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§ 27 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende 7 på dagordningen ”Renovering av lägenheter, Kvistvägen 

och Peder Holm, information och diskussion” dras ur. 

 

Magnus Pettersson (S) föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll.      

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen samt utser Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 28 Dnr 2020-000009 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten. 

Informationen berör följande: 

- Arbetet med och det fortsatta intresset från företag att etablera sig i 

handelsområdet Viggen.  

- Arbetet med och intresset från företag att etablera sig i det nya 

området Gärdet. 

- Arbetet med att etablera en flyghub vid Ronneby Airport.  

- Turistbyråns verksamhet och planering för 2020. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Åsa Evaldsson (M), Magnus 

Persson (M), Ola Robertsson (S) och Willy Persson (KD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind, näringslivschef 
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§ 29 Dnr 2020-000018 4260 

Informationsärende - Kommunernas rapportering till 
vattenmyndigheterna av genomförda åtgärder 

 

Sammanfattning  

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 

nationella myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. För 

kommunerna finns det 8 åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärd 1-4 är för 

miljötillsyn,, åtgärd 5 om att skydda dricksvattenförsörjning, åtgärd 5 om 

fysisk planering och åtgärd 7-8 om att upprätta dagvattenplaner och VA-

planer. Utöver att genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna, ska 

myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet, årligen 

rapportera till vattenmyndigheterna om sitt genomförande av sina respektive 

åtgärder. 

 

Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder för 

att bedöma huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att 

uppnås eller ej. Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021-2027.   

 

Nytt i årets rapportering är frågor om åtgärdsprogram 2018-2021 för vissa 

miljögifter som beslutades av vattendelegationerna under år 2018. I övrigt är 

frågorna i stort desamma som tidigare år.  

Bedömning 

 Se bilaga för Ronneby kommuns rapportering av genomförda åtgärder i 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.  

Förslag till beslut 

 Notera informationen till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C), Lova Necksten (MP), Malin Månsson (S), Ola Robertsson (S), Gina 

Hellberg Johansson (SD), Tommy Andersson (S) och Jan-Eric Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Sofie Samuelsson, utvecklingsenheten  

Kristina Eklund, teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 30 Dnr 2019-000544 020 

Bruttolöneväxling för pensionsavsättning 

 

Sammanfattning  

Som ett led i det strukturerade arbetet med att öka attraktiviteten som 

arbetsgivare, finns möjlighet för Ronneby kommun att erbjuda en möjlighet 

att löneväxla delar av lön till pension, så kallad bruttolöneväxling till 

tjänstepension. Detta berör i första hand vissa chefer och specialister, då 

lönenivån bör överstiga 43 809 kr (år 2019).  Detta är en förmån, som 

efterfrågas av många som har chefsposter eller som söker tjänst. 

 

De centrala kollektivavtalen öppnar för möjligheten att erbjuda anställda 

bruttolöneväxling till tjänstepension. Denna möjlighet har blivit alltmer 

intressant då avdragsrätten för privat pensionsförsäkring fasats ut. 

 

Samtliga anställda ska ha möjlighet att löneväxla till tjänstepension via ett 

överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det är dock inte fördelaktigt för 

all personal att löneväxla till tjänstepension. Om den anställde har en 

månadslön som understiger 43 809 kr (2019) kan den allmänna pensionen 

komma att påverkas negativt. Även föräldrapenning och 

sjukpenningsgrundande inkomst påverkas.  

 

Fördelen för kommunen är att löneväxling till tjänstepension är ett enkelt sätt 

att ge den anställde en förmån som är kostnadsneutral för arbetsgivaren. 

Särskild löneskatt för tjänstepension är lägre än arbetsgivaravgiften och den 

minskade kostnaden kan användas till att användas som premietillägg, och 

därmed höja den anställdes pension. 

 

Här kan arbetsgivaren välja nivå av premietillägg för kostnadsneutralitet 

t.ex. 5,7 %, med tanke på administration. 

 

Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen till tjänstepension inte 

ska påverka den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växling 

ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande för tjänstepension. 
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Lägsta belopp att växla är 500 kr/mån och maximalt får 20 % av bruttolönen 

per månad växlas. 

 

Den anställde kan ändra löneväxlingsbelopp med en varseltid på 3 månader. 

Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna 

beloppet från. Om det inte går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel 

vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänsteledighet, görs uppehåll i 

löneväxlingen under denna tid. 

 

Kommunen och den anställde har en ömsesidig rätt att avsluta löneväxling 

till tjänstepension efter en uppsägningstid på tre månader.  

 

Om förutsättningarna för erbjudandet förändras på grund av ändringar i lag 

eller centralt kollektivavtal har den anställde och kommunen en ömsesidig 

rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar verkan. 

 

För anställd som önskar löneväxla upprättas ett individuellt avtal med denne 

och kommunen.  

 

Löneväxling till tjänstepension kan påverka den anställdes allmänna pension, 

socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon 

kompensation för detta. 

 

Försäkringsgivare angående bruttolöneväxling till tjänstepension hänvisas av 

kommunen.  

Bedömning 

Ronneby kommuns personalutskott har haft träffar med KPA, som handhar 

kommunens pensioner. Då löneväxling till pension är ett kostnadsneutralt 

och ett efterfrågat sätt att ge vissa grupper ett förmånligare 

pensionssparande, är det en åtgärd i arbetet med att vara en attraktiv 

arbetsgivare. Det finns inga direkta nackdelar kopplade till förslaget. En 

något ökad administration samt en låg initialkostnad är det som kommunen 

får att ta ställning till.  
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Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslås besluta  

att föreslå kommunstyrelsen besluta att införa möjligheten för anställda i 

Ronneby kommun, att bruttolöneväxla till tjänstepension.  

Personalutskottets beslut 2019-12-10 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att införa möjligheten för 

anställda i Ronneby kommun, att bruttolöneväxla till tjänstepension. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är personalutskottets. Ordförande ställer proposition på 

personalutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att införa möjligheten för anställda i Ronneby 

kommun, att bruttolöneväxla till tjänstepension. 

________________ 

Exp: 

Personalenheten  

Kristina Wramsby, personalchef  

Anna Isaksson, personalstrateg 
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§ 31 Dnr 2019-000708 009 

Val av pensionsbolag vid bruttolöneväxling  

 

Sammanfattning  

Vid bruttolöneväxling ska en leverantör utses. Det är inte aktuellt att göra ett 

upphandlingsförfarande eftersom det redan finns centrala 

överenskommelser. De två huvudalternativen är att antingen välja  

- ett alternativ med mycket låga avgifter, utan individuell rådgivning 

- eller ett alternativ med högre avgifter, där det ingår individuell 

rådgivning för anställda.  

 

Kort beskrivning: 

Pensionsvalet AB 

 

Pensionsvalet AB är parternas gemensamma överenskommelse och kan ses 

som en upphandlad lågprisprodukt.  De centrala parterna har ett avtal med 

Pensionsvalet AB, som är ett bolag inom KPA.  

 

Löneväxlingspremien placeras på samma försäkring som den anställde 

tidigare valt för den avgiftsbestämda ålderspensionen i KAP-KL  

 

Pensionsvalet erbjuder ett varierat utbud av valbara bolag.  

 

Förmedlingen medför en kostnad för arbetsgivaren på 12 000 kr per år under 

perioden fram till nästa upphandling av pensionsadministration. 

Förmedlingen av premien sker 12 gånger om året. Pensionsinformation till 

anställda kostar 9000 kr per dag.  

 

KPA Pension/Folksam:  

Arbetsgivaren kan välja att erbjuda löneväxling genom KPA Pensions 

moderbolag Folksam. KPA Pension erbjuder att tillsammans med 

arbetsgivaren sätta upp ett projekt för genomförande av 

löneväxlingserbjudande till anställda. En projektgrupp bildas med 
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representanter från arbetsgivaren och KPA Pension. Här tar man fram en 

handlingsplan för erbjudandet som kan bestå av följande: 

- Pensionsinformationsträffar till de anställda  

- Schemalagd individuell rådgivning med personligt möte.  

- Genomgång av de administrativa rutinerna och en plan för hur 

nyanställda ska hanteras när det gäller löneväxling 

- Planering för åter-rådgivning efter ca 2 år. 

 

Den anställde kan här välja både traditionell förvaltning samt fondförsäkring. 

När den anställde väljer fondförsäkring finns ett guidat fondutbud med ett 

25-tal olika varumärken med ca 75 olika fonder. Investeringen sker i vald 

försäkring varje månad. 

 

I denna lösning ingår pensionsinformation samt individuell rådgivning 

kostnadsfritt för arbetsgivaren. Kostnaden läggs istället på något högre 

avgifter på de val arbetstagaren gör. 

I båda koncepten debiteras resa och ev. logi för informatör samt rådgivare. 

 

Övriga alternativa leverantörer: 

 

Två av våra bolag använder Skandia som leverantör. De, liksom andra 

privata aktörer, håller pensionsinformation för de som har möjlighet att 

löneväxla. De gör upplägget tillsammans med kommunen. Medarbetaren kan 

boka på rådgivning genom rådgivning på plats utifrån schema som görs.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslås besluta  

 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att anlita KPA Pension/Folksam, då det 

är en trygghet för medarbetaren att möjlighet till personlig rådgivning.  

Personalutskottets beslut 2019-12-10 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anlita KPA Pension/Folksam, 

då det är en trygghet för medarbetaren att möjlighet till personlig rådgivning. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är personalutskottets. Ordförande ställer proposition på 

personalutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anlita KPA Pension/Folksam, då det är en 

trygghet för medarbetaren med möjlighet till personlig rådgivning 

________________ 

Exp: 

Personalenheten  

Kristina Wramsby, personalchef  

Anna Isaksson, personalstrateg 
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§ 32 Dnr 2019-000705 009 

Lönepolicy, revidering  

 

Sammanfattning  

En bra lönepolicy ska vara ett stöd för chefen, både vid lönesättningen och 

vid lönesamtalet. Den ska också vara ett stöd för medarbetaren och tydligt 

visa hur man kan påverka sin egen lön utifrån verksamhetens vision, 

strategier och övergripande mål. Policyn säkerställer att det finns ett 

gemensamt sätt att se på lön och löneutveckling.  

 

I enlighet med strukturen för styrdokument i Ronneby kommun, är det 

kommunfullmäktige som beslutar om vilken policy och vilket 

förhållningssätt arbetsgivaren har på ett visst område.  

 

För den praktiska tillämpningen av policyn i form av riktlinjer, svarar 

kommundirektören.  

 

Med anledning av hur lönebildningen förändrats över åren, finns ett behov 

av att revidera såväl lönepolicy som riktlinjer. 

 

Båda föreslagna dokument har varit föremål för samverkan på Central 

samverkans grupp den 29 november 2019.  

 

Lönepolicyn ska förklara hur lönen är ett styrmedel för verksamheten samt 

vägleda chefer i deras ansvar att hantera lönebildning och lönesättning. Där 

ska också framgå hur lönerna sätts individuellt och vad som ligger till grund 

för lönesättningen. 

 

Riktlinjerna ska tydliggöra när, hur och av vem lönen sätts. 

 

För information bifogas gällande styrdokument, samt det förslag till riktlinjer 

som kommundirektören avser besluta om, som en tillämpning av en 

reviderad lönepolicy.  
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Bedömning 

Det finns ett behov av en revidering av lönepolicyn, då 

lönebildningsprocessen har utvecklats över tid. Det finns också ett behov av 

att riktlinjerna som beslutas av kommundirektören, finns i ett separat 

styrdokument.  

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att besluta att 

föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta förslag till lönepolicy. 

Därmed upphör det tidigare styrdokumentet att gälla.  

Personalutskottets beslut 2019-12-10 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

anta förslag till lönepolicy. Därmed upphör det tidigare styrdokumentet att 

gälla. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är personalutskottets. Ordförande ställer proposition på 

personalutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

lönepolicy. Därmed upphör det tidigare styrdokumentet att gälla. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 33 Dnr 2019-000730 041 

Drift- och investeringsbudget 2020 AB Ronnebyhus 

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus överlämnar förslag till drift- och investeringsbudget för år 

2020 i enlighet med nedan: 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna AB Ronnebyhus förslag till drift- och 

investeringsbudget för år 2020.      

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna AB Ronnebyhus förslag till drift- och 

investeringsbudget för år 2020.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna AB 

Ronnebyhus förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 34 Dnr 2019-000388 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde 2019-11-26 § 175 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. En skriftlig 

redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap I g och rapportering enligt 

16kap 6f$ socialtjänsten, tredje kvartalet 2019, redovisas för ledamöterna.        

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera återrapporteringen till protokollet 

samt översända densamma till kommunfullmäktige.      

Socialnämndens beslut 2019-11-26 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 35 Dnr 2019-000700 101 

Forskning- och utvecklingsavtal mellan (FoU) Region 
Blekinge och kommunerna i Blekinge 

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till avtal mellan Region Blekinge och kommunerna i 

Blekinge om gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för år 

2020. Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2019 och nytt avtal föreslås 

tecknas. 

 

Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och 

utvecklingsverksamhet. 

 

Det sammanlagda ekonomiska bidraget till FoU-verksamheten föreslås 

uppgå för år 2020 till 5 734 000 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 

2 867 000 år 2020. Kommunernas sammanlagda ekonomiska bidrag uppgår 

för året 2020 till 2 867 000. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna är 

enligt den sedvanliga principen 40-20-20-10-10. För Ronneby kommuns del 

innebär det en kostnad om 20 procent av 2 867 000 kronor, alltså 573 400 

kronor.      

Äldrenämndens beslut 2019-11-20 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 

att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner 

för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020 i enlighet med 

upprättat förslag, med ekonomiskt bidrag från Ronneby kommun 

motsvarande 573 400 kronor, under förutsättning att samtliga länets 

kommuner respektive regionfullmäktige fattar motsvarande beslut och 

att i Ronneby kommun ska kostnaden fördelas enligt principen att 

äldreförvaltningen ska betala två tredjedelar och socialnämnden en tredjedel 

av denna kostnad. Det motsvarar för äldrenämndens del 382 228 kronor.  

Äldrenämnden uppdrar åt äldreförvaltningen att redovisa avtalet för 

nämnden senast i mars 2020. 
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Socialnämndens beslut 2019-11-26 

Socialnämnden beslutar att godkänna Fou-avtal mellan Region Blekinge och 

Blekinges kommuner för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 

2020 i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets 

kommuner respektive regionfullmäktige fattar motsvarande beslut. 

Att bilägga mer information i ärendet, tex årsberättelse inför nästa 

avtalstecknande. 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna Fou-avtal mellan Region Blekinge och 

Blekinges kommuner för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 

2020 i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets 

kommuner respektive regionfullmäktige fattar motsvarande beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.         

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Fou-avtal 

mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 1 januari 

2020 till och med 31 december 2020 i enlighet med upprättat förslag under 

förutsättning att samtliga länets kommuner respektive regionfullmäktige 

fattar motsvarande beslut. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 36 Dnr 2019-000156 253 

Järnavik 1:1 och 3:1 ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

I enlighet med beslut från kommunstyrelsen daterat 2019-04-09 har Mark- 

och exploateringsenheten låtit utföra värdering av marken, i underlaget 

området kallat Jä-02. Stefan ägare till Järnaviks camping är informerad och 

önskar gå vidare med köpet.”.  

Bedömning 

I enlighet med beslut från kommunstyrelsen daterat 2019-04-09 har det 

gjorts en värdering av den mark, enligt underlag det område som heter Jä-02, 

som önskas köpas.  

 

Värdet för marken ca 9 hektar är satt till 600 000kr. 

Stefan ägare till Järnaviks camping är informerad om detta och önskar 

fortsätta köpet till den värderade summan om 600 000kr.  

Vid godkännande av försäljning bekostas lantmäteriförrättning av 

fastighetsägaren i sin helhet. 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat och biläggs denna skrivelse.”.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna och ge i uppdrag till Mark- och 

exploateringsenheten att slutföra försäljning av Jä-02.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna och ge i uppdrag till Mark- och 

exploateringsenheten att slutföra försäljning av Jä-02 i enlighet med 

upprättat köpekontrakt. 

Deltar i debatten  

I debatten deltar Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S) och Willy 

Persson (KD). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna och ge i 

uppdrag till mark- och exploateringsenheten att slutföra försäljning av Jä-02 

i enlighet med upprättat köpekontrakt. 

 

Deltar inte i beslutet 

Lova Necksten (MP) deltar inte i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 37 Dnr 2019-000724 250 

Exploateringskonto för exploatering av södra 
Johannishus 

 

Sammanfattning  

På fastigheten Hjortsberga 4:73 i södra Johannishus har arbetet startat upp 

med ny detaljplan för bostäder, förskola samt vård- och omsorgsboende.  

Bedömning 

På fastigheten Hjortsberga 4:73 i södra Johannishus har arbetet startat upp 

med ny detaljplan för bostäder, förskola samt vård- och omsorgsboende. 

Detaljplanen är ett uppdrag från Kommunfullmäktige och en del av den 

framtida exploateringen av södra Johannishus. Detta område är en del av 

planen för Johannishus och den andra delarna inkluderar Ålycke och 

Prästgården. Den nya detaljplanen kommer att möjliggöra att nya bostäder 

byggs i samma område som även en samhällsfastighet kan komma att 

byggas.  Det finns ett intresse från företag att realisera planen och exploatera 

området. För att ligga i fas med en kommande exploatering föreslås att ett 

exploateringskonto upprättas som täcker kostnader för främst utredningar 

inom detaljplanearbetet men även vissa åtgärder som kan bli aktuella efter 

lagakraftvunnen detaljplan. Främst behövs kostnadstäckning för 

projektledare, naturutredning, trafikutredning och övriga utredningar 

infrastruktur (el, VA, fiber, gata, GC) samt fastighetsbildningskostnaden. En 

beräknad kostnad hamnar på ca 500 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att upprätta exploateringskonto för Hjortsberga 

4:73 om 500 000 kronor. 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att upprätta exploateringskonto för Hjortsberga 4:73 om 

500 000 kronor. Finansiering sker via extern upplåning. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upprätta 

exploateringskonto för Hjortsberga 4:73 om 500 000 kronor. Finansiering 

sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 38 Dnr 2019-000725 289 

Rivning av Espegården på Björnen 10 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2019 om att godkänna markanvisning 

för företaget Acasa Bostad AB (§184) som vill bygga bostäder på Björnen 

10. På fastigheten finns idag Espegården där hemtjänsten har lokaler. För att 

kunna genomföra exploateringen krävs att befintlig byggnad på fastigheten 

rivs.  

Bedömning 

I september 2019 vann den nya detaljplanen för Björnen 10 laga kraft. Under 

planarbetet har kommunen haft samarbete med företaget Acasa Bostad AB 

som önskar bygga bostäder på fastigheten. På fastigheten finns idag 

Espegården där hemtjänsten har lokaler.    

Mark- och exploateringsenheten bedömer att Espegården som inrymmer 

lokaler för hemtjänsten kan rivas så fort rivningslov och ekonomiska beslut 

erhållits. Hemtjänsten får nya lokaler på Sörby center och kommer att flytta 

månadsskiftet februari/mars 2020 enligt nuvarande tidsplan. 

Nybyggnation på fastigheten kommer ske i regi av företaget Acasa bostad 

AB som har markanvisning till 200920 med option på förlängning i 

ytterligare sex månader. 

Mark- och exploateringsenheten har tagit in prisuppskattningar för rivning 

av Espegården. Rivningskostnaden är uppskattad till 1 000 000 kronor. 6-

700 000 för själva rivningen och resterande till avgifter för bland annat 

deponi och dokumentation av rivningen. Med tanke på byggnadsår för 

Espegården så är det en bedömning att bygganden innehåller diverse 

material som idag inte är tillåtna att lägga som byggavfall utan att det krävs 

deponi.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att Espegården på Björnen 10 rivs och 

att mark- och exploateringsenheten tilldelas 1 000 000 kr för genomförande 

av rivningen..  
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Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Espegården på Björnen 10 rivs och att mark- och 

exploateringsenheten tilldelas 1 000 000 kr för genomförande av rivningen. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Espegården på Björnen 

10 rivs och att mark- och exploateringsenheten tilldelas 1 000 000 kr för 

genomförande av rivningen. Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 39 Dnr 2019-000728 303 

Utökning av verksamhetsområde för dagvatten, vatten 
och spill, Bustorp 1:26 mfl 

 

Sammanfattning  

På Bustorp 1:25, 1:26 samt Risatorp 1:10 pågår detaljplanearbete för att 

möjliggöra bostadsbebyggelse. Kommande bebyggelse kommer att anslutas 

till kommunalt nät för vatten, spill och dagvatten. 

  

Bedömning 

På Bustorp 1:25, 1:26 samt Risatorp 1:10 pågår detaljplanearbete för att 

möjliggöra bostadsbebyggelse. Bostäderna kommer att byggas utav BoKlok. 

Kommande bebyggelse kommer att anslutas till kommunalt nät för vatten, 

spill och dagvatten. Området behöver därför anslutas till kommunalt 

verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta om utökning av verksamhetsområde för 

del av Risatorp 1:10, Bustorp 1:26 och 1:25.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde för del av Risatorp 1:10, 

Bustorp 1:26 och 1:25. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 

verksamhetsområde för del av Risatorp 1:10, Bustorp 1:26 och 1:25. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 40 Dnr 2019-000729 303 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spill 
Kalleberga 8:267 

 

Sammanfattning  

Fastigheten Kalleberga 8:267 som är belägen strax söder om Kallinge är 

markanvisad till ett företag med planerad byggnation av förskola. 

Fastigheten behöver kommunala anslutningar varpå verksamhetsområdet för 

vatten och spill behöver utökas.  

Bedömning 

Fastigheten Kalleberga 8:267 som är belägen strax söder om Kallinge är 

markanvisad till företaget Hoivatilat med planerad byggnation av förskola. 

Fastigheten behöver kommunala anslutningar varpå verksamhetsområdet för 

vatten och spill behöver utökas. Befintligt verksamhetsområde finns i 

närheten. Dagvattenhantering kan lösas inom egen fastighet. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta utöka verksamhetsområdet för vatten 

och spill att gälla Kalleberga 8:267.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta utöka verksamhetsområdet för vatten och 

spill att gälla Kalleberga 8:267. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 

verksamhetsområdet för vatten och spill att gälla Kalleberga 8:267. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 41 Dnr 2019-000656 007 

Granskningsrapport och skrivelse från revisionen med 
anledning av granskning av beslutsunderlag och 
protokoll 

 

Sammanfattning  

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten Granskning av 

beslutsunderlag och protokoll till kommunstyrelsen samt samtliga nämnder 

för yttrande över rapporten och dess rekommendationer.  Granskningen har 

utgått från följande revisionsfrågor: 

- Finns en dokumenterad ärendeberedningsprocess? 

- Finns riktlinjer eller andra bestämmelser som fastställer vilka 

områden som ska belysas i beslutsunderlag? 

- Säkerställer kommunstyrelsen, i enlighet med sin uppsiktsplikt, att 

ärenden är allsidigt belysta? 

- Ger protokollen tillräcklig och begriplig information för att förstå 

beslut i enskilda ärenden? 

Med utgångspunkt i granskningens resultat rekommenderas 

kommunstyrelsen att  

- Se över kommunens styrdokument så att dessa överensstämmer med 

nuvarande arbetssätt samt upprätta en beskrivning över 

ärendehanteringsprocessen.  

 

Tillsammans med övriga nämnder rekommenderas kommunstyrelsen även 

att 

- Tydliggöra bedömningsavsnitten i protokollen så att dessa 

innehåller styrelsens/nämndens bedömning av ärendet och inte en 

beskrivning, 

- Säkerställa att besluten går att förstå i sin helhet utan att läsaren 

hänvisas till andra dokument eller bilagor och 

Tydligare hänvisa till vilket beslutsunderlag som ligger till grund för 

besluten i protokollen och säkerställa att dessa enkelt kan spåras.  

Bedömning 

Precis som revisionsrapporten redovisar finns det enligt kommunallagens 5 

kap 65-70 §§ minikrav på protokollens innehåll. Dessa minimikrav har 

Ronneby kommun inga problem med att nå. Det finns dock krav i annan 

lagstiftning som har betydelse för tjänsteskrivelser och protokoll såsom 

offentlighets- och sekretesslagen som innebär att en myndighet särskilt ska 
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beakta att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller 

liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen. Här visar 

granskningen på ett behov av förbättring som kommunstyrelsen instämmer i.   

 

I bakgrundens sista stycke står att ”I allmänhet finns det en problematik i 

flera fall för medborgare att följa överväganden och diskussioner inför beslut 

och hur besluten är fattade”. Revisorerna har haft det som utgångspunkt för 

granskning av huruvida kommunens ärendedokumentation samt protokoll är 

tillräckligt ändamålsenliga. Kommunstyrelsen vill dock påtala att de 

protokoll som skrivs i kommunen inte är diskussionsprotokoll utan 

beslutsprotokoll. Det innebär att vad ledamöterna säger i debatten utöver 

yrkanden inte noteras i protokollet. Väl formulerade yrkanden kan dock 

bidra till en ökad förståelse för gjorda överväganden. 

 

För att förtydliga ärendehanteringsprocessen samt vad tjänsteskrivelserna i 

kommunen ska/bör innehålla finns framtaget Grunddokument samt 

Riktlinjer för beslutsunderlag. Kommunstyrelsen instämmer med 

granskningens slutsats att dessa dokument är i behov av en översyn. Vid en 

sådan översyn får det tas ställning till om och hur granskningsrapportens 

synpunkter på detaljnivå ska hanteras. Det gäller t ex om de börkrav som 

finns idag helt överförs till skallkrav. Det bör finnas kvar ett mått av gott 

omdöme hos handläggare och chefer för vilka parametrar som är relevanta 

och viktiga att ha med i tjänsteskrivelse och beslutsunderlag till nämnden. 

Annars kan handläggning riskera att bli mer omfattande än vad ärendets 

beskaffenhet kräver.  

 

Kommunstyrelsen är enig med revisionen om att tydliga riktlinjer men även 

handledningar och utbildning är viktiga förutsättningar för att handläggare 

ska kunna skriva tjänsteskrivelser som håller hög kvalitet. Kommunstyrelsen 

vill dock tillägga att det krävs ett arbete för att göra dokumenten kända.  

 

Då tjänsteskrivelserna när dessa skrivs i dokument- och 

ärendehanteringssystemet har en direkt koppling till protokollet i delarna 

Sammanfattning, Bedömning samt Förslag till beslut kommer ett arbete med 

att förbättra tjänsteskrivelserna även direkt påverka protokollens kvalitet. De 

rekommendationer som revisionen ger till kommunstyrelsen och övriga 

nämnder kommer därmed i stort att bli hanterade. 
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Sista rekommendationen kräver dock en djupare utredning för hur det kan 

göras då det i dokument- och ärendehanteringssystemet som kommunen har 

finns begränsningar i antal textavsnitt/rubriker som kan överföras från 

tjänsteskrivelse till protokoll. 

 

För att förbättra kvaliteten på tjänsteskrivelser och därmed även protokollen 

kommer kanslienheten på kommunledningsförvaltningen arbeta med 

följande under år 2020:  

 

- Grunddokumentet med dess bilagor bl a Riktlinje för beslutsunderlag 

kommer att omarbetas. 

- Implementering av nya dokument. 

- Utbildningar i att skriva tjänsteskrivelse i enlighet med riktlinjer och 

handledning. 

- Utbildningar i dokument- och ärendehanteringssystemet. 

- Kontroll av nämndernas ärendeberedningsprocess i enlighet med 

avsnitt 2.2.2 stycke 1 i granskningsrapporten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att anta skrivningen under Bedömning ovan som sitt 

yttrande över revisionsrapporten Granskning av beslutsunderlag och 

protokoll.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

skrivningen under Bedömning ovan som sitt yttrande över 

revisionsrapporten Granskning av beslutsunderlag och protokoll. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen antar skrivningen under bedömning ovan som sitt yttrande 

över revisionsrapporten Granskning av beslutsunderlag och protokoll. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Socialnämnd 

Teknik-fritid-, och kulturnämnd 

Utbildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 
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§ 42 Dnr 2019-000655 007 

Granskningsrapport- Granskning av tillsynsverksamhet 
inom miljö- och byggnadsnämnden 

 

Sammanfattning  

Revisionen har översänt revisionsrapport Granskning av tillsynsverksamhet 

inom miljö- och byggnadsnämnden. Revisionen ställer en särskild fråga till 

kommunstyrelsen enligt följande: Vilken uppsikt bedriver kommunstyrelsen 

för att säkerställa att nämnden vidtar de åtgärder som krävs för att komma 

tillrätta med de iakttagelser som framkommit av granskningen? 

 

Granskning har gjorts om Miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och kontroll 

håller tillräcklig kvalitet och effektivitet. 

 

Följande frågor har utgjort grund för granskningen: 

- Finns tillsyns- respektive kontrollplaner och bygger dessa på 

dokumenterade risk- och behovsanalyser? 

- Hur säkerställer nämnden tillräcklig kompetens och tillräckliga 

resurser inom tillsynsområdet? 

- Följs nämndens tillsyn och kontroll upp och utvärderas i vederbörlig 

ordning? 

- Hur säkerställer nämnden korrekta taxor? 

 

Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderas följande efter genomförd 

granskning: 

 

- Fortsätta arbetet med att ta fram tillsynsplaner och behovsutredning 

enligt plan- och bygglagen. 

- Systematisera tillsynsplanerna enligt miljöbalken som ett sätt att nå 

målen för verksamhetsåret. 

- Ta fram en planering för hur nämnden ska hantera tillsynsärendes 

handläggningstid. 
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Utveckla uppföljningen av kostnadstäckningsgraden avseende nämndens 

tillsyn. Denna kan fungera som underlag för nämnden att säkerställa korrekta 

taxor.  

Bedömning 

För att kunna säkerställa att miljö- och byggnadsnämnden vidtar åtgärder för 

att komma tillrätta med iakttagelserna som framkommit vid granskningen 

krävs att arbetet rapporteras till kommunstyrelsen på lämpligt vis. Det kan t 

ex ske i samband med de rapporteringar som görs i samband med 

tertialuppföljningar och årsredovisning. För att förtydliga denna förväntan 

föreslås att kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden ett specifikt 

uppdrag att i samband med tertialuppföljningar och årsredovisning redovisa 

de åtgärder nämnden har vidtagit för att komma tillrätta med de iakttagelser 

som framkommit och redovisats i Granskningsrapport – granskning av 

tillsynsverksamhet inom miljö- och byggnadsnämnden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

lämna följande svar på revisionens fråga: 

Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att i samband 

med tertialuppföljningar och årsredovisning redovisa de åtgärder nämnden 

har vidtagit för att komma tillrätta med de iakttagelser som framkommit och 

redovisats i Granskningsrapport – granskning av tillsynsverksamhet inom 

miljö- och byggnadsnämnden.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 

följande svar på revisionens fråga: 

Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att i samband 

med tertialuppföljningar och årsredovisning redovisa de åtgärder nämnden 

har vidtagit för att komma tillrätta med de iakttagelser som framkommit och 

redovisats i Granskningsrapport – granskning av tillsynsverksamhet inom 

miljö- och byggnadsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande svar på revisionens fråga: 

Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att i samband 

med tertialuppföljningar och årsredovisning redovisa de åtgärder nämnden 

har vidtagit för att komma tillrätta med de iakttagelser som framkommit och 

redovisats i Granskningsrapport – granskning av tillsynsverksamhet inom 

miljö- och byggnadsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 43 Dnr 2019-000290 049 

Omprövning- Taxa/avgifter tobakstillstånd 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-12-10 § 187 

De nya reglerna om tillståndsplikt för tobak innebär att den som säljer 

tobaksvaror måste ha tillstånd för detta. Det gäller såväl den som säljer tobak 

till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning 

av tobak (partihandel). Tillstånd ansöks om hos kommunen som bland annat 

ska göra en prövning av sökandens lämplighet. Vid en prövning granskas 

ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig 

belastning (vandel). 
 

För att få tillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva 

särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det 

finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ett 

egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd 

ska anses vara komplett. 

I tillståndsprocessen ingår ett remissförfarande. Vid prövningen av en 

ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett yttrande 

från Polismyndigheten. 
 

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för partihandel måste både 

Polismyndighetens och Tullverkets yttranden inhämtas för att ansökan ska 

kunna bifallas. 
 

Enligt Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut 

en avgift för prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror 

enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen ska 

också få ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 

försäljning av tobaksvaror. 
 

Den ovan nämnda lagen om tobak och liknande produkter trädde i kraft 

2019-07-01. Innan dess krävdes en anmälan till Miljö och hälsa för att få 

sälja tobak och liknande varor. 2019-06-19 antar kommunfullmäktige förslag 

till avgifter enligt nedan: 
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Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via detaljhandel        12 000:- 

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via detaljhandel                   6 000:- 

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via partihandel          15 000:- 

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via partihandel                     8 000:- 

 

Vid tidpunkten för utarbetande av förslag till taxor för ansökningar om 

tobaksförsäljning fanns inga centrala riktlinjer för hur utredningarna skulle 

bedrivas. Det fanns inte heller några jämförelser hur det såg ut i övriga 

kommuner. Under utarbetandet av avgifterna gjordes uppskattningar för hur 

omfattande en utredning skulle kunna vara. Det kan i efterhand konstateras 

att dessa uppskattningar var i överkant av vad som är rimlig tid för en 

utredning gällande tobakstillstånd. 

På Socialnämndens ordinarie möte 2019-11-26 beslutades att ge 

förvaltningen i uppdrag att se över taxorna för tobakstillstånd. Detta med 

anledning av att Ronneby har de högsta taxorna i Sverige. 

 

Förslag till nya taxor omfattar handläggning av ansökningar rörande 

tillståndspliktig försäljning av tobak och liknande produkter. 

Förslaget som presenteras nedan tar sikte på att utredningen om tillstånd till 

försäljning av tobak och liknande produkter till stor del kommer att följa 

samma principer som för utredning av serveringstillstånd. I förslaget är 

grunden att hanteringen ska bära sina egna kostnader. Uträkningen av nya 

taxor bygger på handläggares lön, enhetschefs lön, faktisk arbetstid, 

kostnader för verksamhetssystem och overheadkostnader. Utifrån detta har 

en timkostnad räknats ut. Hänsyn har tagits till ett snittvärde av det totala 

antalet timmar som läggs på en utredning gällande tobaksförsäljning. 

Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning behandlas av Miljö- och hälsa med 

anledning av att tillsynsansvaret hanteras av dem. För närvarande tas en 

timavgift om 865 konor per timme ut vid tillsyn. Varje tillsynstillfälle 

beräknas ta 2-4 timmar totalt. Detta innefattar förberedelse för tillsyn, 

platsbesök, administrativt arbete etc. Varje handlare som har tillstånd för att 

sälja tobak och liknande produkter kan förvänta sig ett tillsynsbesök 

vartannat år. 

Förslaget som följer gäller för:                                            Ny taxa: 

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via detaljhandel        8 300:- 

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via detaljhandel                 4 200:- 

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via partihandel        10 400:- 

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via partihandel                   5 500:-      
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Förslag till beslut 

Att Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

förslaget om nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och liknande 

varor.       

Socialnämndens beslut 2019-12-10 

Socialnämnden beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige antar förslaget 

om nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och liknande varor.   

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Anta förslag till nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och 

liknande varor.   

2. De som betalat avgift enligt tidigare taxa, antagen av 

kommunfullmäktige 2019-06-19 § 222, återbetalas. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta förslag till nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och 

liknande varor.   

2. De som betalat avgift enligt tidigare taxa, antagen av 

kommunfullmäktige 2019-06-19 § 222, återbetalas. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 44 Dnr 2019-000739 869 

Dialog och rapport, utställning Gribshunden samt 
framtida museum och Avsiktsförklaring, Ronneby 
Museum 

 

Sammanfattning  

Den 22 september år 2019 premiärvisades, i Kallvattenkuren, en utställning 

med tre teman. Gribshunden, järnåldersbyn i Västra Vång och Ronnebys 

historia. Dessa teman kommenteras övergripande från tre perspektiv lokalt, 

regionalt och internationellt. Utställningen visar på potentialen, vilka 

berättelser som kan berättas i ett Ronneby Museum. 

Utställningen har haft 2800 besök under den korta tid den varit tillgänglig för 

besök.  

 

Även ett dialogkontor är etablerat men utformningen av detta kommer att 

utvecklas i takt med arbetet att etablera ett Ronneby museum 

 

Kommunens satsning på etableringen av projektkontoret i Kallvattenkuren 

samt akademins forskningsinsatser har rönt uppmärksamhet såväl nationellt 

som internationellt. 

  

Redan i augusti bildades en från kommunen fristående stödförening 

”Gribshundens vänner”. Föreningens syfte är att stödja etableringen av ett 

Ronneby museum. Föreningen har för närvarande ca 150 medlemmar.  

Bedömning 

Under år 2020 kommer Kallvattenkuren stärkas som en centralpunkt för 

förmedling av forskningsresultat och dialog kring arbetet med att bygga ett 

Ronneby museum. 

Bemanningen är för närvarande två tillsvidareanställda tjänstepersoner och 

fem timanställda besöksvärdar. Besöksvärdarnas arbetstider är kopplade till 

öppethållandet för besökare i Kallvattenkuren. 

Arbetet med etablering av ett Ronneby museum går nu vidare i ett nytt 

skede. För att få tydlighet och vägledning i detta arbete bör Ronneby 

kommunen tillkännage en avsiktsförklaring. 

Avsiktsförklaringen speglar kommunens beslutsamhet att realisera planerna 

på ett museum. Detta kommer att ge ökad klarhet i det fortsatta interna 
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arbetet och stärka kommunen i kontakter med intressenter och 

samarbetspartners.  

Bifogat förslag till avsiktsförklaring har utarbetats i samråd med Ronneby 

musei- och hembygdsförening, ideell förening Gribshundens vänner samt 

Blekinge museum. 

Platser, för en muséeetablering, som tidigare har varit föremål för 

kommunstyrelsens uppmärksamhet är kvarteret David, Emaljen, gamla 

rådhuset och gamla elverket. Projektgruppen har tidigare redovisat 

övergripande utvärderingar av tre, av dessa platser. Uppdraget/beredningen 

av förslag till plats för ett museum kan inte anses vara slutförd.  

Nya insatser och mer fördjupade studier behöver genomföras. I 

sammanhanget kan det dessutom inte uteslutas att i ett senare skede vill 

eventuella externa medfinansiärer ha inflytande inför slutgiltigt val av plats 

och utformning av ett museum. 

Beträffande rollfördelning inom kommunen kvarstår Kommunstyrelsen som 

ansvarig för det fortsatta arbetet med etablering av Ronneby museum och en 

kommunal parlamentarisk referensgrupp etableras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

 

att som sitt eget förslag anta bilagt förslag till avsiktsförklaring (bilagt detta 

ärende), 

 

att erbjuda teknik-fritid- och kulturnämnden att utse kulturutskottet till en 

kommunal referensgrupp i arbetet att etablera ett Ronneby museum 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att, efter vissa 

redaktionella textändringar, anta förslag till avsiktsförklaring. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- 

och byggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med ett förslag på plan för 

platsanalys vad avser placering av ett framtida museum i Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S), 

Lova Necksten (MP), Magnus Pettersson (S) och Åsa Evaldsson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med följande tillägg och ändringar: 

1. Kommunstyrelsen erbjuder teknik-fritid- och kulturnämnden att utse 

kulturutskottet till en kommunal referensgrupp i arbetet att etablera 

ett Ronneby museum.  

2. Till målgrupper i dokumentet kompletteras med nationella besökare.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. anta förslag till avsiktsförklaring med tillägget att målgrupper i 

dokumentet kompletteras med nationella besökare. 

Avsiktsförklaringen biläggs detta protokoll genom bilaga 1. 

2. Erbjuda teknik-fritid- och kulturnämnden att utse kulturutskottet till 

en kommunal referensgrupp i arbetet att etablera ett Ronneby 

museum.  

________________ 

Exp: 

Anders Engblom, kommunstrateg 

Siiri Irskog, projektledare 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 45 Dnr 2019-000737 141 

Skyltpolicy och - riktlinjer 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-11 § 287 

Syftet med skyltpolicy och efterföljande riktlinjer är att vägleda och 

informera om hur Ronneby kommun ser på utformning och placering av 

skyltar. Styrdokumenten ska inspirera till genomtänkt skyltning samt leda till 

tydlig och enhetlig bedömning av skyltärenden i kommunen. Policy och 

efterföljande riktlinjer ska utgöra ett stöd för både medborgare, företagare, 

föreningar och kommunens tjänstemän.        

Bedömning 

Hur företagare, föreningar med flera skyltar sin verksamhet påverkar hur 

både gaturum och landskapsbild uppfattas. Idag finns mycket information 

och intryck i gaturummen som ska bearbetas och tas in. En väl utformad och 

placerad skylt kan leda till bättre orientering och attraktivitet i ett område. 

Tvärt om kan skyltning som inte är väl genomtänkt leda till att en plats 

uppfattas som stökig och otillgänglig.  

Antalet skyltärenden har ökat de senaste åren och förvaltningen ser ett stort 

behov av att samla information om skyltning samt skapa riktlinjer och 

vägledning till företagare, föreningar med flera som önskar sätta upp skyltar.  

En av Kommunfullmäktige antagen skyltpolicy ska visa Ronneby kommuns 

mål och ställningstaganden i frågan på övergripande nivå. Efterföljande 

riktlinjer kommer att grundas i de ställningstaganden som fastställs i policyn, 

men ska på ett djupare plan redogöra och vägleda hur miljö- och 

byggnadsnämnden ser på frågan om skyltning i kommunen.   

Bedömningen är att arbetet med att ta fram policy och efterföljande riktlinjer 

kan ske parallellt. Däremot kommer Kommunfullmäktiges beslut om att anta 

policyn att tas innan Miljö- och byggnadsnämndens beslut att anta 

riktlinjerna.      

Förslag till beslut 

Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att miljö- och 

byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till skyltpolicy för 

Ronneby kommun.    
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Att miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till 

Riktlinjer för skyltning i Ronneby kommun, i enlighet med föreslagen 

projektplan. Beslutet gäller förutsatt att Kommunfullmäktige ger 

förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till skyltpolicy för Ronneby 

kommun.       

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-12-11 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar;  

Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att miljö- och 

byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till skyltpolicy för 

Ronneby kommun.    

Att miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till 

Riktlinjer för skyltning i Ronneby kommun, i enlighet med föreslagen 

projektplan. Beslutet gäller förutsatt att Kommunfullmäktige ger 

förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till skyltpolicy för Ronneby 

kommun. 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag 

till skyltpolicy för Ronneby kommun.    

2. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag 

till Riktlinjer för skyltning i Ronneby kommun, i enlighet med 

föreslagen projektplan. Beslutet gäller förutsatt att 

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag 

till skyltpolicy för Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag 

till skyltpolicy för Ronneby kommun.    

2. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag 

till Riktlinjer för skyltning i Ronneby kommun, i enlighet med 

föreslagen projektplan. Beslutet gäller förutsatt att 

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag 

till skyltpolicy för Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 46 Dnr 2019-000619 003 

Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet 

 

Sammanfattning  

Som ett svar på ett medborgarförslag om att införa sammanträdesarvoden 

och bilersättning till alla ledamöter i pensionärsrådet beslutade 

kommunfullmäktige 2019-10-31 att 

1. införa ersättning för resekostnader i samband med sammanträden till de 

ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning 

enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda eller 

erhåller arvode och reseersättning från sin egen organisation,  

2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser, 

3. kostnaden ska belasta den nämnd under vilken respektive råd lyder, 

4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med 

ovanstående. 

Nu föreligger förslag till ändring av reglementet för kommunala 

pensionärsrådet.  

Bedömning 

I förslag till reviderat reglemente har ett nytt avsnitt för ersättning skrivits in 

och med anledning av att äldrenämnden byter namn fr o m 2020-01-01 så 

har även denna förändring gjorts i dokumentet. Reglementet har också 

överförts till nya mallen för reglementen. Äldrenämnden har inget att erinra 

mot förändringen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 

nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktig att anta förslag till nytt reglemente för kommunala 

pensionärsrådet. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till nytt 

reglemente för kommunala pensionärsrådet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 47 Dnr 2019-000620 003 

Ändring av reglementet för kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 

 

Sammanfattning  

Som ett svar på ett medborgarförslag om att införa sammanträdesarvoden 

och bilersättning till alla ledamöter i pensionärsrådet beslutade 

kommunfullmäktige 2019-10-31 att 

1. införa ersättning för resekostnader i samband med sammanträden till de 

ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning 

enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda eller 

erhåller arvode och reseersättning från sin egen organisation,  

2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser, 

3. kostnaden ska belasta den nämnd under vilken respektive råd lyder, 

4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med 

ovanstående. 

Nu föreligger förslag till ändring av reglementet för kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut.  

Bedömning 

I förslag till reviderat reglemente har ett nytt avsnitt för ersättning skrivits in 

och reglementet har också överförts till nya mallen för reglementen. 

Socialnämnden har yttrat att man sig positiv till förslag till förändring 

gällande reseersättning till de utsedda representanterna i rådet. Nämnden 

yttrar dock 

”Om kostnaderna ska belasta socialnämndens budget ska det överföras 

budgetmedel för ändamålet. Socialnämndens nuvarande budget är endast 

avsedd för socialnämndens förtroendevalda.” 

Kommunfullmäktige har redan beslutat att kostnaden ska belasta den nämnd 

under vilken respektive råd lyder. Om kostnaderna framöver visar sig blir så 

stora för nämnden att de inte kan hanteras inom ram föreslås att nämnden då 

äskar om utökad ram.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 

nytt reglemente för kommunala rådet för funktionshinder.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för kommunala rådet 

för funktionshinder. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till nytt 

reglemente för kommunala rådet för funktionshinder. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 48 Dnr 2020-000017 100 

Avslut av uppdrag givna av kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutar om uppdrag både i samband med att budgeten 

tas och under löpande år. Statusen på dessa uppdrag redovisas på lite olika 

sätt. De uppdrag som ges under året redovisas enligt kommunfullmäktiges 

arbetsordning tillbaka till kommunfullmäktige två gånger om året, i april och 

oktober. Statusen för uppdrag givna i budgeten redovisas i samband med 

tertialredovisningar samt vid årsredovisning.  

Flera uppdrag som kommunfullmäktige har gett har inte genomförts, helt 

eller delvis. Skälen till det varierar. Äldre uppdrag kan t ex ha blivit liggande 

så att de nu inte längre är aktuella. 

Kommundirektören har gett förvaltningarna i uppdrag att genomföra givna 

uppdrag alternativt att lyfta uppdrag som inte bedöms vara aktuella att 

genomföra för avslut eller avskrivning av kommunfullmäktige.  

Bedömning 

Nedan redovisas sådana uppdrag där respektive förvaltning föreslagit att 

uppdraget avslutas eller där uppdrag i Stratsys har markerats med Ej aktuellt 

att genomföra. Motiveringar framgår av bilaga. 

 

Kommunledningsförvaltningen inkl Näringslivskontoret 

1. För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med att 

skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen (budget 

2015) 

2. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att 

kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssystem 

(budget 2015) 

3. Arbete med en utvecklingsplan för kollektivtrafiksstråk i Ronneby 

kommun uppstartat (budget 2017) 

4. Ta fram åtgärdspunkter för såväl kommunens som kommunens 

helägda bolags verksamheter utefter den framtagna långsiktiga 

investeringsanalysen (budget 2017) 

5. Prioritera arbetet med etableringar av nya företag i kommunen 

(budget 2018) 
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Socialförvaltningen 

6. Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i Bräkne-

Hoby avseende 6 st lägenheter. Ronnebyhus får delta i 

upphandlingen på lika villkor som andra aktörer (budget 2017) 

 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 

7. Undersöka möjligheten att skapa ett "Ronnebykort" för tillträde till 

fritidsanläggningar i Ronneby kommun samt koppla dessa till 

taxekonstruktion för anläggningarna (budget 2018) 

 

8. Anläggande av motorcrossbana i Hasselstad (KF 2011 § 80).  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsluta 

uppdragen: 

1. För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med att 

skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen (budget 

2015) 

2. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att 

kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssystem 

(budget 2015) 

3. Arbete med en utvecklingsplan för kollektivtrafiksstråk i Ronneby 

kommun uppstartat (budget 2017) 

4. Ta fram åtgärdspunkter för såväl kommunens som kommunens 

helägda bolags verksamheter utefter den framtagna långsiktiga 

investeringsanalysen (budget 2017) 

5. Prioritera arbetet med etableringar av nya företag i kommunen 

(budget 2018) 

6. Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i Bräkne-

Hoby avseende 6 st lägenheter. Ronnebyhus får delta i 

upphandlingen på lika villkor som andra aktörer (budget 2017) 

7. Undersöka möjligheten att skapa ett "Ronnebykort" för tillträde till 

fritidsanläggningar i Ronneby kommun samt koppla dessa till 

taxekonstruktion för anläggningarna (budget 2018) 

8. Anläggande av motorcrossbana i Hasselstad (KF 2011 § 80)  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avsluta uppdragen: 

1. För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med att 

skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen (budget 

2015) 

2. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att 

kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssystem 

(budget 2015) 

3. Ta fram åtgärdspunkter för såväl kommunens som kommunens 

helägda bolags verksamheter utefter den framtagna långsiktiga 

investeringsanalysen (budget 2017) 

4. Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i Bräkne-

Hoby avseende 6 st lägenheter. Ronnebyhus får delta i 

upphandlingen på lika villkor som andra aktörer (budget 2017) 

5. Anläggande av motorcrossbana i Hasselstad (KF 2011 § 80 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsluta uppdragen: 

1. För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med 

att skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen 

(budget 2015) 

2. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att 

kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssystem 

(budget 2015) 

3. Ta fram åtgärdspunkter för såväl kommunens som kommunens 

helägda bolags verksamheter utefter den framtagna långsiktiga 

investeringsanalysen (budget 2017) 

4. Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i 

Bräkne-Hoby avseende 6 st lägenheter. Ronnebyhus får delta i 

upphandlingen på lika villkor som andra aktörer (budget 2017) 

5. Anläggande av motorcrossbana i Hasselstad (KF 2011 § 80 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 49 Dnr 2019-000740 030 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten: ESF 
ansökan 

 

Sammanfattning  

Enheten för arbetsmarknad och integration har fått i uppdrag att individer 

som uppbär försörjningsstöd från Socialförvaltningen ska finnas i aktivitet. 

Ett led i det arbetet är att göra en ansökan till svenska ESF-rådet. 

Samverkanspartner är i denna ansökan Olofströms Kommun och 

Sölvesborgs Kommun. Projektets syfte är att skapa anpassad sysselsättning 

både i privat näring, kommunal verksamhet och inom föreningsverksamhet. 

Målgruppen är långtidsarbetslösa i ålder 30-64 år, alla med försörjningsstöd. 

Projektets arbetsnamn är VIS, Vuxna Individer Satsar, projekttiden är 2020-

09-01-2023-02-28 och som projektägare föreslås Ronneby Kommun.  

Bedömning 

Projektets inriktning och tänkta upplägg stämmer väl in på den målgrupp 

som enheten har fått i uppdrag att arbeta med. Medfinansieringsgraden är 53 

%. Stor del är deltagartid och resterande del är medfinansiering med egen 

befintlig personals tid (denna personal jobbar redan med målgruppen 

försörjningsstödstagare).  

Förslag till beslut 

Med anledning av ovan anförda föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår kommunstyrelsen att besluta 

 

Att enheten för arbetsmarknad och integration får gå vidare med ansökan till 

svenska ESF-rådet för projektet VIS, Vuxna Individer Satsar 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att enheten för 

arbetsmarknad och integration får gå vidare med ansökan till svenska ESF-

rådet för projektet VIS, Vuxna Individer Satsar. 

Deltar i debatten 

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

Malin Månsson (S), Åsa Evaldsson (M) och Tommy Andersson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att enheten för arbetsmarknad och integration 

får gå vidare med ansökan till svenska ESF-rådet för projektet VIS, Vuxna 

Individer Satsar. 

________________ 

Exp: 

Therese Bohnsack, enhetschef arbetsmarknad och integration 

Ann-Britt Svensson, arbetsmarknad och integration 
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§ 50 Dnr 2020-000020 349 

Vattenskyddsområde i Karlsnäs 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB lägger fram förslag till ansökan om inrättande 

och fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Karlsnäs 

Vattentäkt.  

 

Beslut om att gå vidare med ansökningen krävs av kommunfullmäktige.      

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna ansökan om fastställande 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Karlsnäs vattentäkt. 

Deltar i debatten 

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

(C), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (L), Jan-Eric Wildros (S), Åsa 

Evaldsson (M), Lova Necksten (MP) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att återremittera ärendet och att det 

kompletteras med tydligare beskrivningar och förklaringar av vad man gjort, 

inte gjort eller avser göra och varför med anledning av de synpunkter som 

lämnats genom samråd med berörda (se tillexempel bilaga 12 i materialet 

som delgetts arbetsutskottet vid dagens möte). 

 

Roger Fredriksson (M) och Roger Gardell (L) yrkar bifall till Kenneth 

Michaelssons (C) förslag. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar 

återremittera ärendet. 
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Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar avgöra ärendet idag röstar ja. 

De som önskar återremittera ärendet röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tio (10) ja-röster 

och sju (7) nej-röster, varefter ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.  

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M)  X  

Åsa Evaldsson (M)  X  

Magnus Persson (M)  X  

Kenneth Michaelsson (C)  X  

Tim Svanberg (C)  X  

Roger Gardell (L)  X  

Magnus Pettersson (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Malin Månsson (S) X   

Ola Robertsson (S) X   

Jan-Eric Wildros (S) X   

Lova Necksten (MP) X   

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Tony Holgersson (SD)* X   

Gina Hellberg Johansson (SD) X   

Kajsa Svensson (M)*  X  

Totalt  10 7  

*Tjänstgörande ersättare      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ansökan om 

fastställande vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Karlsnäs 

vattentäkt. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 51 Dnr 2019-000083 011 

Uppdrag för upprättande av program Norra Aspan  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 71 att ge Miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram ett 

planprogram för Norra Aspan. Syftet med programmet är att säkra det 

framtida utbudet av attraktiva boendemiljöer. Målet är att planprogrammet 

ska vara vägledande för framtida detaljplanering genom att upprätta riktlinjer 

och handlingsplan samt utreda hur Norra Aspan kan bli ett funktionsblandat 

bostadsområde.  

 

Norra Aspan 

Norra Aspan ligger söder om Ronneby tätort i anslutning till Ronneby 

marina och Angelskogsviken. Området består i huvudsak av 

fritidsbebyggelse som succesivt omvandlats till permanentbostäder. 

Kustzonen är en av kommunens attraktiva boendemiljöer och behovet av 

strategisk planering är därför stort. I översiktsplanen pekas den norra delen 

av Aspan ut som ett område för framtida tätort, kallat Ro-03. Området 

gränsar till befintlig bebyggelse på Aspan. Dessutom finns en bro över 

Angelskogsviken med i översiktsplanen som utvecklat vägnät/utvecklat 

gång- och cykelstråk.      

Bedömning 

I kommunfullmäktiges uppdrag klargörs anledningen (syftet) till att 

planprogrammet ska tas fram, hur det ska tas fram (planprogram) och vad 

det ska resultera i (målet). Däremot saknas grunden, det vill säga en politiskt 

beslutad vision för området som beskriver vad som ska utvecklas på Norra 

Aspan. Visionen kommer följaktligen vara vägledande för det kommande 

planarbetet samt de utredningar som ska tas fram.  

 

Vision 

Arbetet med att ta fram en vision påbörjades i augusti 2019 genom 

medborgardialog på flygdagen. Insamling av synpunkter har sedan fortgått 

genom medborgardialog på maxi samt visionsworkshops med politiker och 

tjänstemän.  

 

I workshop- och dialogarbetet har det varit tydligt att tillgängligheten till 

Aspan är en nyckelfråga för det framtida områdets attraktivitet. 

Angelskogsviken utgör en tydlig fysisk barriär för området. Bedömningen är 
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följaktligen att en broförbindelse över angelskogsviken är avgörande för 

områdets utveckling. Det måste också vara möjligt för kollektivtrafik samt 

gång- och cykeltrafikanter att ta sig över denna bro.  

Närheten till både hav och natur är självklara styrkor och det är viktigt att 

området anpassas efter platsens naturliga förutsättningar. På så vis kan den 

biologiska mångfalden stärkas genom nya och förbättrade livsmiljöer. Aspan 

ligger dessutom strategiskt bredvid Ronneby marina och sommartid är 

området ett nav för skärgårdstrafik och båtturism. Det ger goda 

förutsättningar för utveckling av näringslivet vid marinan och 

besöksnäringen i stort.  

 

Visionen som föreslås är tredelad för att täcka upp de områden som bedöms 

vara avgörande för Norra Aspans framtida utveckling. Visionen lyder: 
 

Ett hållbart bostadsområde med närhet till allt: 

Här bor du mitt i Blekinges skärgård, på cykelavstånd från centrum. Havs- 

och naturnära med en blandning av olika boendeformer. Här finns 

förutsättningar för en god livsmiljö för både boende och besökare. 

 

Ett bostadsområde som främjar miljön och människors hälsa: 

Norra Aspan är ett område som främjar människors hälsa och välbefinnande. 

Genom att ta tillvara på de naturliga förutsättningarna kan den biologiska 

mångfalden förstärkas vilket ger förutsättningar för ökad artrikedom. Cradle 

to cradle™ genomsyrar projektet. 
 

Ett bostadsområde som är en naturlig mötesplats för alla: 

Norra Aspan är en mötesplats för alla, oavsett ålder och bakgrund. Området 

har utvecklats till Ronnebys nya landmärke och tillgängligheten förbättras 

genom en ny broförbindelse över angelskogsviken. Den goda kopplingen till 

Marinan och Ronnebyån stärker områdets attraktionskraft.       

Förslag till beslut 

Att godkänna förslaget till vision för planprogram Norra Aspan.      

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

förslag till vision för planprogram Norra Aspan. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till vision för planprogram Norra 

Aspan. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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§ 52 Dnr 2019-000746 004 

Överlämnande av allmänna handlingar med anledning 
av namnbyte från äldrenämnden till vård- och 
omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning  

Från och med 2020-01-01 byter äldrenämnden namn till vård- och 

omsorgsnämnden. För att namnbytet ska vara möjligt att på ett bra sätt i 

framtiden eftersöka och administrera samt upprätthålla de krav som 

arkivlagen och offentlighet- och sekretesslagen ställer på organisation och 

registrering av allmänna handlingar krävs att ett nytt arkiv med namn vård- 

och omsorgsnämnden upprättas. I och med detta bör vården av 

äldrenämndens allmänna handlingar, som inte överlämnats till 

arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) senast 2019-12-31 övertas av vård- 

och omsorgsnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av 

kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna avhända sig 

allmänna handlingar.      

Bedömning 

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från äldrenämnden som inte är överlämnade till 

arkivmyndigheten 2019-12-31 överlämnas till vård- och omsorgsnämnden.       

Äldrenämndens beslut 2019-12-18 

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från äldrenämnden som inte är överlämnade till 

arkivmyndigheten 2019-12-31 överlämnas till vård- och omsorgsnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar från äldrenämnden 

som inte är överlämnade till arkivmyndigheten 2019-12-31 överlämnas till 

vård- och omsorgsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från äldrenämnden som inte är överlämnade till 

arkivmyndigheten 2019-12-31 överlämnas till vård- och omsorgsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 53 Dnr 2019-000748 619 

Höjda avgifter för Kulturskolans inriktningar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-12-12- § 154  

I samband med kommunfullmäktige i november 2019 beslutades att 

avgifterna för kulturskolans verksamheter skall höjas för hamna i nivå med 

övriga närliggande kommuners avgiftsnivå.        

Bedömning 

Genom att undersöka övriga Blekingekommuners avgifter ser vi att Ronneby 

kommun ligger långt under. Som jämförelse kan nämnas att Ronneby ligger 

mellan 200 – 300 kr under samtliga övriga kommuner i Blekinge gällande 

terminsavgiften. Gällande instrumenthyra ligger vi dock på samma nivå, d v 

s 200 kr. För att kunna möta det ekonomiska läget som vi befinner oss i samt 

anpassa avgifterna till en nivå med övriga kommuners så är en höjning 

nödvändig.  

 

För närvarande är avgiften 300 kr/termin för samtliga inriktningar förutom 

Bild som ligger på 400 kr/termin. Genom att besluta om en avgift på 600 

kr/termin för samtliga inriktningar gör vi den nödvändiga anpassningen. 

Hittills har elever som betalar för ett instrument- eller sångkurs fått rabatt på 

100 % på avgiften för att delta i en ensemblekurs. I praktiken blir det ett 

”paketpris” för både spellektionen och ensemblelektionen. 

 

Det finns inga klara indikationer på att antalet elever skulle minska på grund 

av avgiftsförändringen men det finns heller inga signaler på att det inte 

skulle kunna medföra minskat antal elever.  

 

Ovan är med anledning av beslut taget i Kommunfullmäktige gällande ökad 

avgift i budget behandlad 2019-11-28.        

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om 

 

 Att införa en ny terminsavgift för samtliga inriktningar inom 

Kulturskolan på 600 kr/termin och elev. 

 Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.   
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 Att ha kvar rabatten för ensemblespel för elever som tar instrument- 

eller sångkurs.      

Utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att besluta om 

 

 Att införa en ny terminsavgift för samtliga inriktningar inom 

Kulturskolan på 600 kr/termin och elev. 

 Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.   

 Att ha kvar rabatten för ensemblespel för elever som tar instrument- eller 

sångkurs. 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Åsa Evaldsson (M), Magnus Pettersson (S), Malin Månsson 

(S), Roger Gardell (L), Lova Necksten (MP), Kajsa Svensson (S), Nicolas 

Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Åsa Evaldsson (M) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Magnus Pettersson (S), Malin Månsson (S) och Lova Necksten (M) yrkar på 

oförändrade avgifter för kulturskolan och avslag på arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets förslag.   

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs. 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar oförändrade taxor och att avslå arbetsutskottets förslag röstar 

nej.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges elva (11) ja-röster 

och sex (6) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.   

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Tim Svanberg (C) X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Ola Robertsson (S)  X  

Jan-Eric Wildros (S)  X  

Lova Necksten (MP)  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Tony Holgersson (SD)* X   

Gina Hellberg Johansson (SD) X   

Kajsa Svensson (M)* X   

Totalt  11 6  

*Tjänstgörande ersättare    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att införa en ny terminsavgift för samtliga inriktningar inom 

Kulturskolan på 600 kr/termin och elev. 

2. Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.   
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3. Att ha kvar rabatten för ensemblespel för elever som tar instrument- 

eller sångkurs. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till 

förmån för yrkanden om oförändrande taxor och avslag på arbetsutskottets 

förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 54 Dnr 2019-000749 023 

Utökning av ekonomresurs knuten till 
utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-12-12 § 153 

Sedan 2014 har antalet elever inom utbildningsförvaltningen ökat med ca 

1100 stycken. Detta har i sin tur medfört att antalet pedagogisk personal ökat 

i takt med elevvolymerna. Fler personal, fler lokaler och därmed en utökad 

administrativ börda har satt stor press på verksamheten. Genom ökat antal 

barn och elever, ökade administrativa uppgifter samt en pressad ekonomisk 

situation så har behovet av stöd ökat. På grund av detta har antalet ekonomer 

som stöttar utbildningsförvaltningen ökat från 1.5 tjänst till 2.0 sedan något 

år tillbaka. För närvarande har 40 chefer budgetansvar inom 

utbildningsförvaltningen.  

 

I Ronneby kommun finns inget digitalt beslutsstöd inom ekonomi som kan 

stötta cheferna i det dagliga arbetet med budget. Detta är en avgörande och 

försvårande faktor för att de ska kunna följa upp budget på ett enklare och 

tydligare sätt. I nuläget måste respektive chef lära känna ett komplicerat 

ekonomisystem för att få en bild. Genom att ”ställa rätt frågor”, vilket i sig är 

svårt, direkt in i systemet kan de förhoppningsvis få en tydlig bild av budget, 

prognos och utfall. Att inte ha ett digitalt beslutsstöd försvårar 

uppföljningen. På grund av detta är vi i hög grad beroende av att respektive 

ekonom är behjälplig och ett stöd i uppföljning och prognos. Det ligger 

därmed i våra ekonomers uppdrag att dels följa upp samtliga enheters budget 

tillsammans med rektor/chef och därefter sammanställa och analysera 

utfallet och göra en prognos. Detsamma ska genomföras på förvaltningsnivå 

tillsammans med förvaltningschef och verksamhetschefer. Tillkommer gör 

också de uppgifter som förväntas sammanställas på förvaltningsnivå, till 

nämnd, samt till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.      

Bedömning 

Utbildningsförvaltningen, som är den största förvaltningen inom kommunen, 

ser att det finns ett stort behov av ytterligare ekonomistöd då ett digitalt 

beslutsstöd inte finns på plats. De två heltider som nu är fördelade till 

utbildningsförvaltningen skall vara ett stöd för de ca 40 chefer som har en 

egen budget. Med en rambudget på ca 780 000 tkr är det av avgörande vikt 

att respektive budgetansvarig chef har bra kontroll på sin budget och ett stöd 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

71(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

som möjliggör detta. Näst intill samtliga chefer har sin bakgrund inom 

pedagogiska området och har därmed inte den utbildning inom 

ekonomisektorn som krävs. När de får uppdraget som skolledare förväntas 

de dock lägga en organisation utifrån budget och följa upp denna – det ingår 

i det så kallade VEPA – ansvaret (Verksamhet, Ekonomi, Personal, Ansvar). 

Inom förvaltningen har vi en brist på administratörer som har en bakgrund 

eller utbildning inom ekonomi som eventuellt kunde bistå cheferna i just 

ekonomihanteringen. Det kunde vara en lösning att tillsätta fler 

administratörer med mer kunskap inom ekonomiområdet samt utveckla 

nuvarande anställda och på så sätt skapa bättre förutsättningar. Detta är dock 

kostnadsdrivande och då beslut tagits på övergripande nivå att centralt 

placerade ekonomer ska stötta förvaltningarna är det den organisationen vi 

förhåller oss till. Utbildningsförvaltningen ser det som svårt att kräva att de 

2.0 tjänster som nu finns centralt och är fördelade till förvaltningen ska 

kunna verka som det stöd som krävs då samma funktioner också ska arbeta 

övergripande med rapportering och analyser på förvaltning- och nämndnivå.  

 

Utbildningsnämnden har också under hela 2019 krävt en tydligare och mer 

detaljerad redovisning gällande budget, vilket inte har varit möjlig att delge 

dem, med de nuvarande ekonomiska resurserna. Diskussion runt detta har 

förts med ekonomikontoret. Deras önskemål har varit en budget redovisad 

ner på kontonivå. Enstaka gånger under 2019 har detta kunnat redovisas.  

 

Genom att tillföra förvaltningen mer ekonomiresurser skulle detta bli 

möjligt.      

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att föreslå 

kommunstyrelsen att tilldela ytterligare resurser till utbildningsförvaltningen 

för att stötta med ekonomiarbetet.      

Utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tilldela ytterligare 

resurser till utbildningsförvaltningen för att få stöttning med ekonomiarbetet. 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte vida 

några åtgärder med anledning av skrivelsen.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Åsa Evaldsson (M), Lova Necksten (MP), Kenneth 

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Jan-Eric Wildros (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen vidtar inte några åtgärder med anledning av skrivelsen.   

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  

Utbildningsförvaltningen, Tobias Ekblad 
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§ 55 Dnr 2018-000559 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Lova Necksten (MP) om amning i det offentliga rummet 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Lova Necksten (MP) har lämnat en motion om 

amning i det offentliga rummet. Motionären föreslår:  

 

– att ta fram en policy under lokala föreskrifter, som ger ammande rätt att 

amma i kommunens samtliga lokaler, verksamhet och övriga miljöer. Samt 

att det därmed inte ska vara tillåtet att på grund av amning kränka eller 

avvisa en kvinna. 

 

– att det i kommunens offentliga lokaler, där ammande kan vistas ex. 

bibliotek och idrottsanläggningar, sätts upp skyltar som visar att amning är 

tillåten. Förslagsvis genom användandet av materialet ” Du kan amma här”.    

   

Motionen bifogas. 

 

Motionen har remitterats till Teknik-fritid- och kulturnämnden. Kommunens 

jurister har konsulterats avseende de lagtekniska delarna. 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden lyfter i sitt yttrande att behov av att 

begränsa amning till specifika ytor inte föreligger med hänvisning till att 

förbud mot amning i det offentliga rummet inte existerar och föreslår att 

motionen ska avslås.  

Bedömning 

Då det är tillåtet med amning i det offentliga rummet bedöms det inte 

nödvändigt att koppla frågan till kommunens lokala föreskrifter. En policy 

kan utifrån gällande struktur för kommunens regelverk inte tas fram under 

lokala föreskrifter. Motionen bedöms därav avslås.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det 

inte föreligger något förbud mot amning i det offentliga rummet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att det inte 

föreligger något förbud mot amning i det offentliga rummet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Lova Necksten (MP), 

Magnus Pettersson (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) och Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till motionen. 

  

Nicolas Westrup (SD) och Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets beslut.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

motiveringen att det inte föreligger något förbud mot amning i det offentliga 

rummet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 56 Dnr 2019-000199 109 

Besvarande av medborgarförslag - bygg en 
pumpstation för upptagning av åvatten 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med följande lydelse: 

Varför tankar Miljöteknik, Ragn Sells och Räddningskåren dricksvatten för 

att sedan spola avlopp och släcka bränder. Bygg en pumpstation tex. i 

anslutning till reningsverket och ta åvatten till dessa uppgifter. Ni vill att 

kommuninvånarna ska spara på vattnet men slösar på detta sätt med 

dricksvatten. Räddningskårens tankbil tar 12KBM vid varje tankning. I vårt 

hushåll gör vi av med ca. 6 tankningar. Alltså 60 KBM.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Räddningstjänsten Östra Blekinge 

och Ronneby Miljö och Teknik AB. Kontakter har även tagits med gatu- och 

parkchefen. 

Räddningstjänsten skriver: ”Räddningstjänsten har tagit del av 

medborgarförslaget och anser att det kan vara ett komplement till 

dricksvatten. 

Åvatten kan vara användbart vid bränder och vid större övningar. Vi vill 

dock fästa uppmärksamhet på att det inte kan ersätta Räddningstjänsten 

användning av dricksvatten i sin helhet; 

- vid akut behov av vattenförsörjning i samband med bränder måste 

Räddningstjänsten fylla vatten på enklaste och snabbaste sätt, detta 

kan exempelvis vara genom brandpostsystemet (dricksvatten) 

- i den dagliga verksamheten finns behov av att fylla på fordonen med 

mindre mängder vatten och detta måste ske på ett praktiskt och 

effektivt sätt utan längre körsträckor 

- vattnet i Räddningstjänstens fordon kan bli stående längre tider utan 

omsättning och det är en fördel ur en vattenkvalitetssynpunkt att 

fordonen garageras med rent vatten i tankarna. 

 

I det fall en pumpstation för åvatten ska anordnas, bör detta ske i samråd 

med Räddningstjänsten med hänsyn till placering och tillgänglighet.” 
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Ronneby Miljö och Teknik ABs styrelse föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anse medborgarförslaget vara besvarat från Miljötekniks sida och 

hänvisar till bilaga med följande text: 

 

”Varför använder Miljöteknik dricksvatten för att spola avlopp? 

Idag använder vi en spolbil för att kunna utföra våra arbetsuppgifter vid 

avloppsstopp och underhållsspolning av vårt avloppsledningsnät. 

Den spolbilen vi använder idag kan inte använda sig av ytvatten som inte 

filtrerats, därav måste vi tanka bilen med dricksvatten. 

 

Miljötekniks syn på förslaget - är det genomförbart eller ej? 

Förslaget skulle kunna genomföras genom att ett nytt framtaget ytvattenfilter 

installeras i spolbilen. Nedanstående aspekter bör dock tas hänsyn till innan 

beslut tas 

1. Hur länge håller filtret, hur fungerar filtret i skarpt läge?? Det är ingen stor 

kostnad för ett filterbyte men kan komma att innebära störningar för våra 

kunder under pågående åtgärd om filtret inte fungerar tillfredsställande. En 

ny spolbil kostar ca 4,5-5 Mnkr. 

2. Lagstiftning, anmälningsplikt till länsstyrelsen för att ta upp ytvatten från 

t.ex. Ronnebyån. 

3. PFAS-problematiken, spridning, om ytvatten skall tas från Ronnebyån! 

4. Vi kan använda oss av gatuenhetens tankställe vid Ronnebyån. 

 

Förslag till beslut: 

Att Miljöteknik ser över möjligheterna att spolbilen kan använda sig av 

ytvatten genom att installera ett ytvattenfilter i den spolbilen som används 

idag.” 

 

Gatu- och parkchefen Patrik Hellsberg har meddelat att de har tre 

pumpstationer för åvatten. 

 

Sedan Miljöteknik skrev sitt yttrande har ett filter installerats på spolbilen för 

att möjliggöra att annat vatten än dricksvatten används. Vatten har dock inte 
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tagits från ån utan det är renat avloppsvatten direkt från reningsverket i 

Rustorp. 

 

Med andra ord har medborgarförslaget medverkat till en förändring i alla fall 

avseende Miljötekniks användning av dricksvatten, dock utan att någon 

pump har byggts.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget vara besvarat.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 57 Dnr 2018-000572 109 

Besvarande av medborgarförslag - Gratis att åka buss 
för alla över 65 år 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag förslås att det ska vara gratis att åka buss i Ronneby 

kommun för alla över 65 år.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige svarade senast 2017 på ett likadant medborgarförslag 

från samma förslagsställare. Frågan har även varit uppe i tidigare 

medborgarförslag och det finns en skrivelse från en pensionärsorganisation 

om samma sak liksom en motion. Gratis eller snarare avgiftsfri 

kollektivtrafik är en återkommande fråga och var extra aktuell i samband 

med valet hösten 2018.  

Vid senaste behandlingen i kommunfullmäktige 2017 ansågs 

medborgarförslaget vara besvarat med följande: 

Vi vill uppmana och underlätta för fler att åka med kollektivtrafiken, dock 

anser vi att frekvens, dvs att buss och tåg går när folk vill åka, är viktigare än 

fria resor. 

 

Det är ett återkommande önskemål från flera grupper i samhället att få gratis 

eller rabatterade resor med kollektivtrafiken. Det är unga, äldre, 

funktionshindrade m fl.  

I Blekinge ser taxorna likadana ut i hela länet. Det är till och med så att det 

finns ett ännu större samarbete kring taxorna i Sydsverige – Sydtaxan.  

Skulle Ronneby kommun stödja en eller flera grupper får det i första hand 

hanteras så att dessa grupper erhåller resekort som kommunen tillhandahåller 

och finansierar. I Skåne och i Västsverige finns flera kommuner som 

erbjuder seniorkort inom kollektivtrafiken genom avtal mellan kommunen 

och trafikbolaget. Vad som ingår i dessa kort varierar liksom från vilken 

ålder man har möjlighet att få ett sådant kort. Några har en åldersgräns på 65, 

några 70 och några 75 år. I en del kommuner gäller kortet under lågtrafik, i 

andra hela dygnet. I de allra flesta fall gäller kortet också enbart för resor 

inom kommunen. Gemensamt för denna lösning är att kommunerna själva 

står för kostnaden. Ingen kostnad belastar kollektivtrafikbolaget eller 

motsvarande. Fördelarna är att man sett att de äldre kommer ut mer och blir 
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mer socialt aktiva. Kostnaderna för färdtjänst har också sjunkit i några fall. 

Kostnaderna för de enskilda kommunerna är dock höga.  

Enligt Skånetrafiken så är det ca 40 % av de som har rätt till seniorkort som 

använder sig av kortet. De lösningar som finns genom avtal mellan 

Skånetrafiken och flera kommuner i Skåne är dock annorlunda än den 

lösning som Blekingetrafiken erbjuder efter beslut i Regionfullmäktige 

2019-11-06. 

Den lösning som finns att tillgå i Blekinge är följande: Kommunerna kan 

köpa seniorbiljett till app eller till kort för berättigade seniorer. Kommunen 

beslutar från vilken ålder de riktar sitt erbjudande till. Erbjudandet innebär 

fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom kommunen, alla dagar och 

dygnet runt. Priset för en seniorbiljett är detsamma som för 365-

dagarsbiljetten med kommungiltighet (2 zoner). Biljetten rabatteras med 25 

procent och därtill ges ytterligare 25 procent i volymrabatt. Priset för år 2020 

är 3 487 kronor per biljett, vilket motsvarar 291 kronor per månad. 

Blekingetrafiken gör varje månad en avstämning och aktiverade biljetter 

faktureras med en 12-del av årspriset. Fakturering sker endast av aktiverade 

biljetter. 

Med utgångspunkt från priset ovan, befolkningsstatistik och ett antagande att 

40 % kommer att använda sig av kortet skulle kostnaden för att införa 

avgiftsfri kollektivtrafik inom Ronneby kommun för de som är 65 år och 

äldre bli knappt 10 179 000 kr år 2020. Skulle åldersgränsen höjas till 70 år 

skulle kostnaden bli knappt 7 627 000 kr och vid en åldersgräns på 75 år 

hamnar kostnaden på knappt 4 893 000 kr. 

Det är naturligtvis en stor osäkerhet i kostnaderna och framför allt är det 

frågan om hur många som skulle använda sig av kortet som är avgörande. 

Med en åldrade befolkning i kommunen kommer kostnaderna troligtvis att 

öka efterföljande år. 

Med tanke på den höga beräknade kostnaden och kommunens ekonomiska 

situation föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 58 Dnr 2019-000374 109 

Besvarande av medborgarförslag - Mötesplats för 
invandrarkvinnor och svenska kvinnor 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit från Eva Kopitar om en mötesplats i 

Ronneby för integration mellan utländska och svenska kvinnor liknande 

Yalla Trappan 

Bedömning 

I Ronneby kommun finns det redan idag flera mötesplatser som bedrivs av 

den ideella sektorn, och där kommunen har varit behjälplig vid start och 

fortfarande deltar i utveckling av dessa med råd och stöd.  

 

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) och 

kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening i Malmö. Ronneby 

kommun arbetar kontinuerligt med att initiera och stimulera ideella 

föreningar att starta ASF och starta liknande verksamheter. Kommunen 

tillstår med råd och stöd vid eventuell start av ASF. Kommunen får inte själv 

driva den typen av näringsverksamhet som en restaurang innebär, eftersom 

det inte träffas av 2 kap. 7 § kommunallagen och är inte en kommunal 

angelägenhet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 59 Dnr 2019-000082 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  
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Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande 

och ser det som sitt eget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 60 Dnr 2019-000043 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan: 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera 
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Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

88(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr 2019-000042 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

90(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande 

och ser det som sitt eget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

91(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr 2019-000041 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

93(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande 

och ser det som sitt eget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

94(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 63 Dnr 2019-000039 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande 

och ser det som sitt eget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

97(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr 2019-000038 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande 

och ser det som sitt eget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 65 Dnr 2019-000037 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med eleverna och 

personal på berörd skola. 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  
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Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande 

och ser det som sitt eget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

103(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

104(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr 2019-000036 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan. 

 

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

105(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

för yttrande. 

 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen: 

 

Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig 

skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom 

Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans 

med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut 

Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter 

får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna 

önskar. 

 

Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom 

framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid 

dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma 

maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar. 

Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.  

 

Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att 

fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer 

Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020. 

Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt 

i kostenheten som kommer följas upp. 

 

Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande 

och ser det som sitt eget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

106(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

107(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr 2019-000287 109 

Besvarande av medborgarförslag - Östra piren 
Ronnebyhamn 

 

Sammanfattning  

Ken Andersson har lämnat medborgarförslag med frågor kring Östra Piren i 

Ronnebyhamn. Medborgarförslag har frågor kring rivningen av 

båtförvaringen och hur alternativa lösningar ska komma till.  

Bedömning 

Tomten där båtförvaringen har varit fram till idag är såld till båtföretaget 

1852 Marin & Fritid AB genom beslut i kommunfullmäktige 2019-05-23 

§183. Företaget kommer att bygga ny vinterförvaring för båtar samt erbjuda 

tjänster kring båtförvarandet såsom uppdragning, rengöring och underhåll. 

Kommunen vill att det är företag som driver vidare verksamheten och att det 

genom företagande skapar möjligheter att utveckla verksamheten. Det är 

också därför som marken erbjudits företag och inte privatpersoner. 

Kommunen har inga planer på att uppföra båtförvaring i kommunal regi utan 

privatpersoner hänvisas till privata företag som erbjuder den typen utav 

tjänster. På Fornanäs 1:5 kommer sannolikt en båtförvaring i mindre storlek 

att uppföras under förutsättning att bygglov beviljas. Det är en företag som 

köpt marken och kommer att driva den verksamheten. 

 

Kommunen har intresse av båt/hamnverksamhet på Östra Piren och ser 1852 

som ett bra komplement och som en seriös intressent till att utveckla området 

vidare. Försäljningen har gått till genom intressekontakt till 

näringslivskontoret, precis som många etableringar går till. När en etablering 

leder till försäljning blir det därmed offentligt genom bland annat politiska 

beslut. 

 

Gällande västra piren så pågår det utvecklingsplaner där som ännu inte är 

offentliga. Kommunen kommer dock inte att erbjuda båtförvaring där. 

Cisterntomten är såld till Tarkett för att möjliggöra expansion för företaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

108(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

109(111) 
2020-02-04  
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§ 68 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Sammanställning av delegationsbeslut i upphandlingsärenden, till 

detta protokoll bifogad bilaga 2. 

2. Delegationsbeslut avseende upphandling av asfaltsbeläggning, till 

detta protokoll bifogad bilaga 3. 

 Delegationsbeslut avseende upphandling av om- och tillbyggnation av Kv. 

Svarven (parkdalaskolan), till detta protokoll bifogad bilaga 4.       

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

Propositionsordning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Berörda 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

110(111) 
2020-02-04  
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§ 69 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

  

 En bekymmersam medborgare i kommunen och medlem i kommunal 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Gun Atle Lindblomsv.109 har 

försatts i konkurs 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse konkursgäldenär Bräknekrogen 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse konkursgäldenär Karöbolaget AB 

 Bräkneåns vattenråd, Medlemsinformation december 2019 

 Max Qwarnström, Samhällsfastigheter och LSS bostäder 

 SKR, Cirkulär 19:48, 19:54, 19:55, 19:56, 19:57, 19:59, 19:60, 

19:61, 19:62, 19:63, 19:64, 19:65, 20:01 

 

Protokoll 

 

 ABRI 2019-12-09 

 Ronnebyhus 2019-12-11 

 

Protokollsutdrag 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-11 § 289 

 Regionstyrelsen 2019-11-20 § 346, § 358 

 Socialnämnden 2019-11-26 § 173  

Arbetsutskottets beslut 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

111(111) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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Avsiktsförklaring Ronneby museum

Sammanfattning

Ronneby kommun ska bygga ett museum som har sådan kvalitd att det utgör ett internationellt
besöksmå1.

Grunden för museet är fynden och berättelserna om Kung Hans 1400-talsskepp Gribshunden, som
förliste 7495 i Ronneby skärgård samt järnålderboplatsen Västra Vång, där makt och ceremonier
utövades.

Med detta som utgångspunkt berättas Ronnebys historia ur lokalt, regionalt och internationellt
perspektiv.

Finansiering

Projektet förutsätter att kommunen skapar sig rådighet över lämplig fastighet och att kommunen
garanterar driften och att det till projektet knyts externa finansiärer.

lntressenter

Huvudintressenter

Ronneby kommun, Blekinge museum, Ronneby musei- och hembygdsförening
och externa medfinansiärer

Andra intressenter

Exempel: Universitet och andra lärosäten, Svenska kyrkan, lokala

fastighetsägare, näringsidkare etc.

Syfte

M useet ska e rbjuda "':::J:::::il:# 
ä:ildja Ronne bys attra ktivitet senom

ökad kunskap om platsen och dess betydelse

Med medveten pedagogisk verksamhet ska Ronneby museum bidra till ökat
intresse och kunskap om historia och samtid i lokalt, regionalt och

internationellt perspektiv

Placering

Val av plats för museet sker med beaktan av andra i kommunen pågående relevanta processer såsom

B I D-process, stadsl ivsa na lys och a rbetet med fördju pad översi ktspla n.

Museet förutses tillföra en besöksnod till Ronneby stadskärna.

Museet ska samspela med andra institutioner/aktörer som tillsammans gör platsen för museet till en
plats med människor i rörelse.

Ks 2019- 000739
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Exempel på samspelande parter kan vara samfund, teater, bibliotek, Kulturcentrum eller andra
föreningsdrivna eller privata initiativ.

I nära anslutning till museet ska det finnas fria ytor som ger möjlighet till rekreation och eftertanke.

Målgrupper
Museet ska var en lokal och regional angelägenhet, som vänder sig till följande grupper

Lokala besökare

Lokala besökare fokuserarfrämst på den breda berättelsen om skeenden,
tragedier, succder i historien som fört staden och omlandet till den kommun och
de medborgare som idag är verksamma i Ronneby, som i sin tur formar samtida
berättelser.
Lokala besökare ska vara museets ambassadörer och är återkommande besökare
bland annat för att följa de temporära utställningarnas berättelser

Regionala och nationella besökare

Lockas av byggnadens utformning och den höga standarden på presentationen av
berättelser. De vill gärna vidga besöket till platser som berättelserna refererar till

lnternationella besökare

Ar intresserade av historia, vetenskap och autenticitet men är i Blekinge som
allmänna turister.
Alternativt är intresserade av artefakter, faktasökande och söker denna typ av

besöksmål

Skolungdom och barn

Museet ska vara en katalysator i skolarbetet och tillhandahålla utbildningspaket till
olika årskurser i främst historia men även i samhällskunskap. Dessutom ska

utställningarna kunna ge inspiration i ytterligare andra ämnesområden.
Barn som besökare ska beredas plats för lek och äventyr.

2(3)
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Byggnaden

Utformningen ska kännetecknas av hög arkitektonisk kvalitd med hög tillgänglighet och stor
attraktion. Skapad med fokus på konceptet Cradle to Cradle.

Byggnadens utformning ska synliggöra dess miljöprofil.
Eventuella tidigare verksamheter i byggnaden ska lyftas fram för att bygganden i sig ska berätta sin
historia för besökarna.

Platsen och byggnaden bör möjliggöra expansion av verksamheten. Detta för att möta förmedling av
framtida forskning.

Byggnaden bör innehålla föreläsningssalar som kan användas i ett vidare perspektiv än bara till
direkta kopplingar till museets verksamhet. Museet kan utgöra en part i ett samarbete med ett cafd
eller restaurangrörelse placerad i eller i nära anslutning till musdet. Vidare bör byggnaden inrymma
butik och lokaler för andra relevanta kringverksamheter

Utställ ningen/förmedlingen

Vi vill bygga moderna säkra miljöanpassade förevisningsrum för originalföremå1.
I anslutning till dessa ska forskare, specialister kunna fördjupa sig kring fynden och föremålen
Till detta kopplas salar för upplevelser och äventyr.
Berättelserna görs tillgängliga med modernaste tekniken.

Verksamheten

Driftformen för museet är inte fastlagd. Planeringen utgår från att kommunen har ett avgörande
initiativ och ansvar för museets drift oberoende verksamhetsform.
Avtal och motsvarande som tecknas under beredningsarbetet ska möjliggöra transformering, från
kommunal förvaltning till annan driftform.

Ks 2019- 000739

Q@
3(3)

Ur



RONN EBY Ko[,1 ,\dUN'{n fulMUNS TYRE LSEN

ffi Ronnely 2At9 -t2- | 7

Kommunstyrelsen
Delegationsärenden

Genom av kommunstyrelsen fastståilld delegationsordning $ 205/2018, gällande fran och med 201g-06-05, har kommunstyrelsen delegerat sinbeslutanderäff i äenden avseende upphandling enligt niganae:

l)Faststiilla ftirfrågningsunderlag i egen verksamhet och samordnad.e upphandlingsåirenden till och med maximalt direktupphandlingsgriinsen
enligt LOU per år och med en avtalstid om låingst ftra år.
Delegat: Förvaltningschef
2)Besluta delta i upphandling faststiilld av SKI Kommentus och Kammarkollegiet.
Delegat: Upphandlingssamordnare

Avge yltrande vid överklagande i upphandlingsåirende.
Delegat: Upphandlare
Fatta beslut om tilldelning av upphandlingskontrakt.
Delegat: Upphandlingssamordnare, Upphandlare

,G\

N
€*.-t

Delegat

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Tommy Ahlqvist

Handläggare

Teo Zickbauer

Avgivit
yttrande vid
överklagande

Fattat
beslut om
tilldelning

2019-04a9

20r9-05-13

1)Fastställt
ftirfrågningsunderlag
2)Delta i SKI Kommentus
Kammarkollegiet

1)2019-0s-14

Arende

Utställning Gripshunden c/o
Kallvattenkuren
Färska grönsaker, frukt och

Friskvårdsaktiviteter fiir
kommunens personal hösten
2019



Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Tommy Ahlqvist

Tommy Ahlqvist

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer
Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Tommy Ahlqvist

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Maria Symbonis

Teo Zickbauer

Söderberg &
Partners
Teo Zickbauer
Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

2019-a6-t4

20r9-10-11

2019-11-08

2019-tt-07
2019-11-2a

2019-t2-17

2019-12-03

2019-12-tt

2)2019-06-04

2)20t9-06-04

2)2019-06-04

2) 20r9-06-10

2)2019-06-t4

1)2019-08-05

1)2019-05-r3

2)20r9-10-07

2)2019-t2-03

t)2019-11-22

Resebyråtjänster SKI
Kommentus
Postftirm edlin ssti änst er 2017
Hygienartiklar och städmaterial
SKI Kommentus
Vägsalt och
Dammbidningsmedel
SKI Kommentus
HPV vaccin och vaccin enligt det
nationella programmet
Terminalglasögon inkl
synundersökning inom Ronneby
tätort
Säkerhetskontroll av sport- och
grymnastikanläggningar
Färskt kött, charkuteri och
korvprodukter
Eldningsprodukter och
drivmedel i bulk
F'örsäkringsupphandling av
fartys
Golvarbeten
Hyra av fordon inkl liirare och
utrustning
Material fiir kontor och skola
samt datormaterial 2018
Friskvårdsaktiviteter liir
kommunens personal våren 2020
Förband och
sårläkninesprodukter 20 L9

Kompression och gipsprodukters
Cs\
\
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Delegotlonsbeslul

2020-0t-09

l(1)

Dnr KS n}l9-000461
Berlulnr 77783KOMMUN

Hondlöggore
Kanslichef Anna-Karin Sonesson
Telelon 0457-618979
E-post anna-karin.sonesson@ronneby.se

Delegolionsbeslul enligt KS delegolionsordning pkl l.l

Upphandlingen av asåltbeläggning återannonseras med anledning av åindringar i underlaget.

Roger Fredriksson

Kommunstyrelsens ordftirande

Expedieras till
Kommunstyrelsen, delegationsbeslut
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Delegoliongbeslul

2020-01-09

I (1)

Dnr KS /2019-000367
Beslulnr 77782KOMMUT{

Hondlöggore
Kanslichef Anna-Karin Sonesson
Telelon 0457-618979
E-posl anna-karin.sonesson@ronneby.se

Delegolionsbeslul enligl KS delegollonsordning pkt l.l

Anbudstiden ftr upphandling av om- och tillbyggnation av Kv. Svarven (Parkdalaskolan)
ftirlängs t o m2020-01-30 samt fiirdigställandetiden angiven i AFD.45, åindras enligt ftiljande:
För båda etapperna gäller ftiljande ny sluttid: 2021-ll-30.
Anbudets giltighetstid åindras till : 2020-03-3 I

Komrnunstyrelsens ordförande

Expedieras till
Kommunstyrelsen, delegationsbeslut

q@/ w
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Delegolioncbeslul

2024-M-09

l(l)

Dnr KS 12019-000367
Beslutnr 77782KOMMUN

Hondlöggore
Kanslichef Anna-Karin Sonesson
lelefon 0457-618979
E-poet anna-karin.sonesson@ronneby.se

Delegotionsbeslul enligl KS delegqllonsordning pkt l.l

Anbudstiden frr upphandling av om- och tillbyggnation av Kv. Svarven (Parkdalaskolan)
ftirlängs tom2020-01-30 samt liirdigställandetiden angiven i AFD.45, åindras enligt öljande
För båda etapperna gäller fdljande ny sluttid: 20Zl-Ll-30.
Anbudets giltighetstid iindras till : 2020-03 - 3 1

Kommunstyrelsens ordfr rande

Expedieras till
Kommunstyrelsen, delegationsbeslut
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