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§ 28 Dnr 2015-000006 101 

Information från näringslivschefen 

Näringslivschef Torbjörn Lindh informerar om följande: 

 

Sammanfattning  

- SFI  

- Biogas  

- Nyföretagande  

- Befolkningsutveckling  

- Sommarjobb    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Willy Persson (KD), Peter 

Bowin (V), Roger Gardell (FP), Tim Svanberg (S) och tjänstgörande 

ersättare Anders Bromée (M). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 29 Dnr 2014-000482 101 

Internkontrollplan Tekniska förvaltningen 2015 

Utvecklingssamordnare Emelie Stenborg lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Inom 

varje nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschef eller 

motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 

god intern kontroll kan upprätthållas. 

    

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har under flera år haft samma internkontrollplan som 

visat stora likheter mellan enheterna. Som ett led i ökat kvalitetsarbete har en 

gemensam internkontrollplan sammanställts. I detta dokument har ett antal 

kontrollmoment, kontrollpunkter, ansvar samt riskbedömning listats upp. 

Tekniska förvaltningen planerar att välja ut några interkontrollmoment varje 

år och arbeta på djupet med dessa. Internkontrollen blir därmed ett 

strategiskt dokument som används över flera år.  

 

Under 2015 föreslår Tekniska förvaltningen att följande kontrollmoment 

väljs ut:  

Arbetsmiljö kontrollpunkt 1 och 2 

Upphandling kontrollpunkt 2 

Verksamhetsuppföljning  

Service  

Felanmälan 

RUS  

 

Tekniska förvaltningen föreslår dessa kontrollmoment på grund av risk- och 

väsentlighetsbedömningen samt med tanke på pågående förbättringsarbete 

med ”Attraktiv arbetsgivare” och med bemötande ut mot kund och 

allmänhet. 
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Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta 

föreslagna kontrollmoment ur Tekniska förvaltningens ”Intern kontroll - 

Förslag på kontrollmoment” för 2015-2017. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att anta 

reviderat förslag till kontrollmoment ur Tekniska förvaltningens ”Intern 

kontroll - Förslag på kontrollmoment” för 2015-2017. 

Följande kontrollmoment väljs ut:  

 

• Arbetsmiljö kontrollpunkt 1 och 2 

• Upphandling kontrollpunkt 2 

• Verksamhetsuppföljning  

• Service  

• Felanmälan 

• RUS  

• Upphandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric Wildros (S), 

Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att justera beslutsförslaget 

genom att lägga till året 2015 efter ”…följande kontrollmoment:” och 

därefter bifalla förslaget. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta reviderat förslag till kontrollmoment ur 

Tekniska förvaltningens ”Intern kontroll - Förslag på kontrollmoment” för 

2015-2017. 

Följande kontrollmoment väljs ut för år 2015:  

• Arbetsmiljö kontrollpunkt 1 och 2 

• Upphandling kontrollpunkt 2 

• Verksamhetsuppföljning  

• Service  

• Felanmälan 

• RUS  

• Upphandling 

 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 30 Dnr 2014-000535 026 

Jämställdhets- och mångfaldsplan 

Personalchef Jonas Jönsson, Victoria Carlsson Wahlgren från länsstyrelsen 

och Johanna Spånér 

 

Sammanfattning  

Diskrimineringslagen kräver att en jämställdhetsplan ska upprättas 

skriftligen vart tredje år för arbetsplatser med 25 eller fler medarbetare. 

Föreslagen plan gäller för 2015-2017 och föreslås ersätta tidigare 

jämställdhetsplan och mångfaldsplan. 

Förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplanen för 2015-2017 har tidigare 

behandlats i kommunstyrelsens personalutskott den 2014-11-17. 

Personalutskottet beslutade att planen skulle återremitteras för att utreda 

frågan om de föreslagna målsättningarna är förenliga med gällande 

diskrimineringslagstiftning. Personalutskottet uppdrog också åt 

personalenheten att klargöra innebörden av jämställdhetsintegrering genom 

att bjuda in Victoria Wahlgren-Carlsson från Länsstyrelsen.  

Ronneby kommuns mål är att jämställdhet och mångfald är en naturlig del i 

samtliga verksamheter och återspeglas i organisationskulturen genom att 

olikheter och mångfald ses som en fördel och något som alltid eftersträvas. 

Ambitionen är därför att medarbetarnas sammansättning ska spegla 

mångfalden bland kommuninvånarna, för att på så sätt bättre möta de krav 

och behov som förvaltningarna möter i sitt dagliga arbete. Alla medarbetare i 

Ronneby kommun oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller etniskt 

ursprung ska ha lika möjligheter till en framgångsrik karriär, samt behandlas 

med respekt och värdighet. All möten ska ske jämlikt med förtroende, 

öppenhet och utan diskriminerande attityder. Ingen form av diskriminering 

får förekomma.  

Mönster och strukturer som förhindrar att medarbetare utnyttjar sin fulla 

potential bör ändras. Ronneby kommun vill sträva efter att skapa arbetslag 

av medarbetare med olika erfarenhet och bakgrund samt en jämn fördelning 

av kvinnor och män på alla nivåer.  

Planen innefattar konkreta åtgärder för att öka jämställdhet och mångfald 

inom kommunen. Rubrikerna för åtgärderna följer rubrikerna för 

”Personalpolitisk handlingsplan- attraktiv arbetsgivare”: 
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- Ledarskap-Medarbetarskap 

- Arbetsmiljö-Hälsa-Samverkan 

- Kompetensförsörjning-Rekrytering 

- Lön-anställningsvillkor 

    

Bedömning 

Arbetet för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet ska utföras 

målinriktat och planmässigt. Syftet med denna plan är att tydligt beskriva 

målen samt vilka aktiva åtgärder som behövs för att nå dessa. Planen ska 

vara styrande för alla chefer och medarbetare i Ronneby kommun.  

 

Enligt diskrimineringsombudsmannen finns inga hinder för föreslagna 

målsättningar enligt gällande diskrimineringslagstiftning. Syftet med 

föreslagna målsättningar är att öka mångfalden bland kommunens personal 

men utestänger ingen målgrupp enligt diskrimineringsgrunderna. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen 

föreslås besluta att Kommunfullmäktige föreslås besluta 

- att anta den kombinerade jämställdhets- och mångfaldsplanen 

för 2015-2017 

- att upphäva nuvarande jämställdhetsplanen  

- att upphäva nuvarande mångfaldsplaner 

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

- anta den kombinerade jämställdhets- och mångfaldsplanen för 

2015-2017. 

- upphäva nuvarande jämställdhetsplan. 

- upphäva nuvarande mångfaldsplan. 
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Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och tjänstgörande ersättare Ylva 

Olsson (SD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att skicka ärendet på remiss till 

samtliga nämnder och bolag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar skicka ärendet på remiss till samtliga nämnder 

och bolag. 

________________ 

Exp: 

Samtliga nämnder och bolag 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(50) 
2015-02-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 2014-000412 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christian Mahrle (FP) gällande permanent Julmarknad i 
Ronneby Centrum 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Christian Mahrle,(FP) har inkommit med motion gällande permanent 

Julmarknad i Ronneby Centrum. Motionären föreslår en permanent 

julmarknad från den 1- 27  december, förslagsvis på Ronneby torg. 

Motionären menar att Ronneby har en mysig stadskärna som är under 

utveckling och ombyggnad för att ge en positiv känsla av en ”småstadsidyll”. 

Konkurrensen är stenhård från externa köpcentrum i vår nära omgivning, 

särskilt under vintertid, trots att kommunen tillsammans med Ronneby 

handel jobbar aktivt med aktiviteter för att främja handeln i stadskärnan på 

ett mycket bra sätt. För att få Ronneby borna och andra besökare att komma 

till vår ”småstadsidyll” även under vintertid kan ett sätt vara en permanent 

julmarknad såsom i många nordtyska städer.  

Kommunens insats för att skapa en permanent julmarknad och som det talas 

om i och utanför länet och som kommer att gynna hela Ronnebys handel är: 

Att tillhandahålla av X antal försäljningsställen (stugor) i en attraktiv stil 

som används år efter år 

Att göra en utsmyckning av Ronneby Torg utöver det vanliga för att ge 

julstämning 

Att vid varje infart till Ronneby (3 st) göra en utsmyckning med t ex en 

klättrande tomte och informationsskylt som berättar om den permanenta 

julmarknaden 

Tillsammans med detta föreslås också en uppdatering av vår gatudekoration 

med hjärtan som finns i staden sedan 1960-70 talet. 

    

Bedömning 

Motionen har varit på remiss hos Fritid- och kulturnämnden och Tekniska 

förvaltningen. 

Fritid- och kulturnämnden lämnar följande remissyttrande: 
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Nämnden tillstyrker förslaget att inrätta en julmarknad på Ronneby torg den 

1-27 december. En julmarknad kan förstärka känslan av småstadsidyll med 

stor mysfaktor och kommer förhoppningsvis att attrahera många besökare. 

Olika musik- och kulturarrangemang kan förläggas till julmarknaden under 

december. 

Tekniska förvaltningen lämnar följande remissyttrande: 

Tekniska förvaltningen ser positivt på föreslagen julmarknad. Dock innebär 

förslaget att evenemanget krockar med befintliga torghandelsavtal 

upprättade i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad 

torghandelsstadga, varför denna måste göras om innan förslaget kan 

realiseras. Därför förslår Tekniska förvaltningen att en julmarknad, om den 

skall genomföras, istället förläggs till Brunnshallsområdet i Ronneby 

Brunnspark. Där kan den utvecklas till något utöver det vanliga i 

Brunnsparkens unika miljöer, alternativt till norra delen av Kilenområdet 

vilket vore ett bra sätt att ”återta området” till allmänheten mm. 

Tekniska förvaltningen gör även bedömningen att det är viktigt att en 

förvaltning, förslagsvis Fritid- och Kulturförvaltningen, får 

sammanhållningsansvaret för kommunen både utförandemässigt och 

ekonomiskt om en julmarknad skall genomföras. 

Förvaltningen lämnar ingett yttrande ang förslaget om infartsutsmyckning 

och gatudekoration, utan dessa bör hanteras som ett separat ärende. 

    

Förslag till beslut 

Kommunen har tidigare ställt sig positiv till att upplåta Brunnshallarna och 

Brunnsparken till de affärsinnehavare och andra entreprenörer som har 

möjlighet att ordna julmarknad. Här finns det möjlighet att utveckla 

julmarknaden i Ronneby men det är tveksamt om det finns utrymme för 

julmarknader. Fritid- och kulturnämnden bör ges ansvaret för att, 

tillsammans med Tekniska förvaltningen, arbeta fram ett kostnadsberäknat 

förslag för genomförande av julmarknad under perioden 1 – 27 december i 

Ronneby.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen  

Att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med Tekniska 

förvaltningen arbeta fram ett förslag på genomförande av julmarknad under 

perioden 1 – 27 december. Av förslaget skall framgå plats för en permanent 

julmarknad och kostnadsberäkning för genomförandet. Under maj månad 

2015 skall förslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för ställningstagande. 
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med 

tekniska förvaltningen arbeta fram ett förslag på genomförande 

av julmarknad under perioden 1 – 27 december. Av förslaget 

skall framgå plats för en permanent julmarknad i centrum och 

kostnadsberäkning för genomförande. Under maj månad 2015 

skall förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

ställningstagande. 

-         i övrigt anse motionen besvarad. 

 

Deltar i debatten 

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

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

Westrup (SD), Peter Bowin (V) och tjänstgörande ersättare Ylva Olsson 

(SD). 

 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar, med stöd av Malin Norfall (S), bifall till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska 

förvaltningen arbeta fram ett förslag på genomförande av julmarknad 

under perioden 1 – 27 december. Av förslaget skall framgå plats för 

en permanent julmarknad i centrum och kostnadsberäkning för 

genomförande. Under maj månad 2015 skall förslaget överlämnas till 

kommunstyrelsen för ställningstagande. 

-  i övrigt anse motionen besvarad. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 32 Dnr 2014-000508 109 

Besvarande av medborgarförslag från Mia Carlsson 
angående parkeringsvakter 

Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Mia Carlsson har, i sitt medborgarförslag, undrat om kommunen har 

parkeringsvakter för att folk står på samma parkering i flera dagar.  Platsen 

som hon menar i sitt förslag är Kungsgatan. Mia nämner specifikt en Rh-

parkering som ingen tar hänsyn till ändamålet av denna plats. 

 

Bedömning 

Ronneby kommun har ingen p-vakt som är anställd av kommunen men har 

lämnat uppdraget av parkeringsövervakningen till Securitas.  

Våra parkeringsvakter är mobila och övervakar alla våra p-platser och inte 

bara specifika platser under sina ronder.   

Enligt ärendelistan över de rapporterade anmärkningarna finns det 419 

ärenden registrerade bara på Kungsgatan och därav 48 ärenden om Rh-

platserna under året 2014. Registrerade ärenden påvisa att vi har 

parkeringsövervakning på Kungsgatan kontinuerligt under de tider som p-

vakterna jobbar. 

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Ronneby kommun avslår förslaget. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat. 

________________ 
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§ 33 Dnr 2014-000120 109 

Besvarande av medborgarförslag från Lars Andréason 
angående bryggorna i Ronnebyån 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Lars Andréasson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att 

kommunfullmäktige tar ett nytt beslut angående arrendeavgift för bryggor 

vid Ronnebyån. Ett nytt beslut som innebär att bryggarrendet på 500 kr/år tas 

bort helt eller avsevärt reduceras. 

    

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen som yttrar 

följande: 

”Sedan 2014 ansvarar Tekniska förvaltningen för arrendeavtalen för 

bryggbyggnation i anslutning till Ronnebyån. Totalt rör det sig om drygt 220 

arrendeavtal och ca 30 skötselavtal. Arrendeavtalen reglerar tillgång till 

vattenområde för att arrendatorn där skall kunna bygga mindre brygga för 

enskilt bruk. Tidigare hanterades detta av Fritid- och Kulturförvaltningen, 

och i samband med övertagandet sades samtliga befintliga avtal upp för 

villkorsändring. De nya arrendeavtalen, se bifogat avtal, beslutas på 

delegation i enlighet med KS delegationsordning §5.9, och nivån på 

arrendeavgiften, dvs 500 kr/år, fastställdes motsvarande den tidigare av 

Kommunfullmäktige fastställda taxan för ”bryggplatser” i Ronnebyån. 

Avtalad arrendeavgiften innebär alltså ingen förändring gentemot tidigare 

fastställd taxa och efter dialog med kommunledningen bedömdes den 

därmed inte vara av principiell karaktär. 

 

Orsaken till att avtalen sades upp var att vi ansåg att en översyn var 

nödvändig för att dessa skulle hålla en acceptabel status. Bland annat var det 

viktigt att ansvarsfrågan kring säkerhet mm tydliggjordes, att 

typutformningen avseende normalt acceptabel brygga fastställdes, att 

ansvaret gentemot myndighetstillstånd tydliggjordes mm. Dessutom innebar 

detta ett rejält omtag avseende uppdatering av bryggägare i databasen vilken 

med åren blivit mer och mer inaktuell. 
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Under våren och sommaren 2014 genomförde Tekniska förvaltningen en 

rejäl översyn av utseende och säkerhet hos bryggorna i Ronnebyån. Ett stort 

antal bryggägare kontaktades med uppmaning om att rusta upp sin brygga 

med avsikten att lyfta den vackra å-miljön. Åtskilliga timmar har lagts ned 

på inventeringar och telefonkontakter mm för att skapa ordning och reda 

vilket vi nu kan se resultatet av då vi dels nått god kontroll på vem som äger 

respektive brygga, dels uppnått målsättningen att ett stort antal bryggägare 

åtgärdat vanvårdade bryggor och därmed hjälpt till att lyfta å-miljön och 

säkerhetsnivån. 

 

Avseende relevansen i arrendeavgiftens storlek kan detta givetvis diskuteras, 

på samma sätt som alla andra arrendeavgifter liksom de av 

kommunfullmäktige beslutade taxorna för ex båtplatser vid Ekenäs. Som 

jämförelse ligger de senare på 1038 kr/breddmeter (plats vid y-bom), 750 

kr/breddmeter (bojplats) och 700 kr/löpmeter (plats med långsideangöring). 

Vid jämförelse mot redovisad taxa för plats med långsideangöring, vilket 

skulle innebära att en båt på ca 5 meter ligger kring 3500 kr/säsong, anser 

Tekniska förvaltningen att den avtalade arrendeavgiften om 500 kr/år är fullt 

rimlig. Dessutom är intäkten budgeterad för redan i budget 2014, varför en 

förändring (förutom att samtliga avtal återigen måste sägas upp samt nya 

skickas ut för påskrift) även innebär att ekonomisk kompensation för den 

minskade intäkten bör tilldelas. 

 

Slutligen vill Tekniska förvaltningen redovisa att det i medborgarförslaget 

beskrivna scenariot att ett antal bryggägare avser riva bryggor och istället 

lägga ut boj i ån även det innebär att motsvarande arrendeavtal måste 

upprättas. Dessutom är bojförtöjning mindre lämpligt i Ronnebyån då bredd 

mm är så begränsad, varför avtal om detta endast kan godkännas i 

undantagsfall.” 

 

Tekniska förvaltningen föreslår med hänsyn till ovanstående att 

medborgarförslaget bör avslås. 

    

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 
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§ 34 Dnr 2013-000302  

Försäljning del av fastigheten Risatorp 3:63, 
Persborgsskolan 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade § 143/2014 att sälja del av fastigheten 

Risatorp 3:63, Persborgsskolan, Risatorpsvägen 11, 372 34 Ronneby. 

Fastighetsobjektet har varit utannonserat genom Sydostfastigheter 

Mäklarbyrå i Ronnebyunder november och december 2014 med budgivning 

under december. 

    

Bedömning 

Budgivningen har givit vid handen att en budgivare, Johan Persson har lagt 

det högsta budet, 1 780 tkr. 

 

Johan Perssons avsikt är att bygga om f.d. skolan till bostäder. För den del av 

fastigheten Risatorp 3:63 som föreslås att avstyckas finns ingen detaljplan. 

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en 

försäljning av del av fastigheten Risatorp 3:63 till Johan Persson för en 

köpeskilling om 1 780 tkr. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

tillstyrka en försäljning av del av fastigheten Risatorp 3:63 till Johan Persson 

för en köpeskilling om 1 780 tkr. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka en försäljning av del av fastigheten 

Risatorp 3:63 till Johan Persson för en köpeskilling om 1 780 tkr. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 35 Dnr 2014-000605 310 

Medfinansieringsavtal avseende GC-väg mellan 
Listerby och Johannishus 

Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Trafikverket har skickat förslag på medfinansieringsavtal avseende 

genomförande av ny GC-väg längs väg 670 delen Listerby-Johannishus. 

    

Bedömning 

Aktuell del har tidigare beslutats om medfinansiering avseende utredning. 

Dock har denna utredning ej genomförts varför nytt avtal om 

medfinansiering av hela genomförandet istället framförts. 

 

Viktigt att veta kring utförandet är att det genomförts en förenklad 

åtgärdsvalsstudie där olika åtgärdsförslag redovisades och där separerad 

gång- och cykelväg med bredd 2,5 meter förespråkades. Dock anser inte 

Trafikverket att sträckan skall förses med sammanhängande belysning. 

Samtligt drift och underhåll ansvarar Trafikverket för. 

Avtalet innebär att kommunen medfinansierar (50%) upprättande av 

vägplan, bygghandling samt produktion (inkl. projektledning). Bedömd 

projektkostnad uppgår till 6,5 Mkr (prisnivå september 2014) varför 

kommunens del uppgår till 3,25 Mkr. I avtalet föreskrivs även att 

kostnadstäckning för upp till 10% kostnadsökning skall hanteras utan att 

avtalet omförhandlas. Detta innebär att de investeringsmedel kommunen 

behöver budgetera för bedöms vara 3,6 Mkr för år 2017. 

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner upprättat 

förslag på medfinansieringsavtal samt att investeringskostnaden 3,6 Mkr för 

2017 hanteras i samband med kommande budgetberedning. 
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

godkänna upprättat förslag på medfinansieringsavtal samt att 

investeringskostnaden 3,6 Mkr för 2017 hanteras i samband med kommande 

budgetberedning. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric Wildros (S) och 

Lennarth Förberg (M). 

 

Yrkanden 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar, med stöd av Lennarth Förberg (M), bifall till 

förslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag på 

medfinansieringsavtal samt att investeringskostnaden 3,6 Mkr för 2017 

hanteras i samband med kommande budgetberedning. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 36 Dnr 2014-000241 252 

Inköp av strategisk mark gällande fastigheterna 
Gärestad 1:13 m fl 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Tekniska Förvaltningen har fortsatt jobba med markköp vid östra infarten. 

 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har förhandlat klart med ägare till Gärestad 3:2. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner köpeavtalen. 

Exploateringskontot för östra infarten utökas med 2.360.000 kronor. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- godkänna köpeavtalet. 

- utöka exploateringskontot för östra infarten med 2 360 000 

kronor 

-   vilket finansieras genom extern upplåning. 

 

Deltar i debatten 

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

Åsa Evaldsson (M), Lennarth Förberg (M) och tjänstgörande ersättare Ylva 

Olsson (SD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- godkänna köpeavtalet. 

- utöka exploateringskontot för östra infarten med 2 360 000 

kronor 

-   vilket finansieras genom extern upplåning. 

 ________________ 
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§ 37 Dnr 2014-000603 011 

Förstudie samordnad varudistribution 

Fredrik Mårdh och Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantör 

till den kommunala verksamheten. Leverantörens fordon bidrar till 

luftföroreningar och det bör ligga i kommunens intresse att dessa transporter 

sker så effektivt och miljövänligt som möjligt.   

En förstudie har gjorts av Energikontor sydost för samlastning av kommunalt 

gods i Blekinge län och Bromölla kommun. Eftersom införande av 

samordnad varudistribution ger fördelar inte bara miljömässigt utan ökad 

trafiksäkerhet, ökad konkurrens och förbättrad arbetsmiljö bör kommunen 

besluta att man skall införa samordnad varudistribution. Nästa steg i 

processen blir att se om kommunen skall ha en egen distributionscentral eller 

om det finns möjlighet till alternativ med gemensam med kringliggande 

kommuner såsom förstudiens två andra alternativ har visat. (kluster). 

 

Bedömning 

Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantör 

till den kommunala verksamheten. Leverantörens fordon bidrar till 

luftföroreningar och det bör ligga i kommunens intresse att dessa transporter 

sker så effektivt och miljövänligt som möjligt. Genom att ta kontroll över 

delar av transportflödet och samlasta sina leveranser via en 

distributionscentral har kommuner en stor möjlighet att minska antalet körda 

kilometrar och sina utsläpp. Dessutom kan en samordnad varudistribution 

leda till ökad trafiksäkerhet, ökad konkurrens och förbättrad arbetsmiljö. En 

förstudie har gjorts av Energikontor sydost för samlastning av kommunalt 

gods i Blekinge län och Bromölla kommun. Till grund för studiens analys 

har en loggning genomförts hos de kommunala enheterna och resultatet visar 

att en samordnad varudistribution bidrar rejält till minskning av utsläppen. 

Studien visar på för- samt nackdelar med att varje kommun har en 

distributionscentral, länet och Bromölla kommun har en gemensam 

distributionscentral samt om länet och Bromölla kommun har två 

distributionscentraler. Eftersom införande av samordnad varudistribution ger 

fördelar inte bara miljömässigt utan ökad trafiksäkerhet, ökad konkurrens 

och förbättrad arbetsmiljö bör kommunen besluta att man skall införa 
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samordnad varudistribution. Nästa steg i processen blir att se om kommunen 

skall ha en egen distributionscentral eller om det finns möjlighet till 

alternativ med gemensam med kringliggande kommuner såsom förstudiens 

två andra alternativ har visat. (kluster). 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

besluta att man skall införa samordnad varudistribution i kommunen. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen: 

- ett fortsatt arbete mot en samordnad varudistribution och e-

handel i kommunen, med inriktning mot att ha en gemensam 

distributionscentral i länet. 

- att förslag till länsgemensam varudistribution lämnas till 

budgetberedningen. 

 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Lova Necksten (MP), Jan-Eric Wildros (S), Tommy 

Andersson (S) och tjänstgörande ersättare Ylva Olsson (SD). 

 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar, med stöd av Lennarth Förberg (M), bifall till 

förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  

- ett fortsatt arbete ska bedrivas mot en samordnad 

varudistribution och e-handel i kommunen, med inriktning mot 

att ha en gemensam distributionscentral i länet. 
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- förslag till länsgemensam varudistribution lämnas till 

budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Miljösamordnare Camilla Norrman 
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§ 38 Dnr 2014-000426 009 

Kommuninvests förslag om medlemsinsatser/ändrade 
stadgar samt förslag till stämmoombud. 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

EU kommer framöver att skärpa kraven på finansinstitutens kapitalbas för att 

undvika framtida finanskriser. EU:s krav på nivåer för bruttosoliditet 

förväntas fastställas i slutet av 2016 och planeras att träda i kraft fr.o.m. 

2018. 

 

Kommuninvest är att betrakta som ett lågriskinstitut varför målsättningen är 

att nå en bruttosoliditet på 1,5 procent enligt EU:s definition, vilket man 

bedömer ska uppfylla EU:s framtida skärpta krav. För att nå denna 

soliditetsnivå krävs fortsatt förstärkning av det egna kapitalet. 

 

Hittills har Kommuninvests strategi varit att öka det egna kapitalet genom att 

ha en förhöjd ränta på utlåningen. Många medlemmar har framfört att man 

hellre betalar en högre medlemsinsats för stärka Kommuninvests egna 

kapital och på så vis erhålla lägre räntenivåer. Detta mynnade ut i att 

Kommuninvest arbetade fram ett förslag om stadgeändringar som bl a skulle 

göra det möjligt för medlemmarna att fortsatt välja årliga insatser enligt 

nuvarande modell men också ett alternativ för dem som önskar göra extra 

engångsinsatser och därmed reducera den årliga insatsen. 

 

Kommuninvests föreningsstämma våren 2014 tog det första beslutet om att 

ändra föreningens stadgar, bl a i syfte att möjliggöra en större valfrihet för 

medlemmarna när det gäller hur medlemsinsatserna ska kunna fullgöras. För 

att stadgeändringen ska börja gälla krävs ett andra beslut på 

föreningsstämman våren 2015. 

 

För att rösta på stämman måste kommunfullmäktige utse ett ombud samt ge 

direktiv för hur ombudet ska rösta.   

    



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(50) 
2015-02-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Kommuninvests bedömning är att stadgeändringarna kommer att fastställas 

på stämman 2015 då det första beslutet fattades redan våren 2014. 

Räntenivåerna på lån från Kommuninvest är därför redan sänkta. 

Huvuddelen av kommunens upplåning sker i Kommuninvest beroende på att 

räntenivån redan innan sänkningen oftast varit mer förmånlig än hos andra 

aktörer. 

 

I den modell för medlemsinsats som stadgeändringarna medför finns det 

olika nivåer innebärande olika årliga insatsskyldigheter. Insatsnivåerna anges 

i kr per invånare. Ronneby har redan uppnått de första två nivåerna och 

beräknas 2015 ha erlagt ca 596 kr/invånare. OBS! Insatsbeloppen i tabellen 

nedan är preliminära och påverkas av flera olika faktorer.  

 

     

 

Alla medlemmar bör på sikt nå den högsta nivån (900 kr/invånare) men 

vägen dit kan enligt förslaget se olika ut. Kommunerna har enligt förslaget 

till stadgeändringar tre alternativ att bidra till kapitaliseringen: 

1. Årliga insatser enligt nuvarande modell (den återbäring och 

insatsränta som erhålls från Kommuninvest betalas till största delen in som 

årlig insats)  

2. Extra insatsbetalning 

3. En kombination av 1 och 2 

 

Om en kommun nått 75% av högsta nivån så reduceras den årliga 

insatsskyldigheten med 75%, dvs 75% av den årliga återbäringen och 

insatsräntan får räknas in i kommunen resultat och 25% betalas in som insats 

till Kommuninvest. 

 

Det som är fråga för ställningstagande är hur kommunfullmäktige ställer sig 

till förslaget om stadgeändringar med syfte att erbjuda olika sätt för 

medlemmarna att bidra till Kommuninvests kapitalisering. 
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Ställningstagandet innebär inte att kommunen genom beslutet binder sig för 

något av alternativen. 

Då förslaget innebär valfrihet för medlemmarna att själva välja en modell 

som passar den enskilda medlemmens förutsättningar bedöms förslaget som 

fördelaktigt och bör tillstyrkas. 

    

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

Ge i direktiv till kommunens stämmoombud vid föreningsstämman 16 april 

2015 att rösta för Kommuninvests förslag till stadgeändringar. 

Tillsvidare utse ekonomichef Johan Sjögren till ordinarie stämmoombud och 

controller Peter Nordberg till dennes ersättare. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- ge i direktiv till kommunens stämmoombud vid 

föreningsstämman 16 april 2015 att rösta för Kommuninvests 

förslag till stadgeändringar. 

- tillsvidare utse ekonomichef Johan Sjögren till ordinarie 

stämmoombud och controller Peter Nordberg till dennes 

ersättare. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric Wildros (S), Ola 

Robertsson (S), Kenneth Michaelsson (C) och tjänstgörande ersättare Ylva 

Olsson (SD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Rf ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på 

detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- ge i direktiv till kommunens stämmoombud vid 

föreningsstämman 16 april 2015 att rösta för Kommuninvests 

förslag till stadgeändringar. 

- tillsvidare utse ekonomichef Johan Sjögren till ordinarie 

stämmoombud och controller Peter Nordberg till dennes 

ersättare. 

________________ 
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§ 39 Dnr 2015-000051 107 

Ansökan om att få medverka i projektet Småskalig 
kraftvärme samt göra investeringar med anledning av 
projektet 

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

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

I de mål om klimatpåverkan och användning av förnybar energi som finns 

både nationellt, i EU och inte minst regionalt så pekar mycket på att trots den 

stora andel som bioenergi har, att den ytterligare behöver öka, och där 

kunskap, motivation och metoder är nödvändigt för att stödja denna process. 

  

Bedömning 

Bioenergianvändningen i Sverige och särskilt i sydöstra delen är stor och 

ökande. I Sverige är drygt en tredjedel av energianvändningen bioenergi och 

i vår region knappt hälften. Särskilt fjärrvärme och närvärme har utvecklats 

framgångsrikt under de senaste 15 åren. Flera stora fjärrvärmeverk och 

massaindustrier har även elproduktion medan det för närvärme och industrier 

typ sågverk och annan processindustri mellan 0.5 - 1 O MW inte används 

denna möjlighet. Ett stort behov finns av olika typer av utveckling inom 

området för att öka andelen som producerar el från biobränslen och särskilt 

inom befintligt närvärmebestånd och inom trä- och sågverksindustrin. Ett 

demonstrationsprojekt kan visa vägen för större framtida satsningar i 

regionen och nationellt samt stödja utvecklingen av svensk industri inom 

området. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att 

besluta att godkänna Ronneby Miljö och Teknik AB´s medverkan i projektet 

-Småskalig 

Kraftvärme, LIFE +; samt att få investera 11,9 Mkr i projektet under 2015 

och 2018 och att under projektperioden ta emot ett EU-bidrag på max 3,433 

Mkr   
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Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Lennarth Förberg (M), Ola Robertsson (S), Tim Svanberg 

(C), Lova Necksten (MP), Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S), 

Peter Bowin (V), tjänstgörande ersättare Ylva Olsson (SD) och ersättare 

Martin Moberg. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar återremiss till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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§ 40 Dnr 2014-000568  

Arbetscenter 

Personalsekreterare Inger Rosenström informerar. 

Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

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

2017 finns ingen kompensation för det intäktsbortfall avvecklingen av 

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

borgliga budgeten fortfarande är den som gäller på riksplanet skulle man 

kunna tro att de intäkter som sysselsättningsfasen tidigare inbringat skulle 

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

beslutat att förlängningar och nya anvisningar till sysselsättningsfasen i 

huvudsak ska gå till privata aktörer. Endast i undantagsfall kommer 

kommunen vara möjlig mottagare av dessa placeringar. Några nya åtgärder 

för 2015 som skulle kunna inbringa intäkter till kommunen är inte 

presenterade. 

Det underskott, som beräknas för enhetens Arbetscenter beräknas för 2015 

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

intäkter för personer placerade inom sysselsättningsfasens inom kommunen. 

Underskottet är beräknat utifrån de beslutade budgetramarna. Eventuella nya 

intäkter är inte inräknade. 

    

Bedömning 

Konsekvensbeskrivning/bedömning: 

Efter att ha analyserat de kostnader Arbetscenter haft under 2014 ser 

möjligheten till besparingar ut som följer:  

Antalet bilar kan reduceras beroende på färre personer i verksamheten, 

besparing   

ca 100 000.  

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

000.  

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

2015) dock finns uppsägningstider som måste tas hänsyn till.  
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En grupp från omsorgens dagliga verksamhet har sina arbetsplatser i 

lokalerna. Dessa kommer att påverkas. (se bilaga). 

 

Följande är idag anställda/har sin arbetsplats inom verksamheten: 

Fem arbetsledare/arbetshandledare varav två är knutna till verksamheterna 

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

anslutning till Arbetscenter. 

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

trygghetsanställning. Dessa är fördelade på Arbetscenter, Café hälsocenter 

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

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

Arbetscenter. 

Resterande anställda inom enheten är fördelande i huvudsak på vaktmästeri i 

Stadshuset, caféterian i Stadshuset, integrationssamordnare samt central 

ledning i Stadshuset.  

 

Två olika projekt, FINSAM och Navigatorcentrum bedrivs.  

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

Förutom detta är ca 40 personer sysselsatta i olika arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder med placering inom verksamheten. 

 

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

 

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

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

Konsekvens: 

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

de arbeten 

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

transporter inom kommunen kommer att bli eftersatt. 

 

Förslag: 
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Ronneby kommun skulle kunna underlätta omställningen för dessa personer 

genom att tillsätta resurser. T.ex. skulle Socialförvaltningens 

praktiksamordnare kunna vara en tillgång i detta arbete, förutom enhetens 

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

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

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

sysselsättning innan halvårets utgång, görs ett avslut 2015-06-30.  

 

Halvera antalet feriearbetare under 2015 och 2016, besparing ca 900 000 per 

år. 

Konsekvens: 

Att halvera antalet feriearbetare under sommaren 2015 och sommaren 2016 

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

några andra konsekvenser än för den unge. 

 

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

års uppsägningstid (avhängigt av hur turordningen upprättas) varför 

besparing inte syns under 2015 men väl under 2016. 

Konsekvens: 

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

mindre bemanning innebär dock att ledningsfunktionen blir sårbar gällande 

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

belastning på den kvarvarande personalen på Arbetscenter. Möjligheten att 

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

 

Sammanställning förlag till besparingar 2015: 

Uppsägning av lokaler (caféteria/personalmatsal, secondhandbutik, 

demonteringsverkstad) 

Årshyra  

Ca 350 000 

Lokalerna lämnas 2015-06-30 

Besparing ca 175 000 

 

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

Årskostnad 
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ca 1 000 000 

Nettobesparing ca 500 000 

 

 

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

övriga kostnader m.m. 

Besparing ca 150 000 

 

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

Årskostnad (ca 180 pers.) 

ca 1 800 000  

 

Halvering av antalet  

(90 pers.) Besparing  

ca 900 000 

 

Förslag till sammanlagd besparing 2015: ca 1 725 000kr 

 

Förslag till besparingar 2016: 

Uppsägning av arbetsledare tidigast 2015-02-28 (avser två personer). Kan 

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

Lönekostnad per år 

Ca 435 000/person  

(kvarvarande kostnad 2016 ca 145 000) 

Besparing ca 725 000 

 

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

Årskostnad (ca 180 pers.) 

ca 1 800 000  

 

Halvering av antalet  
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(90 pers.) Besparing  

ca 900 000 

 

Ej tillsatta OSA-platser 

(11 personer) 

Årskostnad 

ca 1 000 000 

Nettobesparing 

Ca 1 000 000 

 

Uppsagd lokal (caféteria/personalmatsal, secondhandbutik, 

demonteringsverkstad) 

Årshyra 

ca 350 000 

Besparing 

ca 350 000 

 

Uppsagda bilar samt besparing på arbetskläder, mindre övriga kostnader 

m.m. 

 

Besparing 

ca 150 000 

 

Förslag till sammanlagd besparing 2016: ca 3 125 000kr 

    

Förslag till beslut 

Med anledning av ovan anförda föreslås att Kommunstyrelsens 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 

att inte förlänga, de i Ronneby kommun OSA-anställda, från och med 2015-

06-30. 
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att halvera antalet feriearbetare till ca 90 personer i Ronneby kommun under 

åren 2015 och 2016. 

 

att avveckla två arbetsledare/arbetshandledare inom verksamheten. Dessa 

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

upprättas) varför besparing inte syns under 2015. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- ej förlänga OSA efter 30/6. 

- intensifiera arbetet för att lösa anställning på annat vis. 

- avveckla 2 stycken arbetsledare. 

- låta feriearbetarna vara kvar som tidigare. 

- tillskjuta 900 000 kronor från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter för att klara ovanstående. 

 

Deltar i debatten 

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

Evaldsson (M), Jan-Eric Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin 

(V), tjänstgörande ersättare Ylva Olsson (SD) och ersättare Bo Johansson 

(S). 

 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att ekonomiska konsekvenser för tekniska 

förvaltningen och socialförvaltningen bör tas med i vidare analys. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar återremiss.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall på desamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet samt att ekonomiska 

konsekvenser för tekniska förvaltningen och socialförvaltningen bör tas med 

i fortsatt analys. 

________________ 

Exp: 

Chef för arbetsmarknad och integration, Roland Edvinsson 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(50) 
2015-02-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 2014-000378 109 

Besvarande av medborgarförslag från Thomas Lähdet 
angående Sockerbruket - kan bli den nya 
medelpunkten/epicentret för konstnärlig verksamhet, 
ett ArtResidence 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Thomas Lähdet har lämnat ett medborgarförslag om att Sockerbruket 

(Bruket) kan bli den nya medelpunkten/epicentret för konstnärlig 

verksamhet, ett ArtResidence. I medborgarförslaget ges förslaget att Fritid- 

och kulturnämnden behandlar förslaget och upprättar en tidsplan för dess 

genomförande. Medborgarförslaget har remitterats till Fritid- och 

kulturnämnden.  

Fritid- och kulturnämnden beskriver i sitt yttrande att de i sitt nuvarande 

uppdrag har att planera och föreslå lösningar och användning för det s.k. 

Sockerbruket och andra lokaler som kan rymma kulturverksamhet. Behoven 

i nuläget redovisas även. Nämnden ställer sig positiv till medborgarförslagets 

intentioner och beslutar att under 2015 utse en planeringsgrupp för att lämna 

förslag om lämpligt användningsområde för det s.k. Sockerbruket. 

    

Bedömning 

Med hänvisning till Fritid- och kulturnämndens yttrande bedöms 

medborgarförslaget besvarat. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat. 

________________ 
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§ 42 Dnr 2014-000594 101 

Uvärdering valadministration 

 

Sammanfattning  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat på 

kommunledningsförvaltningen hade ansvaret för genomförande av EU-val 

samt RKL-val 2014 i Ronneby kommun. För den kommunala organisationen 

medför detta en stor arbetsinsats då det handlar om arbetsuppgifter som 

utförs sällan samt att rutinbeskrivningar för genomförande av val är 

bristfälliga. Mycket av kommunens egna material beträffande vallokaler, 

ordförande, valförrättare etc. fanns inte diariefört digitalt vilket fördröjde och 

försvårade arbetsprocessen. För att underlätta för kommunen inför framtida 

val har valadministrationen tagit fram en beskrivning över arbetsuppgifter, 

genomförs arbetsinsats samt kostnader för dessa tjänster. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet samt expediera valnämnden. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 43 Dnr 2014-000601 049 

Hållbar kommun- och regionutveckling, avtal om 
medfinansiering 

Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Blekinge Tekniska Högskola erbjuder kommuner och regioner i Sverige att 

delta i projekt – Hållbar kommun- och regionutveckling. Projektet skall pågå 

under 3 år, 2015 till 2017. Genom aktionsforskning kommer deltagande 

kommuner/regioner att få hjälp med systematik och helhetssyn på hållbar 

utveckling, samtidigt som de kommer att bistå utvecklingen av ännu mer 

robusta och konkreta modeller och indikatorer för sådant arbete. 

Utgångspunkten för att en kommun ska ha nytta av att medverka i projektet 

är att det ska finnas en tydlig vilja hos kommunledningen/regionledningen 

att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kostnaden för Ronneby 

kommun att delta i projektet är sammanlagt 150 000 kronor fördelade på 50 

000 kronor per år.  

 
Bedömning 

Blekinge Tekniska Högskola erbjuder kommuner och regioner i Sverige att 

delta i projekt – Hållbar kommun- och regionutveckling. Projektet skall pågå 

under 3 år, 2015 till 2017. Projektets syfte är att tillsammans med 

kommuner/regioner i Sverige prova och vidareutveckla en strategisk modell 

för systematisk utveckling av interdiciplinärt tvärsektionellt kommunalt 

arbete för hållbarhet. En modell som kopplar ihop tankestruktur för hållbar 

utveckling med en processtruktur för detsamma. I korthet: genom 

aktionsforskning kommer deltagande kommuner/regioner att få hjälp med 

systematik och helhetssyn på hållbar utveckling, samtidigt som de kommer 

att bistå utvecklingen av ännu mer robusta och konkreta modeller och 

indikatorer för sådant arbete. Utgångspunkten för att en kommun ska ha 

nytta av att medverka i projektet är att det ska finnas en tydlig vilja hos 

kommunledningen/regionledningen att driva utvecklingen mot ett hållbart 

samhälle. Kostnaden för Ronneby kommun att delta i projektet är 

sammanlagt 150 000 kronor fördelade på 50 000 kronor per år. Hel eller 

delar av finansieringen kan om så önskas överföras i förskott. Representanter 

från Blekinge Tekniska Högskola har varit och föredragit projektet för miljö- 

och energirådet under 2014. Ronneby kommun arbetar aktivt med 

miljö/hållbarhetsfrågor dels genom satsningen C2C men också i övrigt vilket 

visat sig bl a genom tidningen Miljöaktuellts årliga ranking där kommunen 
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placerats sig som bäst i Blekinge län. Detta projekt kan ytterligare föra 

kommunen fram i sitt aktiva arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Finansieringen föreslås ske från miljö- och energirådets budget.  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att besluta att ingå avtal med Blekinge Tekniska Högskola beträffande 

medverkan projektet Hållbar kommun- och regionutveckling.  Medel för 

finansiering tas från miljö- och energirådets budget. 

 
Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- ingå avtal med Blekinge Tekniska Högskola beträffande 

medverkan projektet Hållbar kommun- och regionutveckling.   

- medel för finansiering tas från miljö- och energirådets budget. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric Wildros (S), 

Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Lennarth Förberg (M) 

och Malin Norfall (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  

- ingå avtal med Blekinge Tekniska Högskola beträffande 

medverkan projektet Hållbar kommun- och regionutveckling.   

- medel för finansiering tas från miljö- och energirådets budget. 

________________ 

Exp: 

Miljösamordnare Camilla Norrman 
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§ 44 Dnr 2014-000529  

Avsägelse och nyval av ledamot i Folkhälsorådet  

 

Sammanfattning  

Linda Johansson (SD) ledamot i Folkhälsorådet entledigas från sitt uppdrag.  

   

Förslag till beslut 

Sverigedemokraterna föreslår Magnus Stridh till ny ledamot i 

Folkhälsorådet. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att entlediga Linda Johansson 

(SD) från sitt uppdrag i folkhälsorådet och att utse Magnus Stridh (SD) till 

ny ledamot i hennes ställe. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- entlediga Linda Johansson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i 

Folkhälsorådet. 

- utse Magnus Stridh (SD) till ny ledamot i folkhälsorådet. 

________________ 

Exp: 

Linda Johansson (SD) 

Magnus Stridh (SD) 
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§ 45 Dnr 2015-000048 108 

Överklagande av föreläggande om nedmontering av 
webbkameror 

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

 Undertecknad har till Förvaltningsrätten i Växjö överklagat Länsstyrelsen i 

Blekinge läns beslut den 9 januari 2015 att förelägga kommunen att snarast, 

dock senast den 30 januari 2015, montera ner två webbkameror vid Ronneby 

Brunnsbad och Ronneby Brunnspark, se bilaga 1 och 2. 

Kommunen begär att föreläggandet ska upphävas samt begär inhibition av 

det överklagade beslutet.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att överklagandet ska vidhållas. 

  

Bedömning 

 Enligt punkt 1.3, delegationsordning för Kommunstyrelsen (KS 13-03-05, § 

77), som avser överklagande om beslut eller dom gått kommunen emot, 

överklagar kommunjuristen inom överklagandetiden. Kommunstyrelsen 

beslutar om överklagandet ska vidhållas. 

 

De skäl kommunen anfört käl att motsätta sig föreläggandet redovisas i 

yttrande till länsstyrelsen den 27 november 2014, se bilaga 3. 

  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås besluta att överklagandet ska vidhållas. 

  

Deltar i debatten 

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

Svanberg (C), Lennarth Förberg (M), Peter Bowin (V) och Roger Gardell 

(FP). 
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Yrkanden 

Lennarth Förberg (M) yrkar på att komplettera överklagandet med 

anledningen till kamerorna, det vill säga allmänintresset. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att vidhålla överklagandet samt 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta vidare beslut i 

frågan. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall på desamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- vidhålla överklagandet. 

- komplettera överklagandet med allmänintresset för bilderna. 

- delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta vidare beslut i 

frågan. 

________________ 

Exp: 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson 
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§ 46 Dnr 2014-000063 101 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från tekniska 

förvaltningen och upphandlingen.    

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till 

protokollet    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

 


