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Närvarolista 
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Ledamöter Roger Fredriksson (M) Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C) 1:e vice ordförande 
Tommy Andersson (S) 
Anna Carlbrant (RP) 
Roger Gardell (FP) 
Malin Norfall (S) 2:e vice ordförande 

Tjänstgörande ersättare   

Övriga närvarande  

Ersättare Peter Bowin (V) observerande 

Tjänstemän Johan Sjögren 
Magnus Graad 
Anna-Lena Andersson 
Sattar Zad 
David Gillanders 
Dennis Robertéus 
Leona Öberg 

Övriga  
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§ 107 Dnr 2013-000216 049 

Information om internbudget 2014-2015, plan 2016-2017 
för kommunledningsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:  

 

Sammanfattning  

På kommunstyrelsens möte i februari då kommunledningsförvaltningens och 

tekniska förvaltningens internbudgetar för 2014 fastställdes, beslutades 

samtidigt att internbudgetarna skulle återaktualiseras på kommunstyrelsens 

aprilmöte med kompletterande information. Orsaken var att utfallet för år 

2013 inte var helt klart vid tidpunkten och därför inte redovisades jämte 

förslagen till internbudgetar för 2014. 

De underlag som lämnas till kommunstyrelsens aprilmöte är uppdaterade 

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

förändringar i internhyra, arvodesrevision, mm inom ramen för 

budgettekniska justeringar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP) samt ersättare Peter Bowin (V). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen anta föreslagen 

internbudget för kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Magnus Graad 

Magnus Widén 

Jonas Sjögren 

Anna-Lena Andersson 
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§ 108 Dnr 2014-000134 052 

Fastställande av förfrågningsunderlag, bergkross 

 

Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

 Ronneby kommun inbjuder Er härmed att inkomma med anbud avseende 

bergkrossmaterial i omfattning och villkor enligt denna förfrågan.  

Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal, för successivt uttag 

under avtalstiden, med en eller flera leverantörer. Kommunen förbinder sig 

inte att ta ut viss bestämd kvantitet under avtalstiden. Under 2013 uppgick 

inköpen till över 400 000 kr. 

 

Anbud skall lämnas på hela förfrågningsunderlaget.  

 

Observera att det i förfrågan finns skallkrav och dessa skall vara uppfyllda, 

annars deltar inte anbudet i utvärderingen. För sent inkomna anbud kommer 

att förkastas. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.     

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer förfrågningsunderlag för 

bergskross enligt förslag. 

________________ 

Exp: 

Sattar Zad 
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§ 109 Dnr 2014-000135 053 

Fastställande av förfrågningsunderlag, 
ogräsbekämpning 

 

Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun inbjuder Er härmed att inkomma med anbud på utförande 

av ogräsbekämpning med ättiksyra på hårdgjorda ytor i omfattning och 

villkor enligt denna förfrågan.  

Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en entreprenör, 

för successivt uttag under avtalstiden. Kommunen förbinder sig inte att ta ut 

viss bestämd kvantitet under avtalstiden. Under 2013 uppgick inköpen till 

ca: 200 000 kr.  

 

Anbud skall lämnas på hela förfrågningsunderlaget.  

 

Observera att det i förfrågan finns skallkrav och dessa skall vara uppfyllda, 

annars deltar inte anbudet i utvärderingen. För sent inkomna anbud kommer 

att förkastas. Anbud kommer att antas utan föregående förhandling.     

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

Tommy Andersson (S) och Roger Gardell (FP). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till tekniska 

förvaltningen för att i samråd med Miljö- och byggnadsnämnden arbeta fram 

ett förslag på alternativa ogräsbekämpningsmedel och presentera detta på 

nästa möte. 

________________ 

Exp: 

Sattar Zad 
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§ 110 Dnr 2014-000149 049 

Revisionsberättelse 2013 Cura individutveckling 

 

Sammanfattning  

Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för 

år 2013. Revisorerna har granskat verksamheten och föreslår i sin 

revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och att 

Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Kenneth Michaelsson (C) och ersättare Peter Bowin (V). 

    

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

upprättat förslag till årsredovisning för 2013 och att Kommunsamverkan 

Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. 

    

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

förslag till årsredovisning för 2013 och att Kommunsamverkan Cura 

Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. 

________________ 
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§ 111 Dnr 2011-000039 219 

Kilenprojektet – lägesredovisning 

 

David Gillanders presenterar lägesredovisning för Kilenprojektet 

 

Sammanfattning  

Workshopen inom ramen för arkitektuppdraget kring Kilenprojektet 

genomfördes på ett mycket lyckat sätt under vecka 12. Det avslutades med 

en uppskattad redovisning för allmänheten då cirka 100 människor fick reda 

på de första idéer som de tre utvalda lagen hade kommit fram till.  

Lagen har nu fram till den 11 april att avsluta sitt arbete med en skriftlig 

rapport. 

Kommunfullmäktige beviljade den 16 juni 2011 3 miljoner kronor för att 

täcka de första utgifterna i planeringsprocessen som påbörjades när 

Woodytomten inhandlades. Det omedelbara läget är att det återstår cirka 99 

000 kronor på kontot. Inom kort skall cirka 1 miljon kronor utbetalas för 

kostnader i samband med arkitektuppdraget i enlighet med redovisningen till 

ksau senast den 10 mars 2014. I samband med tertial 1 skall cirka 250 000 

kronor bokas på kontot avseende lönekostnader för David Gillanders och 

Helena Sandberg under perioden. Det omedelbara läget är att 1,5 miljon 

kronor bör tillföras projektet som anslag till exploateringsutgifterna. 

 

Tillsammans med kostnaderna för inköp av Woodys och DHL uppgår det 

bokförda värdet på tillgångarna för Kilenområdet till cirka 20 miljoner 

kronor. 

 

Ekonomichefen Johan Sjögren har meddelat att en genomgång av om 

Kilenprojektet är att klassificeras som anläggningstillgång eller 

exploateringstillgång pågår. I avvaktan på resultatet av genomgången bör 

utgifterna samlas på exploateringskontot.    

 

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att tilldela ytterligare 1,5 miljon kronor till exploateringskontot. Finansiering 

ska ske genom extern upplåning. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Roger Gardell (FP), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) och 

ersättare Peter Bowin (V). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott; 

1. ger Stadsarkitekt David Gillanders och tekniska förvaltningen i 

uppdrag att till nästa möte redovisa, visa ursprungliga publika 

presentationen med tillhörande film, nuvarande kalkyl, framtida 

ekonomi i projektet, tidsplan, projektplan och projektledare samt 

genomlysa upphandlingen av EPEA. 

________________ 

Exp: 

David Gillanders 
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§ 112 Dnr 2013-000264 101 

Redigering av Kommunfullmäktiges Arbetsordning 

 

Kommunjuristen Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges arbetsordning har omarbetats och justerats enligt 

förändringar i kommunallagen och för att få en god struktur som är lätt att 

följa. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Anna Carlbrant (RP), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (FP) samt 

ersättare Peter Bowin (V). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att anta ny arbetsordning för Kommunfullmäktige efter 

påtalade justeringar. 

________________ 

Exp: 

Leona Öberg 
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§ 113 Dnr 2014-000138 041 

Räddningstjänstförbundet Östra Blekinge 
förvaltningsberättelse med årsbokslut 2013 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har avlämnat 

årsredovisning för 2013 års verksamhet.  

 

Revisorerna har avgett revisionsberättelse vari det tillstyrks att 

årsredovisningen godkänns och att direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

    

Bedömning 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet samt överlämnar 

årsredovisningen till Kommunfullmäktige för beslut om godkännande samt 

ansvarsfrihet. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth 

Michaelsson (M) samt Anna Carlbrant (RP). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen samt bevilja 

ansvarsfrihet. 

________________ 
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§ 114 Dnr 2012-000279 141 

Besvarande av motion från kf-ledamot Willy Persson, 
KD angående inrättande av företagslots 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, föreslår i motion att 

Ronneby kommun inrättar företagslots. Företagslotsens syfte är att förenkla 

och underlätta kommunikationen mellan företag och kommunen. 

Kontakterna med kommunen ska bli färre och handläggningstiden kortare. 

W Persson föreslår att kommunens näringslivsenhet ska vara samordnare för 

företagslotsen. 

    

Bedömning 

Under hösten 2012 genomfördes i Blekinge en utbildningssatsning, Förenkla 

helt enkelt, med övergripande syfte att förbättra näringslivsklimatet. 

Utbildningens utgångspunkt var hur kommunerna kan förbättra kontakterna 

med företagen. Det handlar om ökad service och tillgänglighet, bättre 

rutiner, ett gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika 

förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter. Förutom 

utbildning ingick att ta fram handlingsplaner med olika aktiviteter som ska 

förbättra service till och kontakter med företagen. En av punkterna i den 

handlingsplan som togs fram för Ronneby kommun var inrättande av 

företagslots. 

Motionen har varit på remiss till Näringslivsenheten. Näringslivschef 

Torbjörn Lind har lämnat följande yttrande: 

"Med utgångspunkt från projektet, Förenkla helt enkelt, och det som där 

framkommit angående inrättande av en lotsfunktion ligger motionen väl i 

överensstämmelse. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige är att lämna positivt bifall till 

inlämnad motion, samt ge i uppdrag år kommunstyrelsen och 

näringslivsenheten att inrätta en lotsgrupp där samtliga berörda förvaltningar 

ingår samt upprätta en agenda över de frågeställningar som där skall 

behandlas och vilket ansvar lotsgruppen skall ha." 
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Den s.k. lotsgruppen, bestående av tjänstemän från berörda förvaltningar, är 

igång sedan årsskiftet med ett möte i månaden. Till dessa möten inbjuds de 

företagare eller blivande företagare som har frågor kring etablering, tillstånd, 

nätverk etc. Bokning sker via hemsidan eller via medborgarservice. 

Med ovanstående kan motionen anses vara bifallen.    

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att motionen anses vara bifallen.  

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) och 

Tommy Andersson (S) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att motionen anses vara bifallen. 

________________ 

Exp: 

Willy Persson 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 115 Dnr 2013-000413 101 

Val av ledamöter och ersättare VisitBlekinge ideell 
förening 

  

Sammanfattning  

På initiativ av landshövding och regionråd startades den 5 september 2013 

en process för att utifrån ett underifrån perspektiv utveckla regionens 

samverkan kring en gemensam strategi för besöksnäringen. Inom ramen för 

projektet Attraktionskraft Blekinge har en strategi för besöksnäringen tagits 

fram i samarbete med företrädare för offentlig/kommunal verksamhet och 

besöksnäringen i Blekinge. Syftet är att utveckla besöksnäringen till den 

potentiella tillväxtbransch vi genom Blekingestrategin utpekat branschen till 

att vara. 

 

Bedömning 

Ronneby kommun har enligt beslut, Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-04, 

fått i uppdrag att utse representanter till Visit Blekinge ideella förenings 

styrelse. Förutom att utse ledamot samt ersättare ska Kommunstyrelsen förse 

dessa med direktiv. 

Ordförande Roger Fredriksson (M), kommer 16 april att delta på första mötet. 

  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar, utan ställningstagande, till 

Kommunstyrelsen att föreslå ledamot och ersättare samt direktiv till dessa. 

________________ 

Exp: 

Roger Fredriksson 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(16) 
2014-04-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr 2014-000022 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Klimatsamtal baserat på IPCC:s sammanställning för 2014 kommer att hållas 

på residenset måndagen den 5 maj. Amnälan sker senast den 24 april till 

Kommunsekreterare Camilla Öberg på Kommunstyrelsens kansli.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 

1. noterar informationen till protokollet, 

2. beslutar att ledamöter och ersättare som deltar är berättigade 

reseersättning samt arvode. 

3. lämnar inkomna kursinbjudningar till handlingarna utan beaktande. 

_______________ 
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§ 117 Dnr 2014-000021 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Cascades Djupafors AB fackliga organisation, angående nedläggningen 

Länsstyrelsen, Blekinges regionala digitala agenda handlingsplan 2014-2020 

Länsstyrelsen, angående digitala informationsskyltar 

Miljödepartementet, angående översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven 

Eve Nilssons Studiegrupp, förslag till vidareutveckling av Kockums 

gjuterimuseum 

Statistiska centralbyrån, utjämning av LSS-kostnader mellan kommunerna 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:12 

 

Protokoll 

Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2014-03-05 

Region Blekinge 2014-03-12 

 

Protokollsutdrag 

Region Blekinge §19/2014 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

 


