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2013/35 

§ 303  Information Krissamverkan Blekinge      

Sammanfattning 
Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi informerar om Krissamverkan Blekinge och den 

modell för krissamverkan som deltagande myndigheter (länets kommuner, Landstinget, 

Räddningstjänsterna, Polisen, Totalförsvaret och Länsstyrelsen) tagit fram.  

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Roger Gardell (FP). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/312 

§ 304  Önskemål att få bort båtvraket i Saxemaraviken 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-30 Svar på förfrågan om det sjunkna fartyget 

utanför Saxemara hamn  
   

2 Handling 2013-09-20 Angående det välkända "vraket" i 
Saxemaraviken, Jennie Otfors ordf 
Saxemara Samhällsförening Anders 
Neijbert ordf Saxemara båtklubb 

   

3 Handling 2013-06-03 Förfrågan, inget svar på  tidigare 
skrivelse gällande båtvraket i 
Saxemaraviken, Saxemara Båtklubb 

   

4 Handling 2013-04-16 Önskemål att få bort båtvraket i 
Saxemaraviken, Saxemara 
Samhällsförening/Saxemara Båtklubb 

   

 

Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Saxemara Samhällsförening inkom 2013-04-16 med en förfrågan till Ronneby kommun om 

möjligheterna att avlägsna det ”vrak” som är beläget utanför Saxemara hamn. Ovan nämnda 

förening inkom 2013-09-17 med ett nytt brev med samma förfrågan. 

Bedömning 
Saxemara Samhällsförening hänvisar i sitt andra brev till Lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. I 4 § finns att läsa att; om platser där 

allmänheten får färdas fritt har skräpats ned eller annars osnyggats, är kommunen skyldig 

att återställa platsen i sådant skick som med hänsyn till ortsförhållandena, platsens 

belägenhet och omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga anspråk.  

Kommunens miljö- och byggnadsförvaltning har utrett ärendet och tagit 

nedskräpningsfrågan i beaktande. Bedömningen som gjordes är att miljönyttan med att 

bärga fartyget inte står i proportion med kostnaderna att det skulle medföra. Efter beslut i 

miljö- och byggnadsnämnden (2013-08-27 2012-000480.837) avslutades ärendet utan 

vidare åtgärd från tillsynsmyndighetens sida.  

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ”Svar på förfrågan om det sjunkna 

fartyget utanför Saxemara hamn”. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Kenneth 

Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=837ee383a93787d9c1747dda6bb5acd9&dosearch=1&t1=P&s1=S%E4kerhetsamordnare
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ”Svar på förfrågan om det sjunka fartyget 

utanför Saxemara hamn” som svar till Saxemara Samhällsförening. 

_____________________ 

Exp: 

Disa Kristinsdottir Käppi
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2013/325 

§ 305  Beslut om resultatutjämningsreserv (RUR) 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-30 Förslag om lokala riktlinjer för 

resultatutjämningsreserv samt förslag om 
reservering till resultatutjämningsreserv  

   

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I Ronneby kommuns årsredovisning anges möjligheten att reservera medel i en 

resultatutjämningsreserv. Med anledning av detta lämnas här förslag till lokala riktlinjer för 

resultatutjämningsreserv, se bilaga 1. Förslaget är baserat på SKL:s skrift RUR i praktiken och dess 

förslag på tillämpning. 

Enligt regelverket för resultatutjämningsreserver finns möjlighet att reservera 5 380 000 kr av 2012 

års balanskravsresultat till en resultatutjämningsreserv. För beräkning, se bilaga 2.  

Användande från reserven kan göras i bokslut från och med år 2013, samt i budget för år 2014, 

förutsatt att kommunfullmäktige beslutat om ett regelverk för resultatutjämningsreserv och att det 

finns ingående medel att reserverade, upparbetade under åren 2010-2012, som kommunfullmäktige 

beslutat att reservera 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

-att anta förslag till Ronneby kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserv 

-att reservera 5 380 000 kr i en resultatutjämningsreserv från 2012 års balanskravsresultat  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och 

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 
Kenneth Michaelsson yrkar att i bilaga 1, sista meningen i första stycket under rubriken ”Lokala 

riktlinjer för användande av medel från resultatutjämningsreserv” kompletteras med: …utan hänsyn 

tagen till resultatutjämningsreserven.   

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottets bifaller detsamma. 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige  

-att anta förslag till Ronneby kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserv med ändringen att 

sista meningen i första stycket under rubriken ”Lokala riktlinjer för användande av medel från 

resultatutjämningsreserv” kompletteras med: …utan hänsyn tagen till resultatutjämningsreserven. 

 

- att reservera 5 380 000 kr i en resultatutjämningsreserv från 2012 års balanskravsresultat. 

 

_____________________ 
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2013/310 

§ 306  Köksutredning 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-01 Förslag till beslut avseende 

storköksutredningen  
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-20 KS AU §285/2013 2013-09-23, 
Köksutredning information 

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-09-09 KS AU §261/2013 2013-09-09, 
Köksutrednin information 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-27 Information kring pågående 
Köksutredning  

   

 

 

Byggprojektledare William Lavesson och kostchef Elena Johansson lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning 
 
Tekniska förvaltningen har enligt tidigare beslut 2012-11-29 KF§339 fått i uppdrag att utreda och 

jämföra tre alternativ avseende storkök, gällande drift- och investeringsekonomi. Med alternativ 3 som 

huvudinriktning.  

1. Ombyggnad av Vidablick och Kallinge produktionskök, kyld mat. I övrigt oförändrat.  

2. Ombyggnad av Vidablick produktionskök så att även Kallinge produktionskök kan flytta dit.  

3. Ombyggnad av Vidablick till tillagningskök, Kallinge produktionskök avvecklas för kyld mat och det 

totala antalet tillagningskök utökas med åtta (8) nya tillagningskök.  

Det har visat sig under utredningen att Vidablick inte lönar sig att renovera utan att kostnaden är lägre 

att bygga ett nytt kök för dess behov på annan plats eller inrymma i annat tillagningskök som man 

bygger om.  

Den stora anledningen till att det inte är lönt att renovera Vidablick är fuktigheten i golvet. Om man 

skall komma till rätta med fuktigheten krävs det att man bilar bort den befintliga golvplattan, vilket 

leder till vibrationer i hela huset under arbetet som stör de gamla. Det är stora risker att kostnaderna 

kommer att öka avsevärt när man har denna typ av renovering/ ombyggnad.  

Under utredningen har det framkommit i kontakten med Cefur och EPEA ett C2C alternativ. C2C 

alternativet innebär att man tillagar mat från grunden med färska säsongsanpassade råvaror och med 

eget bageri och charkuteri. För att göra C2C alternativet möjligt ur investerings- och 

driftkostnadssynpunkt krävs det ett stort centralkök för hela kommunen exkl. förskolorna som behåller 

sina tillagningskök. Det nya centralköket bygger på att kyld mat levereras till skolor och äldreboende. 

Man kan dock välja att låta servicehusen fortsätta laga sin mat på plats, det påverkar inte kostnaden. 

Men vi anser att det är kvalitetshöjande att även servicehusen får kyld mat.  

Matportionerna kan leveras varma eller kalla till den enskilde mottagaren. Vid kall matleverans värms 

maten hemma hos den enskilde av den enskilde. Vid varm matleverans värms maten precis innan 

utkörning hos kök/hemtjänst.  

Alternativet finns genomfört på ett sjukhus i Köpenhamn där en grupp från Ronneby kommun gjort 

studiebesök. Alternativet har visat sig fungera framgångsrikt, man har kunnat höja kvalitet på den 

lagade maten, då man lagar maten från grunden med säsongsanpassade råvaror och man kyler maten 
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med var matkomponent för sig. Sedan värmer man komponenterna var för sig strax innan servering och 

lägger upp maten efter en snygg genomtänkt komposition.  

Om man jämför detta alternativ med traditionell kyld mat och varm mats tillagning så har man lyckats 

hålla en högre kvalitet såsom smak, utseende och näringsinnehåll till ungefär samma kostnad. Vi har 

efter föredragning i KSAU valt att redovisa detta alternativ som nr. 4, kallad ”Kyld mat/C2C” se bilaga 

” Presentation av kyld mat/C2C”.  

När det visat sig att köket på Vidablick inte lönar sig att renovera har vi valt att redovisa ett A och B 

alternativ av 2 – 4 som visar i A att man bygger ett helt nytt kök på nytt ställe som ersättning för köket 

på Vidablick och att man i B inrymmer köket på Knut Hahnsskolan när man bygger om det, enligt 

uppställning enligt nedan:  

 

 

1  Ett nytt produktionskök byggs på en ny tomt som klarar att ersätta 

produktionsköket på Vidablick. I Kallinge renoverar man och bygger om, för 

produktionen av kyld mat. I övrigt oförändrat.  

 

2 A  Ett nytt produktionskök byggs på en ny tomt, som klarar att ersätta 

produktionsköken på Vidablick och i Kallinge. Kostsystem med kylmat behålls. I 

övrigt oförändrat.  

 

2 B  Ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på Knut Hahnskolan som klarar att 

ersätta produktionsköken på Vidablick och i Kallinge. Kostsystem med kylmat 

behålls. I övrigt oförändrat.  

 

3 A  Ett nytt produktionskök byggs som klarar att ersätta produktionsköket på 

Vidablick. Produktionen av kyld mat avvecklas vid Kallinge produktionskök. Det 

totala antalet tillagningskök utökas med sju (7) nya tillagningskök för varm mat.  

 

3 B  Ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på Knut Hahnskolan som klarar att 

ersätta produktionsköken på Vidablick. Produktionen av kyld mat avvecklas vid 

Kallinge produktionskök. Det totala antalet tillagningskök utökas med sex (6) nya 

tillagningskök för varm mat.  

 

4 A  Ett nytt produktionskök byggs på en ny tomt som klarar hela Ronneby kommuns 

behov förutom förskolorna som idag har tillagning, som får behålla sina 

tillagningskök. I produktionskök bygger man även charkuteri och bageri för att 

kunna laga mat från grunden. Kostsystemet blir C2C kyld mat.  

 

4 B  Ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på Knut Hahnsskolan som klarar 

hela Ronneby kommuns behov förutom förskolorna som idag har tillagning, som 

får behålla sina tillagningskök. I produktionskök bygger man även charkuteri och 

bageri för att kunna laga mat från grunden. Kostsystemet blir C2C kyld mat.  

 

Bedömning 
Utgångspunkten för Tekniska förvaltningens bedömning är att tillaga och servera så bra måltider till 

våra gäster som möjligt till så rimlig kostnad som möjligt. Dessutom har aspekter avseende principerna 

från C2C, ett koncept Ronneby kommun arbetar efter, vägts in i vår bedömning.  
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Tekniska förvaltningen förordar alternativ 4 ur kvalitets- och genomförandesynpunkt. Omställningstiden 

beräknas till ca tre år och investerings- och driftkostnaderna bedöms i enlighet med tabell enligt bilaga 

1.  

Tekniska förvaltningen bedömer att en renovering av köket på Vidablick inte är genomförbart, varför ett 

nytt kök måste byggas på annan plats. Ur ekonomisk aspekt är en placering ihop med köket vid Knut 

Hahn att förorda, men ur utvecklings-, fastighets- och logistiksynpunkt bör en central placering i 

anslutning till E22/Rv27 genomföras. Därav förordas alternativ 4A.  

Tekniska förvaltningen bedömer även alternativ 3B bra utifrån kvalitetssynpunkt avseende det utökade 

antalet tillagningskök. Omställningstiden för detta alternativ beräknas till ca fem år och investerings- 

och driftkostnaderna bedöms i enlighet med tabell enligt bilaga 1.  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen förordar  

-att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

besluta enligt alternativ 4A. Förslagets ökade driftkostnader skall hanteras inom budgetberedningen 

inför budget 2014-2015, plan 2016-2017 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Kenneth 

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

Yrkanden 
Kenneth Michaelsson (C) yrkar med instämmande av ordförande Roger Fredriksson (M) att 

alternativ 3B genomförs och att ärendet överlämnas till budgetberedningen. 

 

Malin Norfall yrkar att kommunen ska gå vidare med alternativ 4A. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

Arbetsutskottet bifaller Kenneth Michaelsson (C) yrkande. 

 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta enligt alternativ 3 B. 

Ärendet överlämnas till Budgetberedningen. 

_____________________ 

Exp: 

Budgetberedningen 

Johan Sjögren
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2013/20 

§ 307  Kurser och konferenser 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Arbetsutskottets ordinarie ledamöter får delta i 

Regional konferens för uppföljning av överenskommelsen inom intigrationsområdet. 

 

Övriga inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan beaktande 

_____________________
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2013/19 

§ 308  Delgivningsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-01 Delgivningsärenden     

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Växjö, dom angående rivning av fastigheten Gertrud 9 

Johndoe, synpunkter angående folkhälsa 

Länsstyrelsen, beslut om godkännande av slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet 

"Ronnebypärlor" 

Länsstyrelsen, beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning i Ronneby Soft Centers reception 

Länsstyrelsen, regional jämställdhetsstatistik för Blekinge 2013 

Länsstyrelsen, förläggande om att inkludera Västra Bökevik i VA- verksamhetsområdet 

Länsstyrelsen, beslut om detaljplan fastigheten Släggan 1 

SAMI, uppsägning av avtal för offentlig framförande av ljudupptagning 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:41, 45-46, 48 

Uppretade kvinnliga pensionärer, snart tar arabvärlden över Sverige 

 

Protokoll 

Region Blekinge 2013-09-04 

 

Protokollsutdrag 

Region Blekinge § 68/2013 

Utbildningsnämnden  

 

_____________________ 

 


