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§ 95 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 96 Dnr 2020-000083 600 

Lärarutbildning i Blekinge 

 

Sammanfattning  

 Ronneby Kunskapskälla har i samverkan med Region Blekinge drivit ett 

projekt med syfte att kartlägga förutsättningarna för att få lärarutbildning 

placerad i Blekinge, vid Kunskapskällan. Bakgrunden är att Region Blekinge 

i Regionplan 2019-2021 fastslår att ”Regionala utvecklingsnämnden ska 

under planperioden 2019-2021 påbörja en utredning i samverkan med länets 

kommuner med syfte att inrätta en lärarutbildning i länet”. Kunskapskällan 

har tidigare haft förskollärarutbildning på plats, då i samverkan med 

Högskolan i Kalmar, och har lång erfarenhet av olika typer av samarbeten 

med lärosäten och yrkeshögskoleanordnare. Kunskapskällan blev därför en 

naturlig samarbetspart för Region Blekinge.  

 

Av de tjugo lärosäten i Sverige som ger lärarutbildning valdes sju ut, utifrån 

ett antal kriterier. Dessa sju lärosätens rektorer fick ett brev med förfrågan 

om dialog om utlokaliserad lärarutbildning. Förfrågan gällde lärarutbildning 

i allmänhet, men det framgick också av brevet att förskollärarutbildning vore 

ett bra första steg, med hänvisning till att det är den lärarutbildning som har 

bäst förutsättningar att locka många sökande. Fyra av de sju tillfrågade 

lärosätena svarade att de hade intresse av en sådan dialog. Med tre lärosäten 

har möten genomförts. Förutsättningar att ha en utbildning på plats i 

Ronneby inför höstterminen 2021 föreligger med ett lärosäte; Linköpings 

universitet.  

 

Linköpings universitet har ett tydligt intresse av att arbeta med utlokaliserad 

utbildning och har ett pågående samarbete med Campus i Småland 

(Hultsfred, Vimmerby, Västervik) gällande förskollärarutbildning. Detta 

diskuterar man nu att utöka till att också omfatta Ronneby och Blekinge, 

vilket skulle innebära att vi fr o m höstterminen 2021 kan ha en grupp om ca 

20-25 förskollärarstudenter på plats i Ronneby. Planen är att antagning sker 

årligen och det finns också en ambition att efter hand utvidga samarbetet till 

att omfatta andra lärarutbildningar. Samarbetet skulle vara av en sådan 

karaktär att inga transaktioner görs mellan parterna. Kunskapskällan har 

initialt kapacitet att inrymma utbildningen inom ramen för ordinarie 

verksamhet. I en förlängning, och om studentgrupperna blir stora, kan det 
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uppstå lokalbrist. I händelse av sådan positiv utveckling får Kunskapskällan 

lyfta frågan om lokaler för politiskt beslut.  

 

Förankring gentemot Blekinges övriga kommuner är gjord på 

tjänstemannanivå genom kommundirektörsgruppen. Alla kommuner står 

därmed bakom att Ronneby kommun och Kunskapskällan tar ansvar för 

utbildningens lokalisering. Förankringsprocess i Regionala samverkansrådet, 

med kommundirektörer och kommunstyrelsernas ordförande, är pågående.  

Delar av all lärarutbildning utgörs av Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 

som är en form av praktik. Förankring är gjord i Blekinges kommuner för att 

säkerställa att det finns en beredskap att ta emot studenter, så att varje 

student så långt som möjligt kan få göra sin VFU i önskad kommun. Det 

innebär också att länets alla kommuner får möjlighet att visa upp sina 

verksamheter för studenterna och därmed underlätta framtida rekrytering.  

 

Ronneby kommun och Kunskapskällan tar ansvar för allt som rör själva 

utbildningens förläggning till Ronneby inklusive alla kontakter med 

Linköpings universitet gällande detta. Region Blekinge tar ett ansvar i frågor 

som rör länsövergripande samordning och kommunikation.    

Bedömning 

 Eftersom rekryteringsbehoven är stora inom alla lärarkategorier i Blekinge 

skulle det vara mycket värdefullt med en utbildning på plats i länet. 

Kunskapskällan har tio års erfarenhet av utlokaliserad utbildning, både på 

högskole- och yrkeshögskolenivå, och har även tidigare haft 

förskollärarutbildning. Vi har kontinuerligt arbetat med att få tillbaka sådan 

utbildning, och att vi nu kommit så långt fram i detta arbete, är sannolikt tack 

vare att vi nu gjort gemensam sak med Region Blekinge och också har 

kunnat visa att övriga kommuner i Blekinge står bakom projektet.  

 

I dialog med Ronneby kommuns VFU-samordnare Hanna Simander och 

förvaltningschef Tobias Ekblad görs bedömningen att det inte kommer att 

uppstå problem med placering av studenter inom VFU, ens om en hög andel 

av studenterna skulle önska att göra sin VFU i Ronneby kommun.   

Förslag till beslut 

 Mot ovanstående bakgrund föreslår vi kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen att uppdra till Roger Fredriksson att för Ronneby 

kommuns räkning teckna avsiktsförklaring, och så småningom avtal, med 

Linköpings universitet gällande lärarutbildning. Detta under förutsättning att 

universitetsstyrelsen, Linköpings universitet, fattar motsvarande beslut.    
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Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande: 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

ordförande för kommunstyrelsen i uppdrag att för Ronneby kommuns 

räkning teckna avsiktsförklaring med Linköpings universitet gällande 

lärarutbildning.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge ordförande för kommunstyrelsen i 

uppdrag att teckna avtal med Linköpings universitet gällande 

lärarutbildning. 

 

Detta under förutsättning att universitetsstyrelsen, Linköpings 

universitet, fattar motsvarande beslut.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

ordförande för kommunstyrelsen i uppdrag att för Ronneby kommuns 

räkning teckna avsiktsförklaring med Linköpings universitet gällande 

lärarutbildning.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge ordförande för kommunstyrelsen i 

uppdrag att teckna avtal med Linköpings universitet gällande 

lärarutbildning.  

 

Detta beslut gäller under förutsättning att universitetsstyrelsen, Linköpings 

universitet, fattar motsvarande beslut. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 97 Dnr 2020-000087 059 

Revidering av förteckning över personer utsedda att 
delta i anbudsöppning 

 

Sammanfattning  

Nuvarande beslut om förteckning över personer utsedda att delta i 

anbudsöppning beslutades 2019-01-08 och personal- och 

organisationsförändringar innebär att förteckningen har setts över. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att utse följande personer att delta i anbudsöppning: 

 

Tjänsteställe    Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Magnus Pettersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Nicolas Westrup 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Bengt S Å Johansson 

 

Kommundirektör   Tommy Ahlquist 

 

Kommunledningsförvaltningen  Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen  Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen  Annica Blomstrand 

Kommunledningsförvaltningen  Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen  Mathias Kågell 

Kommunledningsförvaltningen  Julia Brorsson 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(78) 
2020-02-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunledningsförvaltningen  Anna Hinseäng 

Kommunledningsförvaltningen  Daniel Camenell 

Kommunledningsförvaltningen  Sara Jonasson 

Kommunledningsförvaltningen  Unni Johannesson 

Kommunledningsförvaltningen  Therese Bohnsack 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen  Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen  Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen  Krister Svensson 

Kommunledningsförvaltningen  Torbjörn Lind  

Kommunledningsförvaltningen  Roland Edvinsson 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse följande 

personer att delta i anbudsöppning: 

 

Tjänsteställe    Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Magnus Pettersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Nicolas Westrup 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Bengt S Å Johansson 

 

Kommundirektör   Tommy Ahlquist 
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Kommunledningsförvaltningen  Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen  Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen  Annica Blomstrand 

Kommunledningsförvaltningen  Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen  Mathias Kågell 

Kommunledningsförvaltningen  Julia Brorsson 

Kommunledningsförvaltningen  Anna Hinseäng 

Kommunledningsförvaltningen  Daniel Camenell 

Kommunledningsförvaltningen  Sara Jonasson 

Kommunledningsförvaltningen  Unni Johannesson 

Kommunledningsförvaltningen  Therese Bohnsack 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen  Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen  Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen  Krister Svensson 

Kommunledningsförvaltningen  Torbjörn Lind  

Kommunledningsförvaltningen  Roland Edvinsson 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 98 Dnr 2019-000738 001 

Information: Regional utvecklingsstrategi  

 

Sammanfattning  

Johan Sandberg, ordförande i regionala utvecklingsnämnden (Region 

Blekinge), Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör (Region 

Blekinge) och Lottie Dahl Ryde, utvecklingsstrateg (Region Blekinge) ger 

information om arbetet med en Regional utvecklingsstrategi.    

Deltar i debatten 

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

(C), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Tommy 

Andersson (S) och Magnus Pettersson (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 arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Region Blekinge 
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§ 99 Dnr 2020-000059 041 

Kompletteringsbudget 2020 

 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget för investeringsutgifter och exploateringsutgifter 

avser överföring/reglering av anslag mellan budgetåren.  

 

Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av 

kommuninterna budgetmedel. 

 

Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning 

(tkr). 

 

 

För detaljer och motivering i övrigt, se bilagor.   

 

I teknik, fritid och kulturnämndens (TFK) kompletteringsäskande föreslås att 

projektanslag uppgående till 35 268 tkr överflyttas från TFK till 

kommunstyrelsen och enheten för mark och exploatering (MEX). Se vilka 

investeringar som avses i bilaga kompletteringsäskande från TFK. 

 

Äskanden Drift Exploatering Investering Total 

(tkr) 

Kommunstyrelsen   19 135  31 476 50 611 

Miljö- och 

byggnadsnämnd 
  225 225 

Teknik, fritid- och 

kulturnämnd 
    68 355 68 355 

Utbildningsnämnd     2 687 2 687 

Äldrenämnd     1 600 1 600 

Socialnämnd     307 307 

Totalsumma 0 19 135 104 650 123 785 
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Förvaltningschef för TFK och chef för MEX föreslår dessutom att 

investeringsanslag i budget 2020 till åtgärder Kulturcentrum fuktskadat golv 

ej konsthall och entré om 3 000 tkr och anslag nytt tak om 4 000 tkr flyttas 

till MEX då MEX personal kommer att leda arbetet. Ett av 

kompletteringsäskandena som föreslås flyttas från TFK till MEX rör 

renovering av Kulturcentrum, proj.nr 64326, om 1 595 tkr. Detta anslag 

föreslås slå samman med ovannämnda två anslag rörande Kulturcentrum till 

ett gemensamt investeringsanslag att hanteras av MEX. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige kompletteringsbudgeterar anslag för exploatering, totalt 

19 135 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige kompletteringsbudgeterar investeringsanslag, totalt  

104 650 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgeterade anslag om 

35 268 tkr flyttas från TFK till KS/MEX enligt förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslag i budget 2020 

Kulturcentrum fuktskadat golv ej konsthall och entré om 3 000 tkr och 

Kulturcentrum nytt tak om 4 000 tkr flyttas från TFK till KS/MEX. 

 

Kommunfullmäktige godkänner att anslagen Kulturcentrum fuktskadat golv 

ej konsthall och entré om 3 000 tkr, Kulturcentrum nytt tak om 4 000 tkr 

samt Kulturcentrum renovering 1 595 tkr får slås ihop till ett gemensamt 

investeringsprojekt - Kulturcentrum renovering. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att förvaltningscheferna kallas till kommunstyrelsen för att föredra 

och svara på eventuella frågor.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige kompletteringsbudgeterar anslag för 

exploatering, totalt 19 135 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

2. Kommunfullmäktige kompletteringsbudgeterar investeringsanslag, 

totalt  

104 650 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgeterade anslag 

om 35 268 tkr flyttas från TFK till KS/MEX enligt förslag. 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslag i budget 2020 

Kulturcentrum fuktskadat golv ej konsthall och entré om 3 000 tkr 

och Kulturcentrum nytt tak om 4 000 tkr flyttas från TFK till 

KS/MEX. 

 

5. Kommunfullmäktige godkänner att anslagen Kulturcentrum 

fuktskadat golv ej konsthall och entré om 3 000 tkr, Kulturcentrum 

nytt tak om 4 000 tkr samt Kulturcentrum renovering 1 595 tkr får 

slås ihop till ett gemensamt investeringsprojekt - Kulturcentrum 

renovering. 

 

Förvaltningscheferna kallas till kommunstyrelsen för att föredra och svara på 

eventuella frågor. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 100 Dnr 2020-000060 040 

Information om kommunens krediter 2019-12-31 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.   

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2019-12-31 till 246 (187) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2018-12-31. 66 (61) % av kommunens 

lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 

44 (33) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.  

 

Riksbankens styrränta ligger från 2020-01-08 på 0,00 % (-0,25 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tills vidare, 

vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har 

förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta 

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 101 Dnr 2019-000499 041 

Internbudget 2020 för Kommunstyrelsen 
(Kommunledningsförvaltningen) 

 

Sammanfattning  

Överlämnas förslag till internbudgetar 2020 för 

Kommunledningsförvaltningen (inkl Näringslivsenheten).  

 

Kommundirektören tillika förvaltningschefen har rätt att utse attestanter 

inom förvaltningen. För kännedom bifogas listan över utsedda attestanter 

inom kommunledningsförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget 2020 för 

Kommunledningsförvaltningen (inkl Näringslivsenheten) enligt bifogat 

förslag. 

 

Attestantlistan noteras till protokollet.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

internbudget 2020 för Kommunledningsförvaltningen (inkl 

Näringslivsenheten) enligt bifogat förslag. 

 

Attestantlistan noteras till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 102 Dnr 2020-000093 040 

Rapportering av hur nämnder/förvaltningar ligger till för 
att anpassa sin verksamhet till budgetramarna 

 

Sammanfattning  

I budget 2020-2021 har tilldelats uppdrag till verksamheten 2020 att 

”Rapport varje månad till KSAU på hur respektive nämnd/förvaltning ligger 

till för att anpassa sin verksamhet till budgetramarna”. Rapportering ska ske i 

gemensam rapporteringsmall.  

Bedömning 

Det är av praktiska skäl för närvarande inte möjligt att följa upp ekonomiskt 

utfall per januari månad.  

 

Det ekonomiska utfall som finns i ekonomisystemet per januari saknar 

interna intäkter och kostnader som ska fördelas över året. Kapitalkostnader 

samt vissa externa intäkter och kostnader som tillhör januari faktureras 

senare under året. Att tolka tendenser från utfall i ekonomisystemet kan bli 

missvisande då periodiseringar i systemet endast görs per 31/8 och 31/12.  

 

De flesta nämnder beslutar i år om internbudget först under februari månad. 

 

En gemensam mall för rapportering av uppdraget har tagits fram. En första 

rapportering kan ske tidigast per februari månad och efter det att 

uppföljningen behandlats i nämnd då åtgärderna kan kräva nämndbeslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S).  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren, ekonomichef  
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§ 103 Dnr 2019-000193 040 

Begäran från äldrenämnden att på central nivå  utreda 
formerna för personal för matservering på samtliga 
dagcentraler  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-10-23 § 153 

Äldrenämnden (ÄN) fick 2019-09-03 i uppdrag av Kommunstyrelsen (KS) 

att slutföra utredningen ”Utreda formerna för gemensamhetsytor och 

matservering på dagcentraler och trygghetsboende”. Äldreförvaltningen fick 

2019-09-18 i uppdrag av ÄN att utreda och redovisa lagstiftning, 

kommunala beslut och nulägeskrivning kring dagcentraler, träffpunkter och 

trygghetsboende samt redovisa alternativa lösningar för aktiviteter inom 

vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende. 

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen inrätta särskilda boendeformer för 

service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. 

Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som 

främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och 

som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. 

Förutom de lagar som styr inom området regleras äldrenämndens arbete av 

kommunens reglemente för äldrenämnden. Det finns även 

förfrågningsunderlag gällande LOV (Lagen om valfrihet) både för hemtjänst 

och vård- och omsorgsboende. Kommunfullmäktige (KF) har dessutom tagit 

beslut om riktlinjer för trygghetsboenden. 

Det finns ett varierande utbud av förebyggande och hälsofrämjande insatser 

för äldre. Det kan exempelvis vara förebyggande hembesök, fixartjänster 

samt sociala och fysiska aktiviteter. Forskning gällande hälsosamt åldrande 

påvisar att ett antal livsstilsfaktorer har betydelse för ett hälsosamt åldrande, 

men evidens saknas inom vissa områden. 

I budgetarbetet har ett antal besparingsförslag gällande 

dagcentraler/mötesplatser presenterats av äldreförvaltningen. Förslag på 

besparingar som presenterats och beslutats av ÄN är att helt ta bort 

matservering från trygghetsboendena och istället anställa ytterligare två 

aktivitetssamordnare för att vidmakthålla aktiviteter samt införa ett externt 

stöd till frivillighetssektorn t.ex. pensionärsorganisationer och föreningar vid 

mötesplatser. Ännu ett förslag på besparing (för att klara ev. ramreduktion på 
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2 %) har presenterats, vilket innebär att samtliga aktivitetssamordnare tas 

bort. 

I dagsläget har äldreförvaltningen personal anställd på trygghetsboendena 

Espedalen och Hammelins väg samt dagcentral Elsa vilka i huvudsak har 

matservering som sin arbetsuppgift. Det finns dessutom aktivitetssamordnare 

som arbetar mot samtliga trygghetsboenden och mötesplatser. Äldrenämnden 

hyr gemensamhetslokaler på Espedalen (trygghetsboende, Ronnebyhus), 

Hammelins väg (trygghetsboende, WF fastigheter AB), Björkliden 

(trygghetsboende, Ronnebyhus) och Elsa (dagcentral, Ronnebyhus). 

 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att utreda formerna 

och förutsättningarna för trygghetsboende, i kommunal och privat regi, och i 

det säkerställa att likställighetsprincipen enligt kommunallagen uppfylls. 

Bedömning 

 1. Ärendegång 

2019-04-09 beslutade Kommunstyrelsen att uppdra åt 

kommunsledningsförvaltningen att tillsammans med äldreförvaltningen och 

teknik-fritid- och kulturförvaltningen utreda formerna för gemensamhetsytor 

och matservering på dagcentraler och trygghetsboende. Utredningen ska 

beakta att privata aktörer också kan vara verksamhetsaktörer. 

2019-08-19 presenterad utredningsansvarig en utredning för KSAU 

(Kommunstyrelsens arbetsutskott). KSAU beslutade i ärendet föreslå 

kommunstyrelsen att uppdra åt äldrenämnden att slutföra utredningen i 

ärendet. 

2019-09-03 beslutade KS (Kommunstyrelsen) uppdra åt äldrenämnden att 

slutföra utredningen i ärendet. 

2019-09-18 beslutade äldrenämnden att ge äldreförvaltningen i uppdrag att 

till nämnden i oktober: 

 Utreda och redovisa lagstiftning, kommunala beslut och 

nulägesbeskrivning kring dagcentraler, träffpunkter och 

trygghetsboenden. 

 Redovisa alternativa lösningar för aktiviteterna i vård- och 

omsorgsboende samt ordinärt boende. 

Är förvaltningen inte färdig tills oktober lämnas istället en delredovisning.  

Denna utredning ska ses som ett komplement till tidigare 

”Utredningsuppdrag formerna för personal för matservering på samtliga 

dagcentraler” gjord av personal på kommunledningsförvaltningen. 
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2. Nationella regelverk 

Socialtjänstlagen 

I socialtjänstlagen (SoL) finns bestämmelser om kommunens ansvar för 

äldre människors möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra. Enligt SoL ska omsorgen om äldre inriktas på att 

äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det åligger 

socialnämnden att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 

kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa 

om socialtjänstens verksamhet på detta område.  

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad 

för äldre människor som behöver särskilt stöd. Kommunen får även inrätta 

särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och 

hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov 

av att bryta oönskad isolering. Med dessa boenden menas biståndsbedömda 

trygghetsboenden, vilket är tillståndspliktiga verksamheter (kräver tillstånd 

från IVO för att bedriva). 

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar 

en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående 

som har funktionshinder. 

 

Boendeplanering 

Kommunerna bestämmer själva i sin boendeplanering över vilket boende för 

äldre som ska finnas eller genom annat strategiskt beslut, till exempel i 

samband med markanvisningar. 

Staten kan endast bestämma över vilka villkor som ska gälla för statliga 

investeringsstöd.  
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3. Äldrenämndens reglemente i Ronneby kommun 

I styrdokumentet ”Reglemente för äldreförvaltningen” anges det vilka 

uppgifter Äldrenämnden ansvarar för och fullgör. I reglementet finns inget 

specifikt angivet gällande Äldrenämndens ansvar gällande ”öppen 

verksamhet” eller trygghetsboenden. 

 

4. Utdrag från Ronneby Kommuns LOV-underlag (lagen om valfrihet) 

Valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende Ronneby kommun 

4.6.6 Värdegrund, meningsfull tillvaro och livskvalitet 

Utföraren ska erbjuda vardagsnära aktiviteter och stimulans. Personalen 

ska arbeta för att den boende ska uppleva meningsfullhet, sådant som ger 

livsmod, livsglädje och en känsla av sammanhang. 

 

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby 

kommun 

4.2 Tilläggstjänster 

Leverantören har rätt till att erbjuda tilläggstjänster, dvs. ej 

biståndsbeslutade insatser. Om leverantören erbjuder tilläggstjänster ska 

leverantören informera brukaren om att dessa tjänster inte ingår i 

biståndsbeslutet och att brukaren av egna medel får betala för dessa tjänster 

direkt till leverantören. Tilläggstjänsterna får inte vara obligatoriska för 

brukaren. 

 

5. Forskning om förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre 

Det finns ett varierande utbud av förebyggande och hälsofrämjande insatser 

för äldre. Det kan exempelvis vara förebyggande hembesök, fixartjänster 

samt sociala och fysiska aktiviteter. Forskning gällande hälsosamt åldrande 

påvisar att ett antal livsstilsfaktorer har betydelse för ett hälsosamt åldrande.  

I kunskapsöversikten ”Ett hälsosamt åldrande, kunskapsöversikt över 

forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på 

individnivå” (Äldrecentrum, 2013) presenteras det att  

 Socialt sammanhang 

Sociala mötesplatser är något som gärna låter sig beskrivas, men är svårt att 

mäta. Rapporter visar att sociala mötesplatser är viktiga för äldre, för att få 

möjlighet att träffa andra och ge vardagen ett innehåll. Det i princip inte 

finns någon evidens för att mötesplatser har betydelse för ökat 

välbefinnande, trygghet eller bättre hälsa. Det finns studier som menar att 
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olika former av sociala mötesplatser kan ha betydelse för deltagarnas 

välbefinnande och därmed i förlängningen få en hälsobefrämjande roll.  

 Fysisk aktivitet 

Att vara fri från sjukdomar och fallskador kan öka förutsättningarna för ett 

liv med god livskvalitet. Det finns evidens för att fysisk aktivitet är 

fallpreventivt, motverkar muskelsvaghet, främjar hjärt- och kärlhälsa, 

motverkar fysisk funktionsnedsättning samt har en positiv inverkan på 

psykisk hälsa. 

 Kost och näring 

Äldre människors energibehov är lägre än yngre människors, men deras 

behov av viktiga näringsämning är lika höga. Balansen i kosten blir därför 

viktig. Det betonas att äldre människors matvanor kan påverkas positivt med 

konstutbildning och rådgivning och bäst resultat erhölls där ett aktivt 

deltagande och social gemenskap fanns. 

 Kognitiv aktivitet/träning 

Evidensen för att kognitiva interventioner kan medföra förbättringar av olika 

minnesfunktioner ökar och allmänt stimulerande aktivitet kan vara lika 

effektiva som minnesträning. Dock finns inga rekommendationer då området 

inte är tillräckligt beforskat. 
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6. Politiska beslut i Ronneby Kommun 

 Beslut: 

2013-12-12 beslutade KF att kriterierna för trygghetsboende ska vara en 

lägsta åldersgräns på 70 år för de som flyttar in. 

 Det ska finnas gemensamhetsutrymme för aktiviteter samt 

möjligheter att inta måltider tillsammans. 

 Personal ska finnas tillgänglig vissa tider för att starta upp eller 

hålla i gemensamma aktiviteter samt ta kontakt med nyinflyttade. 

 Gemensamhetsutrymmet ska vara tillgängligt för hyresgäster på 

trygghetsboendet såväl som för personer som bor i närområdet. 

Gemensamhetsutrymmet ska kunna användas i både små och stora 

sammanhang. 

 Utrymmet behöver därför vara dimensionerat till att rymma minst 50 

personer. 

 

 Beslut: 

2016-05-18 beslutade ÄN att alla öppna dagverksamheter framöver ska 

benämnas som mötesplats. 

 

 Beslut:  

Enligt beslut i ÄN har tjänsteköpsavtalet med ”Träffpunkten” sagts upp och 

gäller till och med 2019-12-31.  

 

Åtgärder från äldreförvaltningen:  

Från och med 2020-01-01 finns inget avtal med Träffpunkten som har haft 

verksamhet på Vidablick och Olsgården.  

 

Enligt förfrågningsunderlaget LOV vård- och omsorgsboende ska utföraren 

erbjuda vardagsnära aktiviteter och stimulans. Personalen ska arbeta för att 

den boende ska uppleva meningsfullhet, sådant som ger livsmod, livsglädje 

och en känsla av sammanhang. 

Utifrån kravet i förfrågningsunderlaget ska respektive utförare (tillika 

kommunala boenden) erbjuda aktiviteter och stimulans till de boende. Det 

bör vara lika förutsättningar för alla boenden. Då Träffpunkten har funnits på 
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Vidablick och Olsgården har dessa boenden haft en förmån som andra 

boenden inte har haft. 

 

Under hösten kommer äldreförvaltningen arbeta med aktivitetssamordnarnas 

uppdrag på mötesplatserna. Öppna verksamheter/mötesplatser finns på flera 

ställen i Ronneby (Hammelins väg, Espedalen och Elsa) och i Kallinge 

öppna nytt trygghetsboende inom kort.  

 

 Beslut: 

”Internbudget 2019 – förslag till åtgärder med anledning av budget 2019”: 

ÄN beslutade att verksamhet på dagcentraler ska erbjudas helgfria vardagar 

måndag-fredag. 

 

Åtgärder från äldreförvaltningen: Att begränsa öppettiderna till måndag-

fredag på Elsa och Hammelins väg innebär minskning av behov av personal. 

Övertaliga tjänst/tjänster från Elsa och Hammelins kommer förslagsvis 

användas för att bemanna upp nya trygghetsboende i Kallinge. En 

övertalighet på ca 16 % tjänst återstår att hantera. Samverkan av 

personalförändringar ska göras och inköp av möbler inväntas. 
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Beslut: 

I samband med ärendet ”Förslag till budget 2020-2021 och plan 2020-2023” 

2019-06-19 beslutade äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen att till 

kommunfullmäktige överlämna förslag till budget för äldrenämnden år 2020-

2021 enligt det presenterade förslaget.  

Enligt av äldrenämnden beslutade förslag gällande budget för verksamheten 

(budget 2020/2021 plan 2022/2023) finns bland annat följande punkter 

angivna: 

 

 Förslag att personal tas bort från dagcentralerna från och med kvartal 

fyra år 2019. Kostnaderna för lokaler bibehålls. För att kunna erbjuda 

kommunens äldre verksamhet med aktiviteter utifrån de förändrade 

förutsättningarna föreslår också förvaltningen att utöka antalet 

aktivitetssamordnare från två till fyra årsarbetare. 

 Förslag att stänga matservering på dagcentral Elsa och lokalen 

används för sociala aktiviteter för äldre under ledning av 

aktivitetssamordnare. 

 Förslag att stänga matservering på trygghetsboende Hammelins väg 

och lokalen används för sociala aktiviteter för äldre under ledning av 

aktivitetssamordnare. 

 Förslag att stänga matservering på trygghetsboende Espedalen och 

lokalen används för sociala aktiviteter för äldre under ledning av 

aktivitetssamordnare 

 Inte erbjuda matservering på nya trygghetsboendet i Kallinge 

 Införa externt stöd till frivillighetssektorn t.ex. 

pensionärsorganisationer och föreningar vid mötesplatser. 

 

Åtgärder från äldreförvaltningen:  

Inga åtgärder vidtagna men diskussioner förs. Den personal som är anställd 

på respektive trygghetsboende har företrädesvis matservering som sin 

huvudsakliga uppgift. Om personalen tas bort försvinner framförallt 

matservering från respektive mötesplats. Lokalen kvarstår och finns till 

förfogande för de boende, de kan själva laga mat i gemenskap alternativt äta 

sin egen mat i gemenskap. Aktivitetssamordnarna fortsätter med aktiviteter 

som tidigare. Aktivitetssamordnarnas uppdrag skulle kunna styras tydligare 

och innefatta alla de olika perspektiven för ett hälsosamt åldrande (ex. socialt 

sammanhang, fysisk aktivitet, kost och näring samt kognitiv träning). 
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Verksamheten bör ha ett tydligt uppdrag där förebyggande arbete (”hjälp till 

självhjälp”) och delaktighet finns med som syfte. 

En utökning från två till fyra aktivitetssamordnare bör täcka behovet av 

personal för att täcka behovet av aktiviteter på respektive mötesplats.  

Enligt uppgift från kostenheten kan restaurangerna på vård- och 

omsorgsboenden ta emot matgäster (utan föranmälan). Det finns boenden i 

alla kommundelar och därmed även matserveringar som tar emot matgäster. 

Fördelen med kostenhetens serveringar är att förbeställningar inte är 

nödvändiga. 

 

 Beslut: 

Kommunens budgetberedning har kompletterat med ytterligare direktiv för 

Budget 2020 och planperioden i sin helhet.  

Uppdrag: Beskriv konsekvenserna av en ramreduktion om 2 % år 2020. 

Förutsätt att 2 % -reduktionen ligger kvar hela planperioden, dvs. att 

reduktionen inte återställs.” Äldrenämndens ram för år 2020 omfattar 

380 772 tkr. Två procents ramreducering motsvarar ca 7 615 tkr.  

Inom ramen för 2 % ramreduktion för 2020 finns förslag som omfattar 

borttagande av budgetmedel för samtliga fyra aktivitetssamordnare. 

Förslaget skulle generera besparing på 2000 tkr på helårseffekt. 

 

Åtgärder från äldreförvaltningen:  

Inga åtgärder vidtagna men diskussioner om konsekvenser av förslaget förs. 

Aktivitetssamordnarna rör sig över hela kommunen och stimulerar till 

aktivitet för våra äldre medborgare, företrädesvis de som bor i ordinärt 

boende. Om aktivitetssamordnarna tas bort försvinner en del av de äldres 

”fritidsverksamhet” (ordinärt boende) bort. Det blir heller ingen bemanning 

på de olika trygghetsboendena. 

 

7. Nuläge gällande ”öppen verksamhet” inom äldreförvaltningen 

Mötesplatser = öppen verksamhet för äldre medborgare (i 

äldreförvaltningens regi) 

Syftet med öppna mötesplatser är att ge äldre medborgare en möjlighet att på 

någon arena träffas och umgås och exempelvis bryta social isolering och 

stimulera till aktivitet och därmed öka välmåendet. Öppen verksamhet 

innebär att alla äldre (ofta definierat som pensionärer) är välkomna utan 

särskild behovsbedömning.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(78) 
2020-02-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Öppna mötesplatser i kommunal regi (äldreförvaltningen): 

 Hammelins väg (ÄF hyr gemensamhetslokal på trygghetsboende), 

Ronneby 

 Björkliden (ÄF hyr gemensamhetslokal på trygghetsboende), 

Eringsboda  

 Espedalen (ÄF hyr gemensamhetslokal på trygghetsboende), 

Ronneby 

 Elsa, dagcentral (ÄF hyr gemensamhetslokal på Karlskronag. 31), 

Ronneby 

Till ovan nämnda mötesplatser kan vem som helst komma och äta lunch 

(måste dock förbeställas) och umgås och delta i aktiviteter. 

Äldreförvaltningens aktivitetssamordnare finns tillgängliga under varierande 

tider.  

Aktivitetssamordnarna arrangerar dessutom aktiviteter i Backaryd, 

Johannishus och Bräkne-Hoby ca 1 gång per månad.  

 

Öppna mötesplatser i privat regi med delkommunal finansiering: 

 Träffpunkten Vidablick (Ronneby), Olsgården (Kallinge)  

Träffpunkten erbjuder aktiviteter och gemenskap. Avtalet med Träffpunkten 

upphör från och med 2019-12-31. 

Under hösten kommer äldreförvaltningen arbeta med aktivitetssamordnarnas 

uppdrag på mötesplatserna. 

 

Personal/bemanning (äldreförvaltningen) 

 

Tabell 1 Personal/bemanning per mötesplats/dagcentral 

 Personal/bemanning Arbetsuppgifter 

Elsa  

(lokal på 

Karlskronagatan 31) 

1 usk/vårdbiträde  77,5% -lunchservering mån-sön 

-städ och tvätt 

-bingo en eftermiddag i veckan 

 

1 usk/vårdbiträde  70 % 

1 usk/vårdbiträde  25 % 

Hammelins väg 1 usk/vårdbiträde 60 % -lunchservering mån-sön 
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(lokal på 

trygghetsboendet) 

1 usk/vårdbiträde 60 % -städ och tvätt 

1 aktivitets-

samordnare 

Ca 

37,5 % 

aktiviteter enligt schema för 

mötesplatsen mån-fre 

Espedalen 

(lokal på 

trygghetsboendet) 

1 usk/vårdbiträde 50 % -lunchservering mån-fre 

1 aktivitets-

samordnare 

ca 50 

% 

aktiviteter enligt schema för 

mötesplatsen mån-fre 

Björkliden  

(lokal på 

trygghetsboendet) 

1 aktivitets-

samordnare 

Ca 

37,5 % 

aktiviteter enligt schema för 

mötesplatsen mån-fre 

Övriga mötesplatser: 

Backaryd 

Johannishus 

Bräkne-Hoby 

1 aktivitets-

samordnare 

Ca 25 

% 

aktiviteter enligt schema för 

mötesplatsen, aktivitet ca 1 

g/månad per ställe 
1 aktivitets-

samordnare 

Ca 25 

% 

 

Hyror (äldreförvaltningen) 

Uppgifter om storleken på de lokaler äldrenämnden hyr har inhämtats från 

Ronnebyhus. 

 

Tabell 2 Hyror och lokalstorlekar för gemensamhetslokaler 

 Hyra Storlek 

Elsa  

(lokal Karlskronagatan 31): 

184 716 kr/år 165 m² 

Hammelins väg  

(lokal på trygghetsboendet): 

217 440 kr/år 362 m² 

 

Espedalen  

(lokal trygghetsboendet): 

249 975 kr/år 171 m² 

 

Björkliden 

(lokal på trygghetsboendet): 

 

130 947 kr  

(215 560 kr - intäkt från kosten på 

84 613 kr = total hyra 130 947 kr) 

Totalt 547 m² 

Kallinge, Gjutarevägen 2 

(lokal på trygghetsboendet): 

416 848 kr/år 160,3 m² 
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Rydsgården i Johannishus 

(hyrs 1 tillfälle per månad): 

700 kr/månad  

 

 

PRO-lokalen i Bräkne Hoby 

(hyrs 1 tillfälle per månad): 

500 kr/månad  

 

 

 

8 Trygghetsboende  

Trygghetsbostäder är ett alternativt boende för äldre personer. Boendet hyrs 

direkt av fastighetsägaren som en vanlig hyresgäst. Trygghetsboende finns 

på flera orter i Ronneby Kommun och ett par olika hyresvärdar erbjuder 

trygghetsboenden i kommunen. Äldrenämnden har inga angivna åtaganden 

för de boende på trygghetsboende. Bistånd genom SoL samt kommunal 

hälso- och sjukvård erbjuds på samma sätt som i ordinärt boende (”vanliga” 

lägenheter/villor). 

Det finns riktlinjer fastställda från Kommunfullmäktige gällande 

trygghetsboende i Ronneby kommun. I riktlinjerna finns inget angivet 

gällande matservering. Det råder vissa oklarheter vad gäller 

trygghetsboende, exempelvis hur boenden som klassas som 

trygghetsboenden, vem som ska finansiera gemensamhetslokal och 

värd/värdinna samt hur kommunen förhåller sig till öppnande av nya 

trygghetsboenden i kommunal och privat regi. 

 

Tabell 3 Trygghetsboenden i kommunen 

Trygghets-

boende 

Ort Hyresvärd Antal 

lgh 

Kommentar 

Espedalen Ronneby Ronnebyhus 20 Uppgift från Ronnebyhus 

hemsida: Ålder +70 år 

Hammelins 

väg 

Ronneby WF 

Fastigheter 

24 Ägs av WF Fastigheter sedan 1 

juli 2018 

Björkliden Eringsboda Ronnebyhus 16 Uppgift från Ronnebyhus 

hemsida: Ålder +65 år/+70 år 

(båda åldrarna finns angivna) 

Backen Backaryd Ronnebyhus 12 Inga uppgifter på Ronnebyhus 

hemsida. 
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Ålycke Johannishus Ronnebyhus 6 

(12?) 

Inga uppgifter på Ronnebyhus 

hemsida. 

Uppgift inhämtade från 

Ronnebyhus: Ålycke har 12 

lägenheter som är klassade som 

trygghetsboende. Men det är bara 

6 uthyrda. De andra är spärrade 

för uthyrning. 

Fristående villor/hus bredvid 

Ålycke. 

Kallinge.  

 

Kallinge Ronnebyhus 29 Gemensamhetslokal ej öppnad 

ännu. Ronnebyhus hyr ut till 

personer 65+. 

 

Enligt uppgifter från www.attendo.se (hämtade 2019-10-09) ska Attendo 

öppna ett trygghetsboende på Fridhemsvägen i Ronneby. Planerad öppning 

2020. 
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9. Matservering till äldre 

Det serveras mat till äldre personer på många olika ställen i kommunens 

regi. Kostenheten står för matserveringen på vård- och omsorgsboendens 

samt trygghetsboendet Björkliden i Eringsboda. Äldreförvaltningen står för 

matservering på övriga trygghetsboenden samt dagcentral/mötesplats Elsa. 

 

Bild 1 Vård- och omsorgsboenden (röda markeringar), 

trygghetsboenden/dagcentral (stjärnor) 

 

Tabell 4 Matserveringar (lunch) i Kommunal regi 

Ort Typ 

boende/mötesplats 

Information om 

matservering 

Antal lev. 

portioner* 

Bräkne 

Hoby 

Vård- och 

omsorgsboende 

(Lindebo).  

Enligt uppgift från 

kostenheten kan vem som 

helt komma till Lindebo 

och äta lunch utan att 

förbeställa 

Kostenheten 

står för 

serveringen 

Backaryd Vård- och 

omsorgboende 

(Backen) 

Enligt uppgift från 

kostenheten kan vem som 

helst komma till Backens 

vård- och omsorgsboende 

och äta lunch utan att 

förbeställa innan. 

Kostenheten 

står för 

serveringen 

Eringsboda Trygghetsboende, 

Björkliden. 

Enligt uppgift från 

kostenheten kan vem som 

Kostenheten 

står för 
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helt komma till 

Björkliden och äta lunch 

utan att förbeställa. 

serveringen 

Johannishus Vård- och 

omsorgsboende 

(Ålycke) 

Enligt uppgift från 

kostenheten kan vem som 

helt komma till Ålycke 

och äta lunch utan att 

förbeställa. 

Kostenheten 

står för 

serveringen 

Ronneby Vård- och 

omsorgsboende 

Vidablick 

Enligt uppgift från 

kostenheten kan vem som 

helt komma till Vidablick 

och äta lunch utan att 

förbeställa. 

Kostenheten 

står för 

serveringen 

 Vård- och 

omsorgsboende 

Ågårdsbo 

Enligt uppgift från 

kostenheten kan vem som 

helt komma till Ågårdsbo 

och äta lunch utan att 

förbeställa. 

Kostenheten 

står för 

serveringen 

 Trygghetsboende, 

Espedalen 

Lunch serveras i 

äldreförvaltningens regi, 

måste förbeställas dagen 

innan 

29/vecka 

(=5,5/dag) 

 Trygghetsboende, 

Hammelins väg 

Lunch serveras i 

äldreförvaltningens regi, 

måste förbeställas dagen 

innan 

77/vecka 

(=ca 

11/dag) 

 ”Dagcentral”, Elsa Lunch serveras i 

äldreförvaltningens regi, 

måste förbeställas dagen 

innan 

51/vecka 

(= ca 

7,3/dag) 

Kallinge Trygghetsboende 

Kallinge 

? ? 

 

*uppgifter hämtade från ”Utredningsuppdrag formerna för personal för 

matservering på samtliga dagcentraler”.  

 

10. Annan service som erbjuds i Ronneby kommun 
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Dagverksamhet för personer med demenssjukdom (biståndsbedömd insats 

inom äldreförvaltningen) 

Syftet är att ge personer med demenssjukdom tillfälle till social samvaro och 

stimulerande aktiviteter. Verksamheten fungerar även som avlastning för de 

som lever tillsammans med en person med demenssjukdom. Insatsen beviljas 

genom biståndsbeslut.  

 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns på Vidablick i 

Ronneby (Gläntan) och har öppet måndag-fredag 8.00-16.00. 

 

”Hemfixare” 

Inom socialförvaltningens dagliga verksamhet ”hemfixarna” erbjuds äldre 

personer som är 67 år och äldre, en kostnadsfri hjälp med riskfyllda 

vardagliga sysslor med syfte att förebygga fallskador. Enligt beslut i 

socialnämnden 2014-02-25 antogs följande riktlinjer för hemfixarens 

service: byte av gardiner; sätta upp och byta batterier i brandvarnare; byta 

glödlampor; lysrör och proppar; flytta lättare möbler och mattor; fästa upp 

sladdar; flytta lättare saker till och från vindsförråd och källare; plocka fram 

och bort julsaker. 

 

11. Frågeställning att arbeta vidare med 

 

Är trygghetsboenden äldrenämndens ansvar? 

Det finns inte angivet i reglementet att ÄN har ansvar för trygghetsboenden. 

Har till dags datum inte heller hittat någon skrivning om Ronnebyhus ansvar 

gällande trygghetsboenden. 

Äldrenämnden hyr i dagsläget gemensamhetslokaler på trygghetsboenden 

både hos kommunala bolaget Ronnebyhus men även hos privata företaget 

WF-fastigheter (tidigare ägt av Ronnebyhus). Ska alla aktörer som vill öppna 

trygghetsboenden i kommunen erbjudas samma ”service” från 

äldrenämnden? Vad händer om/när Attendo öppnar?  

Enligt likställighetsprincipen i Kommunallagen får kommunen inte 

särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. 

 

Idéer på alternativa lösningar: 

Förslagsvis kan kommunen arbeta fram ett nytt system för att stödja olika 

aktörer på bostadsmarknaden som vill inrätta trygghetsboende.  Kommunen 

skulle kunna erbjuda ett ”driftsbidrag” för trygghetsboende, med villkoret att 
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uppsatta riktlinjer följs. Med en ”bidragsmodell” blir det samma 

förutsättningar för privata och kommunal aktörer. Äldrenämnden får då inga 

specifika åtaganden gällande trygghetsboenden. Kommunen behöver i detta 

fall utse ansvarig förvaltning som exempelvis behöver säkerställa/ta fram 

tydliga riktlinjer för bidragsberättigande, en modell för ekonomisk 

ersättning, ett ansökningsförfarande och uppföljningsrutiner.  

Konsekvenser: Äldrenämndens kostnader sänks. Kommuns kostnader i sin 

helhet kommer dock inte minska om ett bidrag införs. En bidragsmodell 

medför att det blir samma förutsättningar för privata och kommunala aktörer. 

 

12. Följande förutsättningar antas gälla 

 Budgetförslaget ”Budget 2020-2021 förslag Äldrenämnden” antas i 

Kommunfullmäktige. 

 Äldrenämndens förslag beslutade i samband med ärendet ”Förslag till 

budget 2020-2021 och plan 2022-2023” antas gälla från och med 

2020-01-01. Följande punkter är av betydelse för denna 

kompletterande utredning: 

 Ta bort matservering från trygghetsboende och dagcentral (Elsa, 

Hammelins väg och Espedalen). 

 Ej införa matservering på trygghetsboendet Kallinge. 

 Anställa ytterligare två aktivitetssamordnare för att vidmakthålla 

sociala aktivitet på samtliga mötesplatser. 

 Införa externt stöd till frivillighetssektorn t.ex. 

pensionärsorganisationer och föreningar vid mötesplatser. 

     

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

 Att utreda formerna och förutsättningarna för trygghetsboende, i 

kommunal och privat regi, och i det säkerställa att 

likställighetsprincipen enligt kommunallagen uppfylls.  
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Äldrenämndens beslut 2019-10-23 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

 att utreda formerna och förutsättningarna för trygghetsboende, i 

kommunal och privat regi, och i det säkerställa att 

likställighetsprincipen enligt kommunallagen uppfylls 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), 

Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda och ta fram slutligt förslag på vad kommunen ska ha för 

åtaganden vid trygghetsboenden/dagcentraler.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda och ta fram slutligt förslag på vad kommunen ska ha för 

åtaganden vid trygghetsboenden/dagcentraler. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlqvist, kommundirektör  

Teo Zicbauer, upphandlingssamordnare 
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§ 104 Dnr 2020-000021 007 

Granskningsrapport- Granskning av kommunens 
avtalsuppföljning av verksamhet som utförs av externa 
utförare. 

 

Sammanfattning  

Granskning av kommunens avtalsuppföljning av verksamhet som utförs av 

externa utförare har gjorts. Syftet med Revisionens granskning är att förvissa 

sig om att Ronneby kommun har säkerställt insyn, styrning och uppföljning 

av de verksamheter som kommunen lämnat över till andra utförare. 

Granskning har skett och utifrån granskningsresultatet rekommenderar 

revisionen kommunstyrelsen att 

 Säkerställa att årliga planer utarbetas för när och hur avtal och 

verksamhet ska följas upp 

 Säkerställa att det sker en tillräcklig återrapportering avseende privata 

utförare 

 Säkerställa att framtida avtal garanterar möjligheten till insyn, 

styrning och uppföljning 

Bedömning 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-01 fastställdes 

uppföljningsplan för åren 2019 och 2020.  

 

Uppföljningsplanen arbetades fram utifrån Program för uppföljning och 

insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden 2015-2018.  

 

Upphandling har arbetat fram en rutin för de samordnade avtalsområden och 

kommer även att för framtida avtal säkerställa att de garanterar möjligheten 

till insyn, styrning och uppföljning enligt revisorernas rekommendation. 

 

Efter genomförd uppföljning har även redovisning av resultatet för 2019 

skett till Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

 Med ovanstående vidtagna åtgärder föreslår Kommunstyrelsens 

Arbetsutskott Kommunstyrelsen  

Att godkänna detta yttrande och avge det som sitt  
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Deltar i debatten 

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

(C), Tommy Andersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

yttrandet och avge det som sitt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 105 Dnr 2019-000714 808 

Ronneby Orienteringsklubb - Stöd från Ronneby 
kommun avseende utveckling av anläggningar och 
verksamhet vid Karlsnäsgården 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 134 

Bakgrund 

Karlsnäsgården har minst 5 000 skidåkande besökare varje år. Både 

medlemmar i Ronneby Orienterings klubb, kommunens invånare och 

långväga gäster från exempelvis Skåne och Danmark. 

Verksamheten som bedrivs på Karlsnäsgården är helt i linje med 

Riksidrottsförbundets strategi 2025 ”ett livslångt idrottande” samt Svenska 

Skidförbundets strategi ”skidor hela livet”. 

Denna verksamhet passar också väl in i Ronneby kommun folkhälsopolicy.    

Ungdomsverksamhet  

Ronneby Oks skidverksamhet har de senaste åren gått från att främst bestå 

av äldre Vasaloppsåkare till att nu även vara en ungdomsklubb med både 

bredd och spets. 

Klubben är numera södra regionens tredje största inom längdskidåkning med 

satsning på ungdomar. 

Ronneby Oks har varit representerade på Ungdoms-SM 2018 i både 

rullskidor och längdskidor med en bronsmedalj som bästa resultat. 

För att kunna behålla och även fortsätta utveckla klubbens 

ungdomsverksamhet behöver förutsättningarna för träning och tävling 

avsevärt förbättras. 

Bland annat saknas i stort sett möjlighet att träna skejt på Karlsnäs beroende 

på avsaknad av pistmaskin för preparering och för liten kapacitet att 

producera snö vilket medför att konstsnöspåret inte är tillräcklig brett.      

Bedömning 

Ronneby orienteringsklubb har under 2018 och 2019 till Ronneby Kommun 

lämnat in flera förslag avseende utveckling av anläggningar och verksamhet 

vid Karlsnäsgården. Bland annat förslag till 
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investeringar/förbättringsåtgärder, investeringsansökaningar samt förslag till 

nya avtal med Ronneby Kommun. 

 

Nu finns det två uppsagda avtal från 1999 och 2007 som ska ersättas med två 

nya avtal på minst 10 år för att klubben ska få möjlighet att söka bidrag från 

t.ex. Allmänna arvsfonden, Idrottsmedel från Riksidrottsförbundet m.fl. 

Avtalsförslagen är klar och framtaget.      

Förslag till beslut 

Det finns två alternativ för beslutsförslag från tjänstemännens sida: 

Alternativ 1: att gå vidare med att ha en dialog med föreningen och skriva 

nya avtal enligt bifogade förslag 1 och 2 

Alternativ 2: att undersöka om det är nödvändigt med en upphandling med 

stöd av kommunjurister    

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att efter genomgång med juridisk 

expertis överlåta avtalsskrivning avseende markarrende respektive hyresavtal 

till kommunledningsförvaltningen. Teknik- fritid- och kulturnämnden 

hänvisar Ronneby orienteringsklubb att söka verksamhetsbidrag årsvis. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet till 

kommundirektören för att utreda och ta fram slutligt förslag i ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 

kommundirektören för att utreda och ta fram slutligt förslag i ärendet. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlqvist, kommundirektör  
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§ 106 Dnr 2019-000144 253 

Försäljning av Svenstorp 20:5 

 

Sammanfattning  

Emrahus har ansökt om att få köpa mark för att möjliggöra etablering av 

LSS-boende med 6-8 platser. Bolaget har haft markanvisning på sex 

månader för att möjliggöra projektering och planering av tomten. Tomten 

som är aktuell är Svenstorp 20:5 som ligger inom befintlig detaljplan för 

Stenåsa.   

Bedömning 

Emrahus har ansökt om att få köpa mark för att möjliggöra etablering av 

LSS-boende 6-8 platser. Emrahus kommer att vara fastighetsägare och 

verksamheten ska drivas utav ett lokalt företag genom Jenny Lewén. Bolaget 

har haft markanvisning på sex månader för att möjliggöra projektering och 

planering av tomten. Tomten som är aktuell är Svenstorp 20:5 som ligger 

inom befintlig detaljplan för Stenåsa som vann laga kraft 2017-08-19. 

Bygglov är beviljat 191023. 

Förslag till köpekontrakt finns framtaget och priset är satt till 120 kr/kvm 

som följer riktlinjerna. Tomten är 2504 kvm vilket ger en köpesumma om 

300 480 kronor.  

Tomten är avstyckad varpå ingen lantmäteriförrättning krävs. Kommunen 

bygger i detta nu ny lokalgata med gc-väg samt va-ledningar som 

Miljöteknik ansvarar för att bygga ut.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta att 

godkänna förslag till köpekontrakt.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

förslag till köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 107 Dnr 2020-000096 253 

Försäljning av röda magasinet på Kilen (Kilen 2) 

 

Sammanfattning  

LM Fastigheter att ansökt om att få köpa röda magasinet på Kilen. Företaget 

ska vara fastighetsägare och verksamheten i byggnaden ska drivas utav 

Happy4U AB genom Lotta Emanuelsson. Fastigheten är värderad till 

400 000 kronor våren 2018.  

Bedömning 

LM Fastigheter att ansökt om att få köpa röda magasinet på Kilen. 

Fastigheten är avstyckad och tomtstorleken är 1233 kvm. Företaget ska vara 

fastighetsägare och verksamheten i byggnaden ska drivas utav Happy4U AB 

genom Lotta Emanuelsson. Arrende kan bli aktuellt av området mellan 

magasinet och ån för att kunna utveckla verksamheten som kan innebära 

caféverksamhet. Planerna för åstråket och Kilenparken stämmer väl överens 

med köparnas tanke med magasinet. Viss parkeringsmöjlighet finns inom 

egen fastighet. På kommunal mark finns i närheten 23 parkeringsplatser. 

Anslutning till kommunalt VA och fjärrvärme är möjligt. 

 

Fastigheten är värderad utav auktoriserad fastighetsvärderare Stefan Nilsson 

på Värderingsbyrån i Växjö till 400 000 kronor våren 2018. Magasinet säljs i 

befintligt skick. Köparen har accepterat värderingen och byggnadens skick.  

Köparnas egen verksamhetsberättelse om röda magasinet: 

Vi har som ambition att skapa en ny destination i Ronneby med ett 

upptagningsområde på + 5 mil. Detta vill vi göra genom att skapa ¨Ladan¨ i 

flera etapper. Detta är ett unikt tillfälle att ytterligare visa att Ronneby är en 

stad där det händer. Vår tanke med Röda Ladan är att skapa en evenemangs 

och möteslokal. Vi ser att det i Ronneby finns ett stort behöv av en sådan 

lokal som kan ta arrangemang av mellanstorlek och som blir ett komplement 

till Blekinge Convention Center. Vi vill skapa ett evenemangscenter som är 

lätt att förändra och hyra ut till olika typer av evenemang så som 

utställningar, mässor, marknader eller artister. Tanken är att efterhand skapa 

en ny mötesplats som binder samman Ronneby centrum med 

Brunnsområdet, vi siktar på att det i framtiden kommer att finnas en 

restaurang eller ett cafe’ sammanhängande med eventlokalen.  
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Vår tanke är att under en ganska snar framtid kunna skapa nya event och 

aktiviteter som gynnar Ronneby och området. Under förutsättning att vi får 

köpa byggnaden så kommer vi att utveckla konceptet i flera steg. 

Steg 1. Renovering av yttre byggnad så som tak och ytterväggar. 

Steg 2. Renovering av nedre del av byggnaden. Golv, isolering m.m. 

Steg 3. Utbyggnad av uteservering för cafe’/restaurang.  

Steg 4. Renovering av övre plan.  

Som ett led i att skapa en unik mötes och eventplats för Ronneby kommer vi 

att samarbeta med Lotta Emanuelsson, ägare till Happy4u AB samt 

Destination Ronneby som projektledare för renoveringen samt ansvarig för 

utvecklingen av evenemangsdelen.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt för 

försäljning av Kilen 2.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), 

Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson 

(SD). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt för försäljning av 

Kilen 2. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 108 Dnr 2020-000073 253 

Markförsäljning Gärdet (Gärestad 1:13) 

 

Sammanfattning  

 PS Olje är intresserade av att köpa mark på Gärdet (del av Gäresyad 1:13) 

för etablering av tankstation.   

Bedömning 

PS Olje är intresserade av att köpa mark på Gärdet (del av Gärestad 1:13) för 

etablering av tankstation. Förslag till köpekontrakt finns upprättat. 

Tomtstorlek är cirka 2200 kvm. Priset är satt till 100 kr/kvm enligt beslut 

från Kommunfullmäktige 2018-10-31 §279 (prissättning gärdet och viggen 

norra). Detaljplan finns för området och tänkt verksamhet överensstämmer 

med detaljplan. 

 

Mark- och exploateringsenheten tillsammans med Miljöteknik upphandlar 

entreprenör till utförande av VA och lokalgata. Arbetet beräknas vara klart 

till hösten 2020. För denna försäljning kommer infart till området att lösas 

temporärt under byggnationstiden av lokalgatan.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

godkänna förslag till köpekontrakt.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

upprättat köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 109 Dnr 2020-000097 253 

Ronneby 22:1, köp av mark Viggen norra 

 

Sammanfattning  

 RED (Rico Estate Development AB) har haft markanvisning på kvarvarande 

detaljplanerad mark inom Viggen norra. Området är på cirka 10 000 kvm. 

Företaget önskar nu förvärva markområdet enligt kommunicerat koncept 

med handelsbutiker.    

Bedömning 

Företaget RED (Rico Estate Development AB) har haft markanvisning på 

kvarvarande detaljplanerad mark inom Viggen norra. Området är på cirka 

10 000 kvm. Företaget önskar nu förvärva markområdet enligt 

kommunicerat koncept med handelsbutiker. Bolaget utvecklar, hyr ut, 

investerar i och förvaltar varje investeringsobjekt. Investeringarna sker dels i 

egna projekt och erbjuder också saminvesteringar genom så kallade 

Operating partner strukturer. Målsättningen är att ha ett långsiktigt ägande 

för varje projekt.  

 

Lantmäteriförrättning krävs för bildande av fastighet. Köparen står för 

fastighetsbildningskostnaden. Markpriset är 100 kronor kvadratmetern och 

följer fullmäktiges beslut om prissättning för mark på Gärdet och Viggen 

norra.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

godkänna upprättat köpekontrakt.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet lämnar 

ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen   
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§ 110 Dnr 2020-000104 250 

Ändring från exploateringskonto till investeringskonto 
för Blekingearkivet 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige tog 2020-01-30 beslut om exploateringskonto för 

utbyggnad av Blekingearkivet.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige tog 2020-01-30 § 26 i ärende 2019/688 beslut om att 

upprätta ett exploateringskonto om 200 000 kronor för utbyggnad av 

Blekingearkivet. Kontot täcker kostnader för förhandsbesked samt 

projektledning. 

Kontot behöver ändras från exploateringskonto till investeringskonto.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta upprätta ett investeringskonto istället för 

ett exploateringskonto för KF beslut 200130 § 26.   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att upprätta ett investeringskonto istället för ett 

exploateringskonto för KF beslut 200130 § 26. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 111 Dnr 2020-000098 250 

Äskande av medel för kompletterande åtgärder i 
Järnaviks hamnområde. 

 

Sammanfattning  

Utvecklingen av Järnaviks hamnområde pågår sedan en tid tillbaka. Projektet 

består av flera delar och olika förvaltningar är inblandade. För att kunna 

slutföra planerade åtgärder krävs utökad budget.    

Bedömning 

Utvecklingen av Järnaviks hamnområde pågår sedan en tid tillbaka. Projektet 

består av flera delar bland annat VA, el och fiber –dragning för att 

möjliggöra fortsatt utveckling. En ny offentlig toalett (RWC+WC) i hamnen 

har varit önskad i många år. I projektet ingår också att utöka 

parkeringsplatserna liksom bättre sophantering. Ett antal parkeringsplatser 

kommer att kunna göras på mark arrenderad av Fortifikationsverket. 

Kommunen har också sökt om dispens (ännu inget beslut från Länsstyrelsen) 

för att få göra parkeringar i anslutning till befintlig parkering men inom 

naturreservatet. Bryggorna måste ses över då förankringen i botten är 

bristfällig. För att kunna göra en sådan åtgärd krävs dykare till en uppskattad 

kostnad utav 60 000 kronor.  

 

I projektet är både teknik- fritid- och kulturförvaltningen, näringslivsenheten 

och mark- och exploateringsenheten (MEX) inblandade. MEX är ansvarig 

för nergrävning utav VA, el och fiber samt parkeringslösningarna. I 

samordningsmöten har konstaterats att det krävs mer ekonomiska resurser 

för att slutföra projektet. Dragningen av VA tar till stora delar den budgeten 

som finns. Behovet av en ny offentlig toalett i hamnområdet ses som stort. I 

dagsläget ryms ingen toalett inom den budget som finns. Kostnad för 

uppförande av offentlig toalett med anslutning till VA-nätet är cirka 260 000 

kronor. Rivning av befintlig toalett är kostnadsberäknad till 25 000 kronor.  

 

Parkeringslösningar och sophantering bedöms rymmas inom befintlig 

budget.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta tillföra 350 000 kronor till mark- och 

exploateringsenheten för slutförande av projektet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillföra 350 000 kronor till mark- och 

exploateringsenheten för slutförande av projektet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 112 Dnr 2020-000099 250 

Utredningsmedel för planprogram för Aspan 

 

Sammanfattning  

Det pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för Aspan på Miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Planprogrammet ska visa på vilka möjliga 

förutsättningar det finns för bostäder och verksamheter på Aspan. 

Planprogrammet kräver en del utredningar som behöver finansieras.   

Bedömning 

 Miljö- och byggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett planprogram 

för Aspan som ska visa var det är lämpligt att bygga bostäder och om det 

finns möjlighet att ha vissa verksamheter i området. Arbetet med 

planprogrammet startades upp i slutet av 2019. För att säkerställa kvalité i 

planprogrammet krävs ett antal utredningar. Det är bland annat 

naturvärdesinventering, geoteknisk utredning, trafiklösningar, 

broförbindelse. Fler kan bli aktuella. Bedömd kostnad för ovanstående 

utredningar är ca 250 000 kronor.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta tillföra mark- och 

exploateringsenheten 250 000 kronor som utredningsmedel för planprogram 

för Aspan.   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillföra mark- och exploateringsenheten 250 000 

kronor som utredningsmedel för planprogram för Aspan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 113 Dnr 2019-000216 253 

Ansökan om köp av kommunägd mark, del av Rustorp 
1:32 

 

Sammanfattning  

 En fastighetsägare har ansökt om att köpa kommunägd mark inom 

detaljplan för Droppemåla 1:87 södra delen, som vann laga kraft 2019-01-

10. Marken i fråga utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och gränsar 

till sökandes fastighet.   

Bedömning 

En fastighetsägare har ansökt om att köpa kommunägd mark inom detaljplan 

för Droppemåla 1:87 södra delen, som vann laga kraft 2019-01-10. 

Fastighetsregleringen är ett led i genomförande av detaljplanen. Marken i 

fråga utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och gränsar till sökandes 

fastighet. Fastighetsregleringen innebär en naturlig utökning av 

fastighetsägarens befintliga tomt. Det finns inget kommunalt intresse av 

marken. Markpriset om 165 kronor per kvadratmeter är baserat på tidigare 

överenskommelser i området. Förslag till överenskommelse om 

fastighetsreglering finns. Fastighetsägaren bekostar lantmäteriförrättningen.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige godkänna försäljning enligt upprättad 

överenskommelse om fastighetsreglering.     

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt upprättad 

överenskommelse om fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 114 Dnr 2019-000510 253 

Kuggeboda - Ansökan om att köpa kommunal mark 

 

Sammanfattning  

 Fastighetsägare till Kuggeboda 4:26 har inkommit med en ansökan om att 

köpa till mark från fastighet Kuggeboda 4:47. Marken önskas köpas för att 

bygga en carport och för att överta och äga den tillfartsväg till fastigheten 

som idag är ett servitut.   

Bedömning 

 Fastighetsägaren till Kuggeboda 4:26 vill köpa till en del mark från fastighet 

Kuggeboda 4:47 för att kunna bygga en carport och ta över ägandet av den 

tillfartsväg till fastigheten som idag är ett servitut på kommunalägd mark.  

 

På grund av det betesarrende som idag finns på marken har u.t skrivit fram 

ett nytt förslag med en mindre del mark än den som från början önskats 

köpas, kartbild biläggs denna skrivelse. Detta förankrat med sökanden. 

Genom att minska den markyta som önskas köpas kan både betesarrendet 

fortlöpa, med endast en justering av marken, och sökanden kan nyttja 

marken enligt önskemål.   

 

Det finns inte någon detaljplan för området och heller inte något kommunalt 

intresse för marken. 

 

Vid ett godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägaren i sin helhet.  

Priset för marken är satt till 65kr/kvadratmeter i enlighet med fastställda 

riktlinjer.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 115 Dnr 2019-000092 250 

Infrastruktur Östra Infarten 

 

Sammanfattning  

 Kommunledningsförvaltningen genom Mark- och Exploatering upphandlar 

entreprenör för byggnation av Lokalgata, Gärdet (Östra Infarten), samt 

framdragning av Infrastruktur.  

Bedömning 

 Mark- och Exploateringsenheten har tillsammans med Ronneby Miljö och 

Teknik AB tagit fram underlag för utförandet.  

För att påbörja exploateringen på verksamhetsområdet Gärdet behövs 

infrastrukturen tas fram. Upphandlingen handlar om att skapa en försörjning 

till det nya området med VA, el och fiber som kommer ha en framdragning 

längst med Karlskronavägen. I området sedan kommer dessa ledningar ligga 

under den nya lokalgatan som blir ca 550 meter lång.  

 

Upphandlingen kommer ligga ute i sedvanlig tid för anbudsräkning och 

upphandlingen beräknas vara klar för avtalsskrivning i mitten av april. 

 

Entreprenadformen kommer att vara en utförandeentreprenad. Utifrån de 

inkomna anbuden kommer det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån 

grunden pris att antas. 

Ombud för projektet är Mark- och Exploateringschef och projektledare är 

Exploateringsingenjör.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att fastställa 

upphandlingsföreskrifterna avseende upphandlingen för utförande av 

Lokalgata, Gärdet (Östra Infarten), samt framdragning av Infrastruktur.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson 

(S). 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsföreskrifterna 

avseende upphandlingen för utförande av Lokalgata, Gärdet (Östra Infarten), 

samt framdragning av Infrastruktur. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef  
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§ 116 Dnr 2019-000334 210 

Detaljplan Droppemåla - samråd 

 

Sammanfattning  

Miljö- och Byggnadsnämnden skickar nu ut ett förslag till detaljplan för del 

av Droppemåla 1:87, Ronneby Kommun, på samråd under 3 veckor, 2020-

02-07 – 2020-03-01. 

 

Handlingarna kan du hitta genom följande länk: 

http://www.ronneby.se/droppemala-by 

 

Tänk på att samrådstiden går ut den 1 mars 2020. Planarbetet bedrivs med 

ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Svar skickas till mbf@ronneby.se 

Märk yttrandet med diarienummer: 2019/180. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att inte ha något att erinra mot förslag till detaljplan för 

Bustorp 1:26 m.fl. Ronneby kommun.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslag till detaljplan för del av Droppemåla 1:87, Ronneby 

Kommun, 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 117 Dnr 2019-000389 011 

Detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl., Ronneby kommun - 
granskning 

 

Sammanfattning  

Miljö– och Byggnadsnämnden skickar nu ut förslag till detaljplan för 

Bustorp 1:26 m.fl., Ronneby Kommun, på granskning under 3 veckor. 

 

Handlingarna kan du hitta på följande länk: 

 

http://www.ronneby.se/bustorp126 

 

Observera att samrådstiden går ut den 28 februari 2020. Planarbetet bedrivs 

med standardförfarande. 

 

Observera också att denna plan inte är skickad till ditt diarieställe. Om din 

nämnd skall diarieföra ärendet skall du ombesörja att det skickas dit. 

 

Svar skickas till mbf@ronneby.se 

Märk yttrandet med diarienummer: 2017/213. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att inte ha något att erinra mot förslag till detaljplan för 

Bustorp 1:26 m.fl. Ronneby kommun.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

http://www.ronneby.se/bustorp126
mailto:mbf@ronneby.se
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslag till detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl. Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 118 Dnr 2020-000058 106 

Beslut om avgift vid utlämnande av allmänna 
handlingar från Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling 

 

Sammanfattning  

 Cura Individutveckling har beslutat om avgifter vid utlämnande av allmänna 

handlingar. Fullmäktige i respektive samverkanskommun måste fatta beslut i 

sak.  

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige föreslås besluta om avgifter vid utlämnande av 

allmänna handlingar från Cura Individutveckling enligt förslag från Cura 

Individutveckling.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 119 Dnr 2019-000564 003 

Nytt reglemente överförmyndarnämnden 

 

Sammanfattning  

 Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKR. SKR tog under 

2018 fram ett nytt förslag till reglemente. I Ronneby kommun följer 

reglementet för teknik-, fritid- och kulturnämnden, socialnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden och kommunstyrelsen den nya mallen. 

Överförmyndarnämndens reglemente föreslås nu få samma nya struktur.      

Bedömning 

Allmänna ändringar - Ny struktur    

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKR. Det finns 

fortfarande några reglementen som baseras på det förslag som togs fram 

1992 och som SKR sedan har reviderat löpande. Under 2018 publicerade 

SKR ett nytt s.k. normalförslag för reglementen. Det nya normalförslaget 

hade genomgått en omfattande uppdatering jämfört med tidigare 

normalförslag från SKR.  

  

I Ronneby kommun är kommunstyrelsens, socialnämndens, vård- och 

omsorgsnämndens och teknik-, fritid- och kulturnämndens reglementen 

baserade på SKR:s förslag från 2018. Överförmyndarnämndens reglemente 

föreslås nu få samma nya struktur.  

  

Förändringarna är tämligen omfattande varför de inte låter sig beskrivas i 

text, utan man gör bäst i att läsa det gamla reglementet och jämföra med 

ändringsförslaget. Den uppmärksamme kommer notera att ändringarna i sak 

inte är särskilt stora. Strukturen är emellertid annorlunda. Det nya förslaget 

bär också en större tydlighet än tidigare.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i överförmyndarnämndens 

reglemente.  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i överförmyndarnämndens 

reglemente. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 120 Dnr 2020-000092 009 

Information om huvudförhandling i PFAS-tvisten i maj 
2020.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 121 Dnr 2020-000062 109 

Besvarande av medborgarförslag - se över 
trafiksituationen på väg 27 vid Dammarna 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren vill att kommunen 

ser över trafiksituationen på väg 27, vid Dammarna (Gamla Riksvägen). 

Förslagsställaren skriver bl a : ”Att ha 100 km/tim vid en korsning där man 

inte har en avfart när man kommer norr över och ska in på Gamla Riksvägen 

är förenat med livsfara. Likaså är det svårt att kasta sig ut på 27:an från 

Gamla Riksvägen om man ska norr över. Det är svårt att beräkna bilarnas 

hastighet som kommer norrifrån. När man kommer norröver och ska svänga 

höger så är det många bilister tränger sig förbi när man saktar ner för att 

svänga, dom kör över sträckmarkeringen på vägen och är farligt nära 

mitträcket och framförvarande bil.”  

Bedömning 

Liknande medborgarförslag har inkommit och besvarats tidigare. Väg 27 är 

inte en kommunal väg utan Trafikverkets som därmed äger frågan om 

trafiksituationen förutom hastigheten där det är länsstyrelsen som fattar 

beslut. Därför är det Trafikverket och länsstyrelsen som förslagsställaren bör 

vända sig till. Trafikverket har dock i samband med tidigare skrivelser och 

medborgarförslag uttalat att det inte finns några brister i vägutformningen 

och det finns inga planerade åtgärder planerade på platsen. 

 

Då ett medborgarförslag enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bara kan 

behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 

befogenhetsområde förslås medborgarförslaget vara besvarat med att 

förslagsställaren får vända sig till Trafikverket och länsstyrelsen.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med en hänvisning att förslagsställaren får 

vända sig till Trafikverket och länsstyrelsen då vägen inte är kommunal.   
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat med en 

hänvisning att förslagsställaren får vända sig till Trafikverket och 

länsstyrelsen då vägen inte är kommunal. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 122 Dnr 2020-000003 109 

Besvarande av medborgarförslag - att göra en cykelväg 
från Ronneby centrum till handelsområdet Viggen 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag är inkommer till Ronneby Kommun om utveckling av 

en gång- och cykelväg till Handelsplats Viggen från Ronneby centrum  

Bedömning 

Förslagställande önskar en utveckling av gång- och cykelvägnätet från 

Ronneby Centrum till Viggenområdet till förmån för dem som inte färdas 

med bil. Förslagställande refererar till två något otillgängliga alternativ 

mellan de två områdena.  

 

2017 gjordes en ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) som kartlade två olika alternativ 

till färdväg mellan Ronneby Centrum och Viggenområdet. Den ena var 

längst med Karlshamnsvägen ut till trafikplats Ronneby väst, men ansågs 

som olämplig med tanke på det höga trafikflöde och att man var tvungen att 

korsa påfartsramperna till E22. Det andra alternativet som man såg som 

lämpligt är vägen längst Sörbyvägen, Djupaforsvägen för att sedan korsa 

järnvägsspåren för att komma in till handelsområdets östra del.  

Denna väg uppfyllde redan 2017 en hög trafiksäkerhet för gående och 

cyklister vilket resulterade till att det är den vägen man hänvisar till. Denna 

sträckning är dessutom lika lång att färdas längs som det skulle vara att 

anlägga en ny gång- och cykelbana längst Karlshamnsvägen. 

 

I ÅVS:en fanns andra åtgärder som det fanns behov av att utföra; så som 

passagen förbi riksväg 27 mellan Viggen östra och västra, något som 

utfördes under vintern 2019  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge teknik-fritid- och 

kulturnämnden i uppdrag att se över och på ett tydligt sett skylta upp gång- 

och cykelvägen längs med Sörbyvägen/Djupaforsvägen och med detta anse 

medborgarförslaget besvarat.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge teknik-fritid- och kulturnämnden i uppdrag att se 

över och på ett tydligt sett skylta upp gång- och cykelvägen längs med 

Sörbyvägen/Djupaforsvägen och med detta anse medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 123 Dnr 2019-000658 875 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) - skapa ett museum i Ronneby 

 

Sammanfattning  

 Sune Håkansson föreslår i motion daterad 2019-11-19 (dnr 2019.658) att 

Ronneby kommun omgående bör ta initiativ till att bygga ett museum i 

Ronneby. 

 

Håkansson tar upp förslaget och refererar till den sedan många år pågående 

diskussionen om att etablera ett stadsmuseum i Ronneby kommun. Frågan 

lyfts också i ljuset av de fynd och forskningsinsatser som presenterats och 

förväntas komma fram i pågående forskningsarbetet kring Vång och 

Gribshunden.  

Håkansson anger att ärendet är särskilt angeläget för att säkerställa att 

fynden från forskning (utgrävningar) i Ronneby kommun också förmedlas i 

Ronneby och inte på annan ort.  

Bedömning 

 Kommunstyrelsen delar Håkanssons engagemang och intresse av att 

etablera ett Ronneby museum. 

 

Detta framgår av kommunstyrelsens avsiktsförklaring dnr Ks 2019- 000739,  

daterad 2020-02-06. 

 

För att lyckas förverkliga ett Ronneby museum är det en rad frågor, i olika 

svårighetsgrad, som ska lösas. Exempelvis, alla fornfynd ägs av staten och 

fyndfördelas av Riksantikvarieämbetet. Fynd med ursprung i Blekinge 

fördelas som regel till Blekinge museum (BLM). Detta innebär att en 

förmedling (utställning) av fynd som ska visas i ett Ronneby museum 

förutsätter ett avtal om vidarelån från BLM.  

 

Arbete pågår för att teckna ett letter of intent eller avtal i dessa frågor mellan 

Ronneby kommun och BLM.  
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Förutom att säkerställa tillgängligheten till föremål är bedömningen att 

ytterligare en avgörande faktor för etableringen av ett Ronneby museum är 

att finna en eller flera externa medfinansiärer. 

 

Arbete pågår, inom ramen för kommunens satsningar i Kallvattenkuren, att 

bereda ett underlag för etablering av ett Ronneby museum.  

Kommunens avsiktsförklaring är vägledande i det fortsatta arbetet. 

Avsiktsförklaringen stämmer väl överens med Håkanssons förslag till 

kommunala initiativ.  

 

Med detta anses motionen vara besvarad.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 124 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Sammanställning av delegationsbeslut 2020 mark- och 

exploateringsenheten. 

2. Bokslut 2019, teknik-fritid- och kulturnämnden.  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera de återrapporterade 

delegationsbesluten till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 125 Dnr 2020-000006 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande information om kurser och konferenser: 

1. Inbjudan till KRIS 2020 av Räddningstjänsten Skåne Nordväst,. 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott lämnar ärendet utan vidare åtgärd. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 126 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningar under sammanträdet:  

- Daniel Hultqvist, Angående besparingarna inom kulturskolan 

- Energikontor Sydost, Information till kommunstyrelsen 

- Länsstyrelsen Blekinge, Nyttan med bättre vatten 

- Mittuniversitetet Jonathan Weién, Utlys klimatnödläge nu! 

- SKR, Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan Staten 

och SKR om psykisk ohälsa 2020 

- SKR, Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten 

och SKR om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den 

äldre i fokus 

- SKR, Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten 

och SKR om strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025 

- SKR, Cirkulär 20:03, 20:05, 20:06, 20:08 

- Södertälje kommun, Krav på totalförbud för privatpersoner att 

använda fyrverkerier 

 

Protokollsutdrag 

- Socialnämnden 20200128 §§§ 8, 9, 11 

- Utbildningsnämnden 2020-01-23 § 2  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att notera delgivningsärendena till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 127 Dnr 2020-000110 020 

Ansökan om projektstöd från ESF-rådet: Hållbart 
arbetsliv Skåne-Blekinge 

 

Sammanfattning  

Svenska ESF-rådet utlyser högst 39 miljoner kronor till projekt som ska 

bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge län). Utlysningen riktar sig till 

alla former av arbetsplatser; privata, offentliga och idéburna organisationer 

och målgruppen är alla sysselsatta oavsett anställningsform och tidslängd. 

Förväntade effekter av projekten i denna utlysning är att de bidrar till ett 

hållbart arbetsliv och att fler stannar kvar längre i arbetslivet. Förväntade 

resultat är; individuell kompetenshöjning med koppling till att främja hälsa 

och förebygga ohälsa och arbetsorganisatorisk utveckling kopplat till att 

främja hälsa och förebygga ohälsa.  

 

I Ronneby kommun återfinns högst andel frånvaro i de mest 

kvinnodominerande yrkena såsom undersköterskor, vårdbiträden, personliga 

assistenter, barnskötare och förskollärare. Processer och rutiner kring 

hantering när frånvaro redan uppstår är väl inarbetade hos kommunens 

chefer, men lite eller obefintligt fokus och kunskap förebyggande arbete. Det 

förs inga strukturerade samtal eller utbildningar om vilka faktorer som 

påverkar hälsan i arbetslivet, vad som kan förhindra och minska sjukfrånvaro 

och inte mist, för tidigt utträde ut arbetslivet. Som förstalinjens chef 

förväntas ett operativt arbetsmiljöansvar, men förutsättningar saknas för ett 

mer strategiskt långsiktigt arbete.  

 

Personalenheten arbetar nu med att ta fram ett projekt där huvudmålet är att 

kompetensutveckla ca 50 chefer/ledare och ca 1 000 medarbetare för att 

främja hälsa och förbygga ohälsa. För att lyckas i arbetet med att förebygga 

ohälsa och verka för ett hållbart arbetsliv krävs riktade insatser på både 

individ och organisationsnivå. Projektet kommer att genomföras genom 

interna och externa utbildningsinsatser samt aktiviteter kopplade till 

strategiska målområden som påverkar hälsan i en positiv riktning och 

därigenom ökar förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där medarbetare 

och chefer mår bra, utvecklas och klara av att förändras tillsammans. 

Projektet ska leda till medvetenhet kring förutsättningar för ett 

hälsofrämjande arbetsliv och minska ohälsotalen.       
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Bedömning 

Projektet stämmer väl överens med utlysningen och det finns ett mycket 

starkt behov av arbeta med att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart 

arbetsliv för anställda inom Ronneby kommun.  

 

På kort sikt förväntas projektet ge ett gemensamt verktyg för våra chefer, 

ledare och medarbetare för dialog om arbetslivets villkor. På lång sikt 

förväntades projektet bidra till ökad kunskap om vilka faktorer som skapar 

ett hållbart arbetsliv och god hälsa genom arbetslivets alla skeenden och att 

sjukfrånvaron minskar och frisknärvaron ökar. Ronneby kommun ska vara 

en arbetsplats som är attraktiv och står för en värdegrund som genomsyrar 

allt arbete och detta projekt ligger i linje med detta. 

 

Kravet på medfinansiering är 53 % och kommunen kommer bidra till detta i 

form av arbetstid i projektet. Utlysningen pågår fram till den 9 mars 2020. 

Projekten kan tidigast starta den 1 september 2020 och pågå fram till den 31 

december 2022.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

besluta att Personalenheten får gå vidare med ansökan till Svenska ESF-

rådet.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

personalenheten får gå vidare med ansökan till Svenska ESF-rådet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


