera den tredje punkten under stycket Delmål på sida 6 i 

dokumentet Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun 

________________ 

Exp: 

Karin Lundberg 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(78) 
2015-04-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 147 Dnr 2014-000278 109 

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

Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

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

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

har gjort en utredning för att öka materialåtervinningen dvs återbruk i 

Ronneby kommun. Kommunledningens uppgift är att ta ställning till 

utredningens förslag.  

Bedömning 

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

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

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

t ex Barncancerfonden. Detta är idag inte möjligt.   

I Ronneby kommuns avfallsplan beslutad av kommunfullmäktige 28/5 

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

samband med avfallslämning i Ronneby kommun. Uppdraget gavs till 

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

Sammanfattningsvis har i utredningen tre alternativ utretts 

 Obemannad mottagning 

 Bemannad mottagning 

 Bemannad mottagning med försäljning 

I utredningen föreslår Miljöteknik att alternativet med en obemannad 

mottagning med fartygscontainer på Angelskogs återvinningscentral för 

återbruk och handla upp med en välgörenhetsorganisation som tar tillvara 

återanvändbara produkter. Man föreslår vidare att ingen försäljning på 

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

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

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

 Ha en obemannad mottagning för återbruk på Angelskogs  

     återvinningscentral.  

 Införskaffa en fartygscontainer för återbruket. 

 Upphandla med en välgörenhetsorganisation som tar tillvara  

     återanvändbara produkter. 
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I och med förslaget anser Ronneby Miljö och Teknik AB att 

medborgarförslaget från Elisabeth Andersmark angående återbruk är 

besvarad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att ge Miljöteknik i uppdrag att  

 ha en obemannad mottagning för återbruk.  

 Införskaffa en fartygscontainer för återbruket. 

 Upphandla med en välgörenhetsorganisation som tar tillvara  

återanvändbara produkter 

Elisabeth Andersmarks medborgarförslag om återbruk anses därmed 

besvarat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Karin Lundberg 
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§ 148 Dnr 2014-000304 192 

Besvarande av motion angående utegym i Ronneby 
Brunnspark 

Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ledamot Christian Mahrle föreslår att ett ”utegym” 

anläggs i Ronneby Brunnspark i anslutning till lekparken. 

Kommunledningen ska nu ta ställning till ett utegym och till den fortsatta 

utvecklingen av Ronneby Brunnspark .  

Bedömning 

Ronneby är en underbar plats att leva och bo i och som marknadsför sig som 

den ”Moderna kurorten” mycket välförtjänt. Ett utav hjärtat, navet i 

begreppet är alla hälsoföretagen och Ronneby Brunn med sina många och 

långväga gäster. I den fantastiska prisbelönta parken träffas människor mer 

och mer för avkoppling och motion. Kommunfullmäktigeledamot Christian 

Mahrle förelår att ett ”utegym” anläggs t ex i anknytning till lekplatsen i 

parken så att vuxna ,ungdomar och  barn får möjlighet att prova på lite fysisk 

träning. När barnen är på lekplatsen kan föräldrarna träna och förslaget 

befrämjar folkhälsan och stärker profilen ”Ronneby den Moderna Kurorten”.  

För att säkra en långsiktig utveckling av parken anser Tekniska förvaltningen 

i sitt yttrande att det bör startas ett projekt som tar fram en vision för hur 

Brunnsparken ska se ut t ex år 2030 kompletterad med mål på kortare sikt för 

att nå denna vision. Tekniska förvaltningen föreslår att  

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv 

för att säkerställa Brunnsparkens utveckling på kort och lång sikt och att 

aktuell motion bör avslås och istället hanteras inom kommande 

utvecklingsprojekt. 

 

Fritid- och kulturnämnden föreslår i sitt yttrande att frågan kring utegym i 

anslutning till lekplatser eller motsvarande förs in i samtalen kring 

utformning och målgrupp vid anläggandet av nya respektive renovering av 

gamla lekplatser. Fritid- och kulturnämnden månar särskilt om naturliga 

mötesplatser där bl.a olika generationer kan mötas.  
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Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad genom att Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att frågan kring 

utegym i anslutning till lekplatser eller motsvarande förs in i samtalen kring 

utformning och målgrupp vid anläggandet av nya respektive renovering av 

gamla lekplatser och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

projektdirektiv för att säkerställa Brunnsparkens utveckling på kort och lång 

sikt.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Karin Lundberg 
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§ 149 Dnr 2014-000079 109 

Besvarande av medborgarförslag från Roger Bohman 
om införande av tråd-bunden internet- och 
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Ronneby 
kommun 

Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Inkommet medborgarförslag från Roger Bohman om att Ronneby kommun 

ska införa trådbunden Internet- och telefonuppkoppling istället för trådlös i 

alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, för att minska 

risken för ohälsa bland elever och personal.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Utbildningsnämnden och till 

enheten för Kommunikation och Medborgarservice. 

 

Utbildningsnämnden uttalar sig endast om pedagogiska konsekvenser. IKT-

pedagogerna och lärarpersonal har tillfrågats om pedagogiska konsekvenser. 

Redogörelse av de synpunkter som inkommit från lärarpersonal och 

konsekvenserna av en tillbakagång till trådbunden uppkoppling lämnas till 

nämnden. Skolans styrdokument, Läroplanerna för 

utbildningsverksamheternas samtliga skolformer från förskola till 

vuxenutbildning, ställer krav på att utveckla elevernas digitala 

kommunikationskompetens. 

 

Sammantaget konstaterar Utbildningsnämnden att stora svårigheter ses med 

att överge den trådlösa kommunikationen och ersätta den med trådbunden i 

den situation som utbildningsverksamheten befinner sig i.  

 

Enheten för Kommunikation och Medborgarservice lämnar följande 

remissvar. 

 

Kommunikationsenhetens svar baseras på utbildningsförvaltnings remissvar 

samt synpunkter utifrån ett IT-perspektiv. Anförda hälsosynpunkter och 

antaganden ligger utanför kommunikationsenhetens kompetensområde.  
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Trenden i samhället pekar mot ett än mer mobilt arbetssätt, detta gäller även 

inom Ronneby kommuns förvaltningar och bolag. Satsningar som trådlös 

nätverksutbyggnad och en ökad mobilanvändning är exempel på detta. 

 

Ronneby kommun har sedan 2011 enbart använt mobiltelefoni som sin 

telefoniplattform. Publikt mobilt nätverk används som bärare av 

telefonilösningen. Ronneby kommun har i dag 2085 anknytningar/ 

mobiltelefoner varav 650 finns inom utbildningsförvaltningen. 2011 fanns 

totalt ca 400 mobiltelefoner inom den kommunala organisationen. 

 

Samtliga mobiltelefoner som används följer europeisk standard (CE). CE-

märket betyder att tillverkaren eller importören intygar att produkten 

uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.  

 

Alternativen till nuvarande telefonilösning kan vara egen fast växel, IP-

telefoni i befintligt datanätverk, eller fasta telefoner anslutna till befintlig 

mobila lösningar. Ekonomiskt bedöms samtliga lösningar kostnadsneutrala 

ur driftsynpunkt i förhållande till nuvarande lösning. Omställningskostnader 

uppstår dock vid en förändring till annan lösning, inköp av telefoner, 

ombyggnad lokalt nätverk, etc. Alternativen med egen växel eller anslutning 

via egen förbindelse innebär telefonilösningar som är skilda från befintlig 

telefonilösning. Detta innebär att gemensam växelfunktion för samtliga 

förvaltningar och kommunala bolag inte är möjlig. Alternativet med IP 

telefoni kan ingå i gemensam befintlig växellösning, dock bör beaktas 

säkerhetsproblematiken med användning av datanätverken då dessa inte är 

säkrade vad gäller t.ex. elförsörjningen fullt ut. 

 

För samtliga alternativ gäller att mobiliteten för användaren försvinner.  

 

Omställningskostnaden beräknas till storleksordningen 700 tkr. 

 

Ronneby kommunens lokala nätverk, fasta som trådlösa, har kontinuerligt 

byggts ut. Senaste tre år har nätet byggts ut för ca 3 milj. kronor och då 

främst inom utbildningsförvaltningens område. För närvarande har flertalet 

skolor yttäckning medan våra gymnasieskolor är förberedda för 1:1 (en 

dator/elev). 

 

En positiv konsekvens av den trådlösa utbyggnaden har varit att våra elever i 

dag också använder det trådlösa nätet för internetuppkoppling till sina 

privata mobiltelefoner. Dagligen är ca 1300 mobiltelefoner (ej kommunala) 

uppkopplade via det trådlösa nätet. Möjligheten till denna uppkoppling 
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upplevs som positiv – självklar, inte minst då mobiloperatörerna har 

förändrat prissättningen på internetuppkoppling för mobiltelefoni.  

 

Enheten för kommunikation och Medborgarservice föreslå med hänvisning 

till ovanstående att medborgarförslaget bör avslås 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Theo Zickbauer 
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§ 150 Dnr 2014-000554 101 

Internkontrollplan 2015  

Sammanfattning  

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson informerar om internkontroll 2015.   

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S) samt Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att internkontrollplan 2015 ska 

fastställas. 

 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar uppdra varje nämnd att 

återrapportera väsentliga avvikelser till kommunstyrelsen vid åtgärd, senast 

september 2015. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- fastställa internkontrollplan 2015 

- uppdra varje nämnd att återrapportera väsentliga avvikelser till 

kommunstyrelsen vid åtgärd, senast september 2015. 

________________ 

Exp: 

Jonas Jonsson 
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§ 151 Dnr 2015-000139 101 

Information ansökan till ESF om medfinansiering av 
projektet Kaoskompaniet 

Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Cela har i samarbete med näringslivsenheten och enheten för arbetsmarknad 

och integration under 2014 genomfört en förstudie med namnet 

”Kaoskompaniet” finansierad av Europeiska Socialfonden (ESF) för att 

arbeta med ungas drivkraft och entreprenörskap. Under ett år har Cela mött 

ungdomar från hela länet för att undersöka effekterna av att arbeta med 

självledarskap, idéutveckling och företagsamhet. Förstudien har också tagit 

hjälp av projektet Förändra Radikalt för att skapa djupare förståelse om 

ungas situation. Baserat på resultaten från förstudien vill Cela söka till ESF 

för ett genomförandeprojekt och prioriteten ”Förankrade förstudier”.  

Bedömning 

Under 2014 har Cela i nära samarbete med näringslivskontoret och enheten 

för arbetsmarknad och integration bedrivit förstudien ”Kaoskompaniet” med 

finansiering från ESF.  Under förstudien har förutsättningarna undersökts till 

ett genomförandeprojekt med utgångspunkt i den enskildes idéer och 

kreativitet som ska: 

 

- bidra till ökad självkännedom och självtillit hos unga arbetslösa (16-

24 år) 

- skapa handlingskraft, innovation och entreprenörskap med innovativa 

metoder bana väg för nya stödstrukturer till ungas entreprenörskap 

 

Projektet arbetar utefter en bred definition av entreprenörskap med fokus på 

”empowerment” och drivkraft. Detta låser inte deltagarna vid målet att starta 

företag utan ger även kraft att ändra sin situation, hitta annan sysselsättning 

så som studier eller bli samhällsförändrare/sociala entreprenörer. Under 2014 

så har Cela: 

 

- mött ungdomar från hela länet för att tillsammans upptäcka vad som 

händer när jobbar med idéutveckling, självledarskap och 

företagsamhet utifrån det skarpa lägets pedagogik 

- mött ungdomar i djupintervjuer för att förstå hur arbetslöshet 

påverkar och vad som krävs för att bryta negativa cirklar 
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- mött ungdomar för att skapa delaktighet i ett framtida Kaoskompani 

 

De viktigaste resultaten och de starkaste insikterna har tillkommit i 

aktiviteter och samtal med unga. Det handlar om ödmjukhet, empati och 

djupare förståelse för ungas situation och om hur arbetslösheten påverkar 

dem. Men det handlar lika mycket om vad som händer när unga möts med 

ett förhållningssätt som ser och utvecklar potential istället för att se och 

hantera problem.  

 

Under förstudien har hela tiden fokus legat på att göra, att skapa aktivitet, att 

skapa olika typer av upplevelse för att få igång den inre motorn. Resultatet 

av genomförda workshops/utvecklingscamp har gett följande insikter och 

resultat:  

 

Korta insatser kan skapa viktiga insikter och attitydförändring  

Det är utanför trygghetszonen som utveckling sker  

Stor omedvetenhet om egna kompetenser, idéer och förmågor  

Idéer finns men uppmuntran och ett nyfiket förhållningssätt behövs  

Projektkontor behövs för genomförande  

Relationskapande och aktivt uppsökande gav oss deltagare 

 

Resultat och insikter ligger till grund för ett förslag till genomförandeprojekt 

med samma namn där K står för kreativt lärande, A för arbetsplatser, O för 

okomplicerat företagande och S för sensationer:  

 

Kreativt lärande 

Projektet kommer att använda metoder för att stimulera modet att 

självständigt driva och utveckla idéer framåt. Utforma en lärmiljö som 

avdramatiserar företagande där unga arbetslösa kan testa affärs- och 

projektidéer som tar vara på och stärker deras naturliga nyfikenhet, 

företagsamhet och kreativitet. Att stimulera tanken om ett livslångt lärande 

snarare än att gå en utbildning. En positiv effekt bedöms vara att deltagarna 

får större kunskap om och engagemang i samhälls- och utvecklingsfrågor. 

 

Arbetsplatser 

För att kunna gå från idé till verklighet behövs ett projektkontor. 

Arbetsplatser med tillgång till internet, kollegor och systematiskt och 

kärleksfullt stöd för att planera, genomföra och utvärdera sina projekt. Med 

fördel ska närhet till entreprenörstödjande verksamheter och andra 

arbetsmarknadssatsningar riktade till unga nyttjas. 
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Okomplicerad företagsamhet 

Projektet kommer skapa förutsättningar för eget företagande utan byråkrati. 

Det handlar om hur unga kan arbeta under affärsmässiga villkor snarare än 

att få känslan av att befinna sig i en åtgärd eller aktivitet. Praktik, lön, 

uthyrning, crowd funding? För att stödja ungas idéutveckling kommer en typ 

av fond att undersökas med möjlighet för organisationer och privatpersoner 

att bidra. Ett ökat företagande bland unga i Ronneby ses som en positiv 

effekt av projektet. 

 

Sensationer 

Kaoskompaniet ska utgöra en (eller flera) scener där unga kan synliggöra 

sina idéer, där de kan samverka och som tydligt kommunicerar med det 

omgivande samhället. Ett skyltfönster för ungas kapacitet och företagsamhet. 

Scenerna ska vara både fysiska och digitala, visa upp vad som händer, hitta 

nya deltagare och skapa förståelse i omvärlden. Befintliga scener och rum 

inom kommunens organisation kommer att användas. En positiv effekt av 

projektet bedöms vara att fler aktiviteter i Ronneby initieras för unga av 

unga. 

 

Projektet beräknas ha en budget på total 9 miljoner SEK fördelat på tre år. 

Medfinansieringen från ESF är 47 procent. Resterande finansiering baseras 

på medfinansiering i form av tid från Kunskapskällan/Cela, 

Näringslivsenheten och deltagarnas ersättning. Samarbete finns med 

Arbetsförmedlingen i Blekinge och Navigatorcentrum i Ronneby dör 

deltagarmedverkan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att: 

Ronneby kommun ansöker till ESF om genomförande av projektet 

Kaoskompaniet 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till 

kommande sammanträde.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Johan Södervärn 
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§ 152 Dnr 2015-000179 101 

Information Cefur 

Johan Sandberg informerar om Cefur, nuläge och framtid. 

Sammanfattning  

Johan Sandberg informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om Cefur, 

nuläge och framtid.  

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Roger Gardell (FP), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson 

(C) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att information noteras till 

protokollet. 

 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att Johan Sandberg samordnar och 

kallar till möte om Cefur:s framtid med kommunstyrelsens arbetsutskott, AB 

Ronneby Industri, Ronnebyhus AB, Miljö-teknik samt andra berörda 

kommunala bolag/förvaltningar. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- information noteras till protokollet 

- Johan Sandberg samordnar och kallar till möte om Cefur:s framtid 

med kommunstyrelsens arbetsutskott, AB Ronneby Industri, 

Ronnebyhus AB, Miljö-teknik samt andra berörda kommunala 

bolag/förvaltningar 

________________ 

Exp: 

Johan Sandberg 
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§ 153 Dnr 2015-000178 012 

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet  

Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för 

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

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

rad folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna. Syftet 

med Folkhälsorådets verksamhet är att understödja dessa pågående insatser 

samt stimulera till nya för att främja folkhälsan. 

 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att 

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

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

I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2016 prioriteras fyra 

målområden: 

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Barn och ungas uppväxtvillkor 

3. Fysisk aktivitet 

4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

 

Under året har implementeringsprocessen av policyn påbörjats med 

förvaltningarna via chefsmöten och ledningsgrupper. Ett arbete med att ta 

fram en populärversion av policyn har även inletts.  

 

I september antogs reviderad kommunövergripande handlingsplanen mot 

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

utbildningsinsatser under 2014 som riktade sig enhetschefer och medarbetare 

inom äldreförvaltningen.  

 

Kampanjen Tänk Om genomfördes under 2014 i samverkan mellan Ronneby 

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

Informationen riktas främst till tonårsföräldrar och äldre syskon syftar till att 

skapa kollektiva värderingar kring vikten av gränssättning, nyttan med att 

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

och docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund, om 

Cannabis och Spice - likheter och olikheter. Medverkade gjorde 

socialtjänsten, elevhälsan, fritidsledare, skolpersonal/skolledare, 

primärvården, psykiatrin och politiker.  

 

Referensgruppen för barns rätt i Ronneby kommun har påbörjat arbetet med 

att integrera ett barnrättsperspektiv i kommunala verksamheter och att 

barnkonventionen ska beaktas i Ronnebys beslutsprocesser. 

 

Tobakspolicy och handlingsplan för en rökfri skoltid i Ronneby kommun 

följdes upp under hösten 2014 som underlag för revidering.  

 

Under året har Folkhälsorådet varit involverad i ett antal större 

informationsinsatser; Blekinge Wellness festival 2014 samt Trafikantveckan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktig att noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder 
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§ 154 Dnr 2015-000177 012 

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 

Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 

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

är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras utifrån 

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

 

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

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

verksamhet är följande: 

 

I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

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

 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens 

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

Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till 

trygghetsmätningarna. Trygghetsmätningen för 2014 har presenterats i 

Kommunfullmäktige. 

 

Ett nytt samverkansavtal mellan Polisen och Ronneby kommun har arbetats 

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

fokusområden: Våldsförebyggande arbete med barn och unga, Sociala 

insatsgrupper och Medborgarlöften. Förra avtalet 2013-2014 hade tre 

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

utsatta kommunala anläggningar och skolor, Ökad upplevelse av trygghet 

bland gymnasietjejer och Minskning av digitala kränkningar på högstadiet.    

 

Nattvandrande föreningar i Ronneby kommun har fortsatt under 2014. Med 

nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande rådet stimulera till 

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

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

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

Antalet vandringar har utökats sedan förgående år och finansieras även av 

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

arbeta brottsförebyggande i skolan. Syftet var att med medverkande lyfta 

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

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

och socialtjänsten samt politiker inbjöds att medverka. 

 

Dagen var uppdelad på två teman droganvändning bland unga och digitala 

kränkningar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktig att noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder 
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§ 155 Dnr 2015-000182 055 

Fastställande av förfrågningsunderlag serviceavtal för 
hissar, lyftplattor och maskindrivna portar 

Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser service och underhåll av hissar, maskindrivna portar 

och lyftplattor.     

Deltar i debatten 

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

Norfall (S) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att upphandlingen godkänns. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna förfrågningsunderlaget. 

________________ 

Exp: 

Maria Symbonis 
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§ 156 Dnr 2015-000180 053 

Fastställande av förfrågningsunderlag, växter 

Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser köp av vår- och sommarblommor, höstfägring, träd, 

buskar och perenner.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) samt Malin Norfall (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att upphandlingen godkänns. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna förfrågningsunderlaget. 

________________ 

Exp: 

Maria Symbonis 
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§ 157 Dnr 2014-000429 730 

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

Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

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

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

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

trygghets- och ekonomiperspektivet. Dessa perspektiv ska samtliga gynna 

brukaren, jämställdheten och samhället.  

 

Motionärerna föreslår att: 

Äldrenämnden får i uppdrag att inventera hur det praktiskt skulle kunna 

genomföras med arbetskläder. 

Äldreförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle 

innebära. 

Äldrenämnden återkommer till budgetberedningen så de kan ta utredningen i 

beaktande. 

 

Remissyttrande från Äldreförvaltningen: 

Motionären pekar på fyra perspektiv när det gäller arbetskläder hygien, 

självklarhet, som i den här motionen även kan tolkas som 

jämställdhetsperspektiv, trygghet och ekonomi. 

I planen för 2016 finns medel upptagna för arbetskläder inom äldreomsorgen 

vilket är positivt ur aspekter som jämställdhet och igenkännande för 

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

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

arbetskläder. 

 

Arbetskläder sett ur ett hygienperspektiv kan antas medföra en vidare 

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

leder till större kostnader än vad som är planerade.  
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Bedömning 

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

omsorg. Kostnaderna för arbetskläder är liten i jämförelse med kostnaderna 

för vårdrelaterade infektioner vilka ofta medför sjukskrivningar. 

Professionella arbetskläder är även en jämställdhetsfråga. Ofta exkluderas 

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

en stor grupp där kvinnlig personal dominerar. Förutom detta ger 

arbetskläder vårdtagaren en trygghet i att känna igen och identifiera 

personalen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att med hänvisning till ovanstående anse motionen 

besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Maria Symbonis 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(78) 
2015-04-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 158 Dnr 2015-000173 049 

Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling 
av finansiella tjänster 

Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

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

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

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

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

Ronnebyhus, AB Ronneby Industrifastigheter samt AB Ronneby 

Helsobrunn.  

 

Upphandlingen omfattar koncernkontosystem och andra finansiella tjänster. 

 

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

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

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

Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa upprättat 

förfrågningsunderlag för upphandling av finansiella tjänster.  

Deltar i debatten 

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

Andersson (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

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

poängsättningen av lokala kontor i Ronneby kommun justeras från 2 till 5 

poäng. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- fastställa upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av 

finansiella tjänster 

- poängsättningen av lokala kontor i Ronneby kommun justeras från 2 

till 5 poäng 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren 
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§ 159 Dnr 2014-000568 019 

Arbetscenter 

Sammanfattning  

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

2017 finns ingen kompensation för det intäktsbortfall avvecklingen av 

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

borgliga budgeten fortfarande är den som gäller på riksplanet skulle man 

kunna tro att de intäkter som sysselsättningsfasen tidigare inbringat skulle 

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

beslutat att förlängningar och nya anvisningar till sysselsättningsfasen i 

huvudsak ska gå till privata aktörer. Endast i undantagsfall kommer 

kommunen vara möjlig mottagare av dessa placeringar. Några nya åtgärder 

för 2015 som skulle kunna inbringa intäkter till kommunen är inte 

presenterade. 

 

Det underskott, som beräknas för enhetens Arbetscenter beräknas för 2015 

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

intäkter för personer placerade inom sysselsättningsfasens inom kommunen. 

Underskottet är beräknat utifrån de beslutade budgetramarna. Eventuella nya 

intäkter är inte inräknade.  

Bedömning 

Konsekvensbeskrivning/bedömning: 

Efter att ha analyserat de kostnader Arbetscenter haft under 2014 ser 

möjligheten till besparingar ut som följer:  

Antalet bilar kan reduceras beroende på färre personer i verksamheten, 

besparing   

ca 100 000.  

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

000.  

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

2015) dock finns uppsägningstider som måste tas hänsyn till.  

 

En grupp från omsorgens dagliga verksamhet har sina arbetsplatser i 

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

 

Fem arbetsledare/arbetshandledare varav två är knutna till verksamheterna 

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

anslutning till Arbetscenter. 

 

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

trygghetsanställning. Dessa är fördelade på Arbetscenter, Café hälsocenter 

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

 

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

Arbetscenter. 

 

Resterande anställda inom enheten är fördelande i huvudsak på vaktmästeri i 

Stadshuset, caféterian i Stadshuset, integrationssamordnare samt central 

ledning i Stadshuset.  

 

Två olika projekt, FINSAM och Navigatorcentrum bedrivs.  

 

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

Förutom detta är ca 40 personer sysselsatta i olika arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder med placering inom verksamheten. 

 

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

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

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

 

Konsekvens: 

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

de arbeten 

 

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

transporter inom kommunen kommer att bli eftersatt. 

 

Förslag: 

Ronneby kommun skulle kunna underlätta omställningen för dessa personer 

genom att tillsätta resurser. T.ex. skulle Socialförvaltningens 

praktiksamordnare kunna vara en tillgång i detta arbete, förutom enhetens 

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

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

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

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

år. 

 

Konsekvens: 

Att halvera antalet feriearbetare under sommaren 2015 och sommaren 2016 

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

några andra konsekvenser än för den unge. 

 

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

års uppsägningstid (avhängigt av hur turordningen upprättas) varför 

besparing inte syns under 2015 men väl under 2016. 

 

Konsekvens: 

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

mindre bemanning innebär dock att ledningsfunktionen blir sårbar gällande 

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

belastning på den kvarvarande personalen på Arbetscenter. Möjligheten att 

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

 

Sammanställning förlag till besparingar 2015: 

 

Uppsägning av lokaler (caféteria/personalmatsal, secondhandbutik, 

demonteringsverkstad) 

Årshyra  

Ca 350 000 

Lokalerna lämnas 2015-06-30 

Besparing ca 175 000 

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

Årskostnad 

ca 1 000 000 

Nettobesparing ca 500 000 

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

övriga kostnader m.m. 

Besparing ca 150 000 

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

Årskostnad (ca 180 pers.) 

ca 1 800 000  

 

Halvering av antalet  

(90 pers.) Besparing  

ca 900 000 

Förslag till sammanlagd besparing 2015: ca 1 725 000kr 

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

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

Lönekostnad per år 

Ca 435 000/person  

(kvarvarande kostnad 2016 ca 145 000) 

Besparing ca 725 000 

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

Årskostnad (ca 180 pers.) 

ca 1 800 000  

Halvering av antalet  

(90 pers.) Besparing  

ca 900 000 

Ej tillsatta OSA-platser 

(11 personer) 

Årskostnad 

ca 1 000 000 

Nettobesparing 

Ca 1 000 000 

Uppsagd lokal (caféteria/personalmatsal, secondhandbutik, 

demonteringsverkstad) 

Årshyra 

ca 350 000 

Besparing 

ca 350 000 

 

Uppsagda bilar samt besparing på arbetskläder, mindre övriga kostnader 

m.m. 

Besparing 

ca 150 000 

Förslag till sammanlagd besparing 2016: ca 3 125 000kr 

Beslutsförslag 

Med anledning av ovan anförda föreslås att Kommunstyrelsens 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att: 

- inte förlänga, de i Ronneby kommun OSA-anställda, från och med 

2015-06-30. 

- halvera antalet feriearbetare till ca 90 personer i Ronneby kommun 

under åren 2015 och 2016. 

- avveckla två arbetsledare/arbetshandledare inom verksamheten. 

Dessa personer har 6 mån till 1 års uppsägningstid (avhängigt av hur 

turordningen upprättas) varför besparing inte syns under 2015. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-01-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen att: 

- ej förlänga OSA efter 30/6. 

- intensifiera arbetet för att lösa anställning på annat vis. 

- avveckla 2 stycken arbetsledare. 

- låta feriearbetarna vara kvar som tidigare. 

- tillskjuta 900 000 kronor från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter för att klara ovanstående. 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Kommunstyrelsen beslut 2015-02-03 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet samt att ekonomiska 

konsekvenser för tekniska förvaltningen och socialförvaltningen bör tas med 

i fortsatt analys. 

Deltar i debatten 

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

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

(SD) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att:  

- ej förlänga OSA efter 30/6. 

- intensifiera arbetet för att lösa anställning på annat vis. 

- avveckla 2 stycken arbetsledare. 

- låta feriearbetarna vara kvar som tidigare. 

- tillskjuta 900 000 kronor från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter för att klara ovanstående. 

- Roland Edvinsson ges i uppdrag att framställa ett underlag med 

tydliga mål och långsiktig strategi för hur Ronneby kommun ska 

arbeta med arbetsmarknadsfrågor i framtiden. 

 

Malin Norfall (S) yrkar att tillföra 1 681 000 SEK från kommunstyrelsens 

oförutsedda för att täcka mellanskillnaden och behålla kvar verksamheten. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer yrkandena mot varandra och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförande Roger 

Fredrikssons (M) förslag. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att: 

- ej förlänga OSA efter 30/6. 

- intensifiera arbetet för att lösa anställning på annat vis. 

- avveckla 2 stycken arbetsledare. 

- låta feriearbetarna vara kvar som tidigare. 

- tillskjuta 900 000 kronor från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter för att klara ovanstående. 

- Roland Edvinsson ges i uppdrag att framställa ett underlag med 

tydliga mål och långsiktig strategi för hur Ronneby kommun ska 

arbeta med arbetsmarknadsfrågor i framtiden. 

_______________ 

Exp: 

Roland Edvinsson 

Birgitta Ratcovich 
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§ 160 Dnr 2015-000189 139 

Socialnämndens förslag till avtal med Migrationsverket 
 

Socialnämnden § 52/2015 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. Ronneby kommun har sedan 

2011 en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av 3 st 

asylsökande ensamkommande barn. Under 2013 anvisades 14 

ensamkommande barn till Ronneby kommun. Under förra året ökade antalet 

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

grund av ökat antal asylsökande ensamkommande barn. 

 

Migrationsverket har för 2015 behov av 12 platser for asylsökande 

ensamkommande barn i Ronneby. Kommunen har möjlighet att sluta avtal 

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

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

särskild anvisning och UMA.  

 

Bedömningen är att antalet ensamkommande barn som anvisats till Ronneby 

kommer att öka till ca 45 -50 barn. Antalet barn kommer enligt bedömningen 

att bli ungefär detsamma oavsett nivåer på avtalen. Med ett asylavtal på 12 

platser och PUT-avtal som motsvarar antalet placerade ensamkommande 

barn, exl barn i släktinghem kommer kostnaden för barnen att ersättas med l 

900 kr per dag utan återsökning i efterhand. Återsökning i efterhand för 

faktiska kostnader kommer i huvudsak att gälla barn placerade i s k 

släktinghem.  

Bedömning 

Antalet ensamkommande barn som anvisas till Ronneby kommer att öka 

oavsett nivåer i avtal. Om ett asylavtal sluts på Migrationsverkets 

fördelningstalsnivå kommer anvisningar utöver avtal att undvikas. De barn 

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

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

oftast kan placeras hos sina släktingar. Avtal om asylplatser på 

Migrationsverkets fördelningstalsnivå och PUT platser på faktisk nivå 

minskar administrationen när det gäller återsökning av kostnader. Det är 

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

för att minska behovet av återsökning av kostnader.  
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Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen:  

- Sluter ett tillsvidareavtal med Migrationsverket om utökning av 

antalet asylplatser för ensamkommande barn till 12 platser och om 

möjligt flera flickor 

- Sluter ett tillsvidareavtal med Migrationsverket om 20 PUT-platser 

för ensamkommande barn 

- delegerar till förvaltningschef Birgitta Ratcovich att kvartalsvis vid 

behov anpassa antalet PUT-platser i avtalet.    

Deltar i debatten 

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

Gardell (FP), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Kenneth 

Michaelsson (C) samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av Malin 

Norfall (S), att: 

- revidera första punkten och ta bort skrivningen om kön 

- godkänna andra punkten  

- förvaltningschef Birgitta Ratcovich, vid förändring av situationen 

med PUT-platser, rapporterar till kommunstyrelsen 

 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar på oförändrat mottagande.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer framförda yrkanden mot varandra 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförande Roger 

Fredrikssons (M) yrkande. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att: 

- sluta ett tillsvidareavtal med Migrationsverket om utökning av antalet 

asylplatser för ensamkommande barn till 12 platser  

- sluta ett tillsvidareavtal med Migrationsverket om 20 PUT-platser för 

ensamkommande barn 

- förvaltningschef Birgitta Ratcovich, vid förändring av situationen 

med PUT-platser, rapporterar till kommunstyrelsen 

 

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

Ledamot Nicolas Westrup (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_______________ 

Exp: Göran Fridh 
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§ 161 Dnr 2015-000078 700 

Socialförvaltningens kvalitetsarbete - 
kvalitetssäkringssytem 

Sammanfattning  

150303 redogjorde socialförvaltningen sitt kvalitetssäkringssystem för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet, § 71, blev återremitterat med 

hänvisning att redogörelsen skulle kompletteras med huvudprocesser samt 

beskrivningar. Här följer nu en reviderad version av redogörelsen för 

socialförvaltningens kvalitetssäkringssystem.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna redogörelsen 

gällande socialförvaltningens kvalitetssäkringssystem.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna redogörelsen gällande socialförvaltningens 

kvalitetssäkringssystem. 

________________ 

Exp: 

Birgitta Ratcovich 
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§ 162 Dnr 2015-000175 861 

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

Fritid- och kulturnämnden §34/2015 

Sammanfattning  

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

Kulturcentrum leder en förstudie med målet att skapa ett nytt tvärdisciplinärt 

samarbete med institutioner runt Östersjön som en utveckling och utvidgning 

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

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

utvecklingen av ett nytt projekt och besöka Ronneby. Kulturcentrum ansöker 

om medel till att kunna bjuda deltagarna på en middag. 

 

Hösten 2014 beviljade Region Blekinge och Regionförbund Kalmar 

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

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

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

mötesresor.  

 

Läs mera om förstudiearbetet: 

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

 

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

samhällsbyggnadsförvaltning och Kalmar Kultur- och Fritidsförvaltning är 

med i förstudien och Kulturcentrum Ronneby/Ronneby kommun är 

förstudiens ägare. Finansieringen sker via arbetade timmar. Karlskrona, 

Torsås och Kalmar kommuner går dessutom in med kontanta medel om 

30 000. Inom förstudieperioden ansöker Kulturcentrum om medel för att 

Östersjöinstitutionerna ska kunna resa till mötet i Ronneby från flera olika 

organisationer.  

 

Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen ansöka om 

medel, max 30 tkr, för att kunna bjuda de internationella gästerna på en 

middag när de är på plats i Ronneby. Ca 40 personer kommer att resa till 

Ronneby för att vara en del av utvecklingsarbete. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Fritids – och kulturnämnden 
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§ 163 Dnr 2015-000073 101 

Information från kommundirektören 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören / tillförordnad kommundirektör 
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§ 164 Dnr 2015-000103 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

Sammanfattning  

ANMÄLD 

KF 

MOTION HANDLÄGGARE STATUS ORSAK TILL 

FÖRSENING 

2010-02-25 

2010/74 

Motion angående 

hemvändarhelg, från 

Christer Stenström, M 

Marcus Sandekjer  

Anna-Karin 

Sonesson 

Johan Sandevärn 

Remitterat till 

Näringslivsenheten 

och 

informationsansvar

ig Heike 

Rosenqvist 

Byte av 

handläggare. 

Arbetsbelastni

ng 

     

2010-08-26 

2010/277 

Motion angående 

systematisk 

uppföljning av vissa 

fullmäktigebeslut från 

kf-ledm Susanne 

Lundgren, M 

Per Elmgren 

Johan Sandevärn 

 

Skickad till Au 

2015-03-23 

Byte av 

handläggare. 

Arbetsbelastni

ng 

     

2012-03-29 

2012/128 

Motion angående 

tomtpriser i mindre 

tätorter inom Ronneby 

kommun 

Anna-Karin 

Sonesson 

Under beredning.   

     

2012-05-31 

2012/227 

Motion från 

kommunfullmäktigele

damot Nils-Erik 

Mattsson, MP, med en 

uppmaning till 

kommunen, att inför 

ingånget EU -  

Borgmästaravtal, låta 

utreda möjligheten att 

bilda ett säljbolag för 

handel med långsiktigt 

hållbar elektricitet 

Camilla Norrman Kommunstyrelsen  

2013-11-26 

återremitterade till 

Ronneby Miljö 

och Teknik AB:s 

styrelse 
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2012-12-12 

2012/434 

Motion från 

tjänstgörande ersättare 

Johannes Chen, KD, 

om utökning av 

vaktmästare vid 

skolorna 

Anna-Karin 

Sonesson  

Varit på remiss till 

Utbildningsnämnd

en.  

Avvaktar 

vaktmästarutre

dningen 

     

2013-02-28 

2013-58 

Motion från N-E 

Mattsson och Helena 

Augustsson( 

Miljöpartiet De Gröna) 

att nya förskolan i 

Hulta förses med både 

solvärme och sol-el 

och förbereds för 

fjärrvärme som 

komplement 

Camilla Norrman Under beredning  

     

2013-04-25 

2013/175 

Motion från 

Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet angående 

inköp av vatten på 

flaska 

Camilla Norrman  

Karin Lundberg 

Skickad till Au 

2015-03-23 

 

     

2013-09-26 

2013/333 

Motion från 

kommunfullmäktigele

damot Hillevi 

Andersson (C), 

angående bidrag till 

bredband via fiber för 

landsbygden i 

Ronneby kommun 

Anna-Karin 

Sonesson  

Under beredning 

efter remiss 

 

 

     

2013-11-11 

2013/361 

Motion från 

kommunfullmäktigele

damöterna Monia 

Svensson (C) och Sune 

Håkansson (RP) 

angående utveckling 

av Ronneby som kust- 

och skärgårdskommun 

Anna-Karin 

Sonesson  

På remiss  
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2013-11-11 

2013/369 

Motion från 

kommunfullmäktige 

ledamot Willy 

Persson, (KD) 

angående röjning av 

träd och buskar vid 

industriområdet norr 

om E22 

Daniel Andersson Under beredning  

     

2013-11-11 

2013/374 

Motion från 

kommunfullmäktigele

damot Nils-Erik 

Mattsson (MP)  

gällande modern 

fjärrvärmeanslutning i 

äldre villaområden 

Camilla Norrman  Under beredning  

     

2013-11-11 

2013/391 

Motion om att en 

miljon kronor från 

AFA-utbetalning 

avsätts till 

friskvårdscheckar för 

personal i Ronneby 

kommun 

Anna-Karin 

Sonesson  

På remiss  

     

2014-03-27 

2014/54 

Motion från 

Kommunfullmäktigele

damot Roger Gardell 

(FP) gällande 

anläggande av nya 

bryggor på öar i 

Ronneby skärgård 

Karin Lundberg Skickad till Au 

2015-03-23 

 

     

2014-03-27 

2014/97 

Motion från Willy 

Persson, KD angående 

översiktsplanen och 

detaljplanerna 

Anna-Karin 

Sonesson 

 

Besvaras kf 2015-

03-26 

 

     

2014-05-19 

2014/249 

Motion från 

Folkpartiet Liberalerna 

- Anlägg en 

konstgräsplan och en 

7-mannaplan på 

Brunnsvallen i 

Ronneby. 

Karin Lundberg Ks au 2015-03-09 
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2014-05-27 

2014/266 

Motion angående 

näringslivets 

utveckling 

Johan Sandevärn  På remiss  

     

2014-05-28 

2014/271 

Motion från 

kommunfullmäktigele

damot Nils-Erik 

Mattsson (MP) 

angående elnät som 

läker sig själv 

Karin Lundberg På remiss  

     

2014-06-03 

2014/282 

Motion från 

Kommunfullmäktige 

ledamoten Monia 

Svensson, (OPOL) 

gällande fler bostäder 

och nybyggnation av 

förskola i Saxemara 

Anna-Karin 

Sonesson 

På remiss  

     

2014-06-09 

2014/291 

Motion angående bro 

över ån vid 

Ronnebyhamn, från 

Kommunfullmäktigele

damoten Willy 

Persson (KD) 

Johan Sandevärn   

     

2014-06-23 

2014/304 

Motion angående 

utegym i Ronneby 

Brunnspark 

Karin Lundberg På remiss  

     

2014-08-08 

2014/361 

Motion från Lena 

Mahrle (FP) och 

Christian Mahrle (FP) 

angående förstelärare i 

förskolan 

Sofie Ceder  Besvaras kf 2015-

03-26 

 

     

2014-08-21 

2014/372 

Motion från Anna 

Carlbrant och Sune 

Håkansson, (RP) om 

att utveckla Ronneby 

som kunskapskommun 

 Återremitterad 

ksau 2015-02-09 

 

     

2014-09-03 

2014/386 

Motion - Motion om 

att marknadsföra 

"Rastplats Viggen". 

 Besvaras kf 2015-

03-26 
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2014-09-25 

2014/429 

Motion från 

kommunfullmäktigele

damot Nils-Erik 

Mattson (MP) och 

tjänstgörande ersättare 

Mats Olsson (MP) 

gällande att vård- och 

omsorgspersonal i 

Ronneby ges rätt till 

fria arbetskläder 

Maria Symbonis På remiss  

     

2014-10-30 

2014/440 

Motion från 

kommunfullmäktigele

damot Sune 

Håkansson (RP) 

angående 

personalföreträdares 

närvaro- och 

yttranderätt 

Anna-Clara 

Eriksson  

  

     

2014-10-30 

2014/465 

Motion från 

kommunfullmäktigele

damot Bo Johansson 

(S) angående 

utplacering av 

parkbänkar 

Anna-Karin 

Sonesson  

På remiss  

     

2015-01-29 

2015/58 

Motion från 

kommunfullmäktigele

damot Malin Norfall 

(S) angående HBT - 

certifiering av 

Ronneby kommun 

Sofie Ceder   

     

2015-01-29 

2015/62 

Motion från 

kommunfullmäktigele

damöterna Peter 

Bowin, Erik Ohlson 

och tjänstgörande 

ersättare Lena Rosén, 

Vänsterpartiet, 

gällande instegs- och 

nystartsjobb i 

kommunala 

verksamheter 

 

 

Roland Edvinsson   
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2015-02-26 

2015/81 

Motion från 

kommunfullmäktigele

damot Nicolas 

Westrup (SD) om 

valfrihet när det gäller 

delade turer i Ronneby 

kommun 

Cecilia Birgersson   

     

2015-02-26 

2015/82 

Motion från 

kommunfullmäktigele

damöterna Nicolas 

Westrup och Christer 

Leksell, 

Sverigedemokraterna, 

angående nämndernas 

sammanträdestider i 

Ronneby kommun 

 

Anna-Karin 

Sonesson  

  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 165 Dnr 2015-000102 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

Sammanfattning  

ANMÄLD 

KF 

MEDBORGARFÖR

SLAG 

HANDLÄGG

ARE 

STATUS ORSAK TILL 

FÖRSENING 

2010-08-26 

2010/279 

Medborgarförslag 

angående 

hundrastplats på 

Hjorthöjden 

Per Drysén / 

William 

Lavesson/A-K 

Sonesson 

Återremitterad ksau 

17/1 2011. 

KS återremitterade 

igen 2011-08-09 

KF 

minoritetåterremiss2

012-02-23 

 

Flera återremisser. 

Samordning liknande 

förslag. 

Hög arbetsbelastning 

2011-10-27 

2011/335 
Medborgarförslag 

angående 

gatbelysning på 

Edestadsvägen 

Magnus Graad  KSau 2013-04-08 

återremiss. TF i 

uppdrag att ta fram 

riktlinjer för 

prioriteringar samt en 

priolista för 

gatubelysningsärnde

n. 

 

     

2011-10-27 

2011/340 
Medborgarförslag 

om att anlägga en 

hundrastgård 

Anna-Karin 

Sonesson  

Samlad utredning 

startade under hösten 

 

Har inväntat beslut 

Medborgarförslag ang. 

hundrastplats 

Hjorthöjden 2010/279. 

Samordning liknande 

förslag. 

Hög arbetsbelastning 

     

2012-05-31 

2012-217 
Medborgarförslag 

angående 

upprustning av 

Lotsutkiken på St. 

Ekön, från Lars 

Gardell 

Anna-Karin 

Sonesson  

Besvaras 

kommunfullmäktige  

2015-03-26 

 

.  

Frågan har bollats flera 

gånger med fritid- och 

kulturnämnden och 

fritid- och 

kulturförvaltningen 
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2012-11-29 

2012/401 
Medborgarförslag 

om att anordna en 

hundrastgård i 

Brunnsparken 

Anna-Karin 

Sonesson  

Samlad utredning 

startade under hösten 

 

Samordning liknande 

förslag. 

Hög arbetsbelastning 

     

2012-11-29 

2012/403 
Medborgarförslag 

från Lisa 

Andersson 

angående 

anläggande av 

hundrastgård 

Anna-Karin 

Sonesson  

Samlad utredning 

startade under hösten 

 

Ett samlat grepp ska 

tas om alla 

medborgarförslagen 

om hundrastplats. Hög 

arbetsbelastning 

     

2013-02-28 

2013/36 
Medborgarförslag 

att driva Projekt 

Panncentralen 

Hjorthöjden med 

barn- och 

ungdomsverksamh

et 

Sofie Ceder  Förslag till beslut 

finns. 

Fortsatt utredning 

finansiering. 

Förnyad utredning 

 

     

2013-10-31 

2013/365 
Medborgarförslag 

att byta till LED-

lampor i 

elljusspåret 

Anna-Karin 

Sonesson  

Ks au 20141110 

återremiss till TF för 

konsekvensbedömnin

g och analys av 

ekonomiskt utfall. 

 

     

2013-11-28 

2013/385 
Medborgarförslag 

från Karl Smedstad 

om att utse ett 

särskilt område i 

Brunnsskogen där 

hundägare och 

deras hundar kan 

träffas 

Anna-Karin 

Sonesson  

Samlad utredning 

startade under hösten 

 

Ett samlat grepp ska 

tas om alla 

medborgarförslagen 

om hundrastplats 
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2013-11-28 

2013/392 
Medborgarförslag 

från Filip 

Mathisson om nytt 

bokningssystem för 

Blekingetrafiken 

som förenklas 

genom uppdelning 

i närtrafik, 

färdtjänst och 

sjukhusbesök 

Anna-Karin 

Sonesson 

Besvaras på 

kommunfullmäktige 

2015-03-26 

 

Försenat svar från 

Blekingetrafiken/Regi

on Blekinge 

     

2014-01-30 

2014/33 
Medborgarförslag 

angående ändring 

av de allmänna 

bestämmelserna 

gällande fyrverkeri 

och andra 

pyrotekniska varor. 

Disa 

Kristinsdottir 

Käppi  

Bordlagd till ksau 23 

feb 

Hög arbetsbelastning, 

valet 

     

2014-01-30 

2014/34 
Medborgarförslag 

att vid påfarten mot 

Karlskrona från 

Sörby 

handelsområde 

gallra bort allt sly 

så att grönområdet 

med en stor fin ek 

får en framträdande 

roll 

Anna-Karin 

Sonesson  

Besvaras på 

kommunfullmäktige 

2015-02-26 

Hög arbetsbelastning 

     

2014-03-27 

2014/79 
Anmälan av 

medborgarförslag 

från Roger Bohman 

om införande av 

tråd-bunden 

internet- och 

telefonuppkoppling 

i skolor och 

förskolor i 

Ronneby kommun 

 

Teo Zickbauer På remiss  
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2014-03-27 

2014/83 
Medborgarförslag 

från Leif 

Clintebark om att 

gjuta Bäckahästen 

och använda som 

"betonggrisar" i 

Ronneby 

Johan 

Sandevärn 

Remissvar inkommit. 

Under beredning. 

 

     

     

2014-03-27 

2014/120 
Medborgarförslag 

från Lars 

Andréason 

angående 

bryggorna i 

Ronnebyån 

Anna-Karin 

Sonesson 

Besvaras på 

kommunfullmäktige 

2015-02-26 

 

     

2014-03-27 

2014/146 
Medborgarförslag 

från Anna och 

Marcus 

Callenbring 

angående 

hastighetssänkning 

på Risatorpsvägen 

Anna-Karin 

Sonesson 

Ks au återremiss 

2014-11-04 till TF 

för förtydligande av 

huvudman för vägen, 

redovisning av 

hastighetsmätning 

samt resonemang för 

avslag. 

 

     

2014-05-28 

2014/154 
Besvarande av 

medborgarförslag 

angående bad för 

hundar på 

kommunala 

badplatser efter kl 

17. 

Maria 

Symbonis  

Återremitterat 2015-

02-09 

 

     

2014-06-02 

2014/278 
Medborgarförslag 

angående ett skjul 

eller en plats på 

Angelskog där man 

kan ställa hela 

saker som andra 

kan överta, från 

Elisabeth 

Andersmark 

Karin 

Lundberg 

Remissvar inkommit. 

Under beredning. 
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2014-06-02 

2014/279 
Medborgarförslag 

angående cykelväg 

mellan Ronneby 

och Kuggeboda, 

från Lennart 

Truedsson 

Anna-Karin 

Sonesson  

Under beredning  

     

2014-06-02 

2014-281 
Medborgarförslag 

angående 

farthindret 

"guppet" på 

Strandgatan, från 

Nils Danielsson 

Anna-Karin 

Sonesson  

På remiss  

     

2014-07-04 

2014/331 
Anmälan av 

medborgarförslag 

från Per Petersson 

gällande 

anpassning av 

lekplatsen på 

Ekbacksvägen i 

Ronneby 

Johan 

Sandevärn  

På remiss  

     

2014-07-15 

2014/341 
Anmälan av 

medborgarförslag 

från Christina Båth 

gällande 

parkeringsficka 

mellan Millegarne 

Häststation och 

Västra Köpevägen 

Anna-Karin 

Sonesson 

Remissvar inkommit. 

Under beredning 

 

     

2014-07-15 

2014/342 
Anmälan av 

medborgarförslag 

från Susanne 

Olsson gällande 

gång- och cykelväg 

väg till Ö&B 

Anna-Karin 

Sonesson  

Remissvar inkommit. 

Under beredning. 
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2014-08-05 

2014/356 
Anmälan av 

medborgarförslag 

från Karolina 

Ådahl gällande 

inrättande av 

hundbad 

Maria 

Symbonis 

Återremitterat ksau 

2015-02-09 

 

     

2014-08-25 

2014/375 
Anmälan av 

medborgarförslag 

från Pär Eliasson 

om att Informera 

om 

Psykiatrirerformen 

1995, en okänd 

reform 

Anna-Karin 

Sonesson 

Under beredning  

     

2014-08-26 

2014/376 
Anmälan av 

medborgarförslag 

från Hans 

Hedström 

angående 

förbättring av 

Ekenäs badplats 

Johan 

Sandevärn  

På remiss  

     

2014-08-29 

2014/378 
Anmälan av 

medborgarförslag 

från Thomas 

Lähdet angående 

Sockerbruket - kan 

bli den nya 

medelpunkten/epic

entret för 

konstnärlig 

verksamhet, ett 

ArtResidence 

Sofie Ceder Besvaras på 

kommunfullmäktige 

2015-02-26 

 

     

2014-09-02 

2014/381 
Medborgarförslag 

angående en 

avkörningsfil 

norrifrån mot 

Bräkne-Hoby på 

väg 27, från Knut 

Svensson 

 På remiss  
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2014-09-09 

2014/403 
Medborgarförslag 

angående skyltar 

med information 

om träden i 

Brunnsparken, från 

Lisa Johansson 

 På remiss  

     

2014-09-25 

2014/415 
Medborgarförslag 

från Inga 

Andersson 

angående 

parkeringsplatser i 

kvarteret David 

Anna-Karin 

Sonesson 

På remiss  

     

2014-09-25 

2014/421 
Medborgarförslag 

från Lisa Johansson 

angående 

Ornanäsbjörken i 

Brunnsparken 

Anna-Karin 

Sonesson  

På remiss  

     

2014-09-25 

2014/422 
Medborgarförslag 

från Maria Feber 

angående 

invandring och 

integration 

Roland 

Edvinsson  

Under beredning  

     

2014-10-30 

2014/423 
Medborgarförslag 

från Mats Karlsson 

om att anlägga nytt 

utegym på 

Silverplanen 

Karin 

Lundberg 

Under beredning  
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2014-10-30 

2014/432 
Medborgsförslag 

från Christina 

Harrysson gällande 

att använda 

resecentrum som 

en samlingsplats 

för alla som ska ta 

bussen och inte 

slussa alla bussar 

till alla möjliga 

hållplatser inom 

statskärnan 

Anna-Karin 

Sonesson  

  

     

2014-10-30 

2014/436 
Medborgarförslag 

från Sara 

Johansson gällande 

vägbulor på 

Stenbocksvägen 

Anna-Karin 

Sonesson  

På remiss  

     

2014-10-30 

2014/437 
Medborgarförslag 

från Sara 

Johansson 

angående 

lekplatsen på 

Ekbacksvägen, 

Hulta 

Johans 

Sandevärn  

På remiss  

     

2014-10-30 

2014/457 
Medborgarförslag 

från Martin 

Engelsjö om att 

pryda rondellen vid 

Hjortahammar 

vägskäl med en 

Blekingeeka 

Anna-Karin 

Sonesson  

Under beredning  

     

2014-10-30 

2014/462 
Medborgarförslag 

från Molly 

Olofsson angående 

nya tassar på 

stolarna i Knut 

Hahnsskolan 

Sofie Ceder Under beredning  
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2014-10-30 

2014/463 
Medborgarförslag 

från Morgan 

Karlsson angående 

cykelpumpstationer 

i Ronneby kommun 

Karin 

Lundberg  

Under beredning  

2014-10-30 

2014/464 
Medborgarförslag 

från Sanela Kazma 

angående fler 

cykelpumpstationer 

i Ronneby kommun 

Karin 

Lundberg  

Under beredning  

     

2014-10-30 

2014/484 
Medborgarförslag 

från Rolf 

Johansson gällande 

att enkelrikta 

Brantaforsvägen 

vid Vårdcentralen i 

Kallinge 

Anna-Karin 

Sonesson  

På remiss  

     

2014-10-30 

2014/485 
Medborgarförslag 

från Rolf 

Johansson om att 

anordna belysning 

vid Snäckebacken 

Anna-Karin 

Sonesson 

På remiss  

     

2014-10-30 

2014/487 
Medborgarförslag 

från Gisela 

Håkansson 

gällande önskemål 

om belysning från 

Pepparbacksgatan 

till Bagarevägen 

Anna-Karin 

Sonesson 

På remiss  

     

2014-10-30 

2014/499 
Medborgarförslag 

från Johan 

Hejdeman om att 

anlägga passage 

mellan E22 och 

Skärsjön 

Anna-Karin 

Sonesson  

På remiss  
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2014-10-30 

2014/501 
Medborgarförslag 

från Stellan Lundin 

om att 

Kommunfullmäktig

e före nästa 

mandatperiod antar 

den av SKL 

rekommenderade 

modellen att gälla 

framtida 

pensionering för de 

förtroendevalda 

som väljs i 

Ronneby kommun 

år 2018 

Anna-Clara 

Eriksson  

Under beredning  

     

2014-10-30 

2014/502 
Medborgarförslag 

från Maria Feber 

angående ökning 

av tiggeri i 

Ronneby 

Anna-Karin 

Sonesson 

Skulle anmälas igen 

27/11??? 

Efter samtal med Nils 

Ingmar Thorell, ska 

återkomma med ny 

skrivelse 

     

2014-10-30 

2014/505 
Medborgarförslag 

från Håkan 

Bengtsson Rottner 

gällande sänkning 

av avgift för 

dragning av 

fibernätverk till 

egen tomtgräns 

Anna-Karin 

Sonesson 

Under beredning  

     

2014-10-30 

2014/508 
Medborgarförslag 

från Mia Carlsson 

angående 

parkeringsvakter 

Sattar Zad  Besvaras 

kommunfullmäktige 

2015-02-26 

 

     

2014-11-27 

2014-523 
Medborgarförslag 

från Christina 

Johansson och 

Catrin Stellte Fridh 

gällande 

hundrastplats i 

Ronneby kommun 

Anna-Karin 

Sonesson  

Ingår i pågående 

utredning 
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2014-11-27 

2014/544 
Medborgarförslag 

från Föräldrarådet, 

Fredriksbergskolan 

genom Ingela 

Kindblad gällande 

tillbyggnad med 

tak på 

skolbyggnaden för 

regnskydd 

Anna-Karin 

Sonesson 

KF beslutade om 

remiss till 

utbildningsnämnden 

 

     

2014-12-11 Medborgarförslag 

från Max Villman 

om att utannonsera 

kommunens 

jaktarrende till 

kommuninvånarna 

Anna-Karin 

Sonesson 

På remiss  

     

2015-01-29 

2014/595 
Medborgarförslag 

från Cathryn 

Karlsson gällande 

för att undvika 

olyckor bör det 

framöver beredas 

rid- och körvägar 

på cykelbanorna 

Anna-Karin 

Sonesson 

På remiss  

     

2015-01-29 

2014/606 
Medborgarförslag 

från Annika 

Magnusson om en 

önskan att Ronneby 

Miljö & Teknik 

AB:s sopbilar ska 

börja med 

flerfackssortering 

Anna-Karin 

Sonesson  

KF beslutade 

remittera förslaget 

till Ronneby Miljö & 

Teknik AB 
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2015-01-29 

2014/607 
Medborgarförslag 

från Annika 

Magnusson 

gällande önskemål 

om att kommunen 

ordnar en gång- 

och cykelbana 

mellan Johannishus 

(korsningen 

Johannishusvägen/

Listerbyvägen) och 

Listerbyrondellen 

Anna-Karin 

Sonesson  

Under beredning  

     

2015-01-29 

2015/9 
Medborgarförslag 

från Bo Robertsson 

gällande att 

vägvisare från E 22 

och väg 27 till 

rastplats Viggen i 

Sörby borde 

uppföras 

Disa 

Kristinsdottir 

Käppi  

Under beredning  

     

2015-02-26 

2015/52 
Medborgarförslag 

från Kirsten 

Lindgren med 

önskemål om en 

papperskorg för 

hundavfall vid 

Kontrollvägen 

Anna-Karin 

Sonesson  

  

     

2015-02-26 

2015/53 
Medborgarförslag 

från Kirsten 

Lindgren gällande 

en ny 

förbindelselänk 

över eller vid sidan 

om Asfalttippen på 

Bruksområdet 

Anna-Karin 

Sonesson  

  

     

2015-02-26 

2015/92 
Medborgarförslag 

från Ulf Ahlstedt 

angående en 

sensommarfestival 

Anna-Karin 

Sonesson  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

77(78) 
2015-04-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 166 Dnr 2015-000017 101 

Kurser och konferenser 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) informerar om tillgängliga kurser och 

konferenser som länsstyrelsen Blekinge län anordnar: 

- Fokus Framtid 2015 på Ronneby Brunn (anmälan senast 13 maj 

2015) 

- Klimatsamtal på Residenset (anmälan senast 15 maj 2015) 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att information noteras till 

protokollet samt att anmälan till nämnda kurser/konferenser görs via 

nämndsekreterare Berat Meholli. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet samt att anmälan till nämnda kurser/konferenser görs via 

nämndsekreterare Berat Meholli. 

________________ 
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§ 167 Dnr 2015-000018 101 

Delgivningsärende 

Sammanfattning  

Blekinge tingsrätt, underrättelse om konkurs, Mikael Arvidsson AB 

Kommerskollegium, vägledning om tjänstedirektivet i ny upplaga 

Kommissionen mot antiziganism, antiziganism 

Göran Rosmark, brev angående Bökenäs camping Ronneby havscamping 

 

Protokoll 

Landstinget Blekinge Samverkansnämnd 2015-03-20 

Region Blekinge 2015-03-11 

 

Protokollsutdrag 

Region Blekinge §§ 40-42/2015 

Sölvesborgs kommun kommunstyrelsen § 8 /2015 

Utbildningsnämnden §§ 4,36/2015 

Äldrenämnden § 17/2015 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att information noteras till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kurser och konferenser läggs till 

handlingarna utan beaktande. 

________________ 

 


