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§ 48 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 49 Dnr 2015-000109 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind informerar kommunstyrelsen om digital 

tillståndsguide på webben, anpassad Starta eget-utbildning, biogasmack mm. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Tim Svanberg (C), Tommy Andersson (S), Lennart Förberg (M), 

Roger Gardell (FP), tjänstgörande ersättare Ylva Olsson (SD) samt ersättare 

Willy Persson (KD). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschef Torbjörn Lind 
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§ 50 Dnr 2015-000023 041 

Årsredovisning 2014 för Ronneby kommun samt fråga 
om ansvarsfrihet 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Framläggande av årsredovisning för 2014 omfattande Ronneby kommun, 

dess bolag och kommunalförbund (kommunkoncernen).  

 

De kommunala bolagen och Räddningstjänsten lägger fram egna 

årsredovisningar till kommunfullmäktige, som i sin tur ger direktiv till 

utsett/utsedda ombud inför kommande ordinarie bolagsstämmor. Direktiven 

hanteras i ett separat ärende. 

 

Nämnder, bolag och Räddningstjänst kommer att ha redovisat bokslut för 

2014 i särskilda bokslutsgenomgångar inför 

budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen beslutar om 

årsredovisning och direktiv. 

 

Fråga om ansvarsfrihet prövas i kommunfullmäktige efter revisorernas 

yttrande, innan godkännande av årsredovisningen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna 

densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige.  

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

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

och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna 

densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige 
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§ 51 Dnr 2015-000085 049 

Ägardirektiv till bolagsstämmor 2015 för kommunens 
helägda bolag 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, 

Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronnebyhus har 

framlagt årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2014.  

 

Enligt "Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag" skall kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför 

bolagsstämmorna för kommunens direktägda bolag och dess dotter-

/dotterdotterbolag.  

 

Bedömning 
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2014 

redovisas föreslås att följande aktieägardirektiv lämnas till kommunens 

bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags årsstämmor (ordinarie 

bolagsstämmor) 2015. 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

val av ordförande vid stämman 

godkännande av röstlängd 

val av justeringsman 

prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2014 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

fastställa framlagda resultat- och balansräkningar   

fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 

2014 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet 

välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade revisorer) i enlighet med 

kommunens förtroendevalda revisorers förslag  
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besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande 

räkningsregler 

besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 

ersättningsreglemente 

i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda 

reviderade bolagsordningar 

i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade 

ägardirektiv för respektive bolag 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

ovanstående direktiv. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 
Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att besluta i enlighet 

med ovanstående direktiv. 

________________ 

Exp: 
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§ 52 Dnr 2015-000028 310 

Åtgärdsvalsstudie Tpl Ronneby Väst 

Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Kommunen har sedan en längre tid uppvaktat Trafikverket angående den 

bristfälliga utformningen av påfarten mot Karlskrona vid Tpl Ronneby Väst. 

Trafikverket har pga detta genomfört en förenklad åtgärdsvalsstudie vilken 

därefter resulterat i framtagande av tre åtgärdsval. Trafikverket har även 

redovisat att de förordar ”alternativ blå”. Aktuellt ärende lyfts eftersom 

Trafikverket ställt frågan till Ronneby kommun om vilket av förslagen 

kommunen förordar.  

 

Bedömning 
Det tre framtagna förslagen; ”Alternativ röd”, ”alternativ grön” resp. 

”alternativ blå” redovisas i bifogad utredning av ombyggnadsalternativ 

(WSP 2014). Anläggningskostnaden för respektive alternativ är beräknade 

till 14 mkr, 21,5 mkr samt 11,5 mkr. Trafikverket förordar ”alternativ blå”. 

 

Samtliga alternativ har sina för- och nackdelar, men uppfyller i samtliga fall 

efterfrågad förbättring av säkerhet och framkomlighet. Det som Tekniska 

förvaltningen anser behöver belysas ytterligare är att en utbyggnad av 

”alternativ röd” skulle innebära att mark möjlig för handelsetableringar 

frigörs nordost om trafikplatsen. Uppskattad utökad möjlig mark för 

handelsetableringar är ca 8000 m2. 

 

Konsekvensen av att förorda ”alternativ röd” är att Trafikverket upprättar 

medfinansieringsavtal för de extrakostnader detta medför i jämförelse med 

av dem förordat alternativ, dvs ca 2,5 mkr. 

 

Värdet av den extra tillgängliga etableringsmarken uppskattas till ca 600 tkr 

baserat på ett a-pris kring 80 kr/m2. Det beräknade markvärdet förutsätter 

även att områdets detaljplan justerats.  

 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen förordar att Kommunstyrelsen ställer sig bakom av 

Trafikverket förordat ”alternativ blå”.  
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Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa 

sig bakom av Trafikverket förordat ”alternativ blå”. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

 

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

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom av Trafikverket förordat 

”alternativ blå”. 

________________ 

Exp: 

Magnus Graad 
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§ 53 Dnr 2014-000044 236 

Förslag till beslut-rivning Oden 17, Gula huset 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-04 § 52 att återremittera ärendet till 

Tekniska förvaltningen för utredning om möjlig försäljning 

En möjlig försäljning innebär en fastighetsreglering där det Gula huset 

avstyckas från fastigheten Oden 17. Förslag till ny fastighetsbildningen 

framgår av bilaga 1. 

I huvudbyggnaden på fastigheten Oden 17 bedriver Socialförvaltningen 

dagcenterverksamhet i den södra flygeln. Den norra flygeln hyrs ut till 

föräldrakooperativet Kotten, en ekonomisk förening som bedriver 

förskoleverksamhet för 19 barn och med fyra heltidsanställda. 

Förskolan Kotten använder området norr om huvudbyggnaden och väster om 

Gula huset för uteverksamhet, se bilder bilaga 2, där finns lekanordningar 

och förråd för utomhusleksaker. Den gamla asfaltsytan i anslutning till Gula 

huset används som lekyta med trehjulingar. 

Föräldrakooperativet Kotten ange i sitt yttrande att den utredningsmässigt 

möjliga avstyckningen får ”långtgående stora konsekvenser. Konsekvenser 

som i förlängningen riskerar att hota hela verksamheten”. Yttrandet i sin 

helhet framgår av bilaga 3. 

Information om byggnaden framgår av bilaga 4, Fastighetsuppgifter, Gula 

huset, Oden 17.  

 

Bedömning 
Av den nuvarande hyresgästen i norra flygeln i Odens huvudbyggnad, 

föräldrakooperativet Kottens yttrande framgår det att vid en avstyckning 

enligt förslaget får de upphöra med sin verksamhet. 

 

Om en försäljning sker av den utredningsmässigt möjliga avstyckningen med 

Gula huset och förskolan Kotten är kvar så är det kanske inte helt uteslutet 

att friktioner kommer att uppstå om man har en bostad i omedelbar närhet till 

en förskola. 

 

Möjligheten finns att en annan hyresgäst får hyra den norra flygeln som inte 

har behov av utomhusytor för sin verksamhet. Då kan den utredningsmässigt 

möjliga avstyckningen t.o.m. utökas. 
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För närvarande bedömer Tekniska förvaltningen att nuvarande hyresgäst, 

föräldrakooperativet Kotten får fortsätta att hyra lokalerna i 

huvudbyggnadens norra flygel på Oden 17 och att förslaget om rivning av 

Gula huset kvarstår.  

 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Gula huset på 

fastigheten Oden 17 rivs och att rivningen finansieras av intäkter från 

fastighetsförsäljning.  

 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Gula huset på fastigheten Oden 17 rivs och att 

rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Gula huset på 

fastigheten Oden 17 rivs och att rivningen finansieras av intäkter från 

fastighetsförsäljning. 

________________ 

Exp: 
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§ 54 Dnr 2014-000586 253 

Förslag till försäljning del av fastigheten Ronneby 
26:12, SJ stationsbyggnad, Järnvägsgatan 6, Ronneby 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s.k. fastighetslista. 

En lista som omfattar fastigheter/byggnader som inte behövs för 

kärnverksamheterna. På denna lista finns objekt som erfordrar ett nytt 

ställningstagande. 

 

Bedömning 

För närvarande finns ingen kommunal verksamhet i byggnadens lokaler, 

följande hyresgäster finns i byggnaden: 

Miljöpartiet, Reitan Servicehandel Sverige AB, SJ AB, Blekingetrafiken AB, 

Ronneby Taxi Ek. Förening, Hälsoväktaren i Olofström, Bosniska 

föreningen BIH 94.  

 

Vid försäljning föreslås en fastighetsreglering där fastigheten Ronneby 26:12 

endast omfattar den s.k. stationsbyggnaden. Resten av fastigheten förs över 

till Ronneby 25:1. 

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta tillstyrka och föreslå Kommunfullmäktige att 

försälja stationsbyggnaden, Järnvägsgatan 6, Ronneby enligt förslag till 

fastighetsreglering på kartan i bilaga 1 samt att Kommunfullmäktige ger 

delegation till Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att i 

nuläget inte försälja del av fastigheten Ronneby 26:12, stationsbyggnaden. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin 

Norfall (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte försälja del av fastigheten 

Ronneby 26:12, stationsbyggnaden. 

________________ 

Exp: 

Per Engkvist 
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§ 55 Dnr 2014-000097 214 

Besvarande av motion från Willy Persson, KD 
angående översiktsplanen och detaljplanerna 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Willy Persson (KD) har inlämnat en motion angående översiktsplanen och 

detaljplaner. Han menar att många detaljplaner inte är längre relevanta och 

den hindrar utveckling och inflyttning till kommunen. Han menar även att 

översiktsplanen borde förnyas. Det saknas personella och ekonomiska 

resurser till detta. Han föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en 

utredning görs på hur många detaljplaner som bör omarbetas. Det bör ske 

snarast och ekonomiska resurser bör anslås.  

 

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden har haft motionen på remiss. Nämnden skriver 

följande i sitt yttrande (2014-11-13 § 190): 

”Planenheten diskuterar ”planläget” kontinuerligt med miljö- och 

byggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Fördelning av 

personella resurser sker i samband med verksamhetsplanering samt i de 

diskussioner om ”planlistan” som sker i planberedningen, där man kommer 

överens om vilka planer som skall prioriteras. Nuvarande planlista inkluderar 

detaljplaner som kan ses som exploateringsplaner, exempelvis Kilen och 

Östra Piren samt detaljplaner som kan ses som omarbetning av gamla planer 

som t.ex. Väby, Svanevik, Droppemåla och Trolleboda. Formerna för att 

påbörja en omarbetning/aktualitetsförklaring av översiktsplanen diskuteras.  

Ett antal detaljplaner inom kustområdet samt inom resten av kommunen 

behöver omarbetas av olika anledningar. En utredning av vilka detaljplaner 

som behöver omarbetas, exempelvis med hänsyn till anslutning till 

kommunala vatten- och avloppssystem eller på grund av kommande ökning 

av havsnivåer bör ske inom ramen för en översyn av översiktsplanen. En 

detaljplan kan ta från 6 månader till flera år att genomföra om man räknar 

tiden fram till laga kraft. Resurserna som anslås till planenheten påverkar 

naturligtvis hur många projekt kan påbörjas.” 
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Nämnden beslutar att översända ovanstående synpunkter till 

kommunstyrelsen med tillägget att nämnden anser att resurser måste anslås 

för att annan lagstadgad myndighetsutövning inte ska bli lidande. 

 

Efter nämndens sammanträde har Kommunfullmäktige fattat beslut om 

budget för 2015 och plan 2016-2017. I budgeten får Miljö- och 

byggnadsnämnden extra resurser om 600 tkr 2015, 1 200 tkr 2016 och 

600tkr 2017 för att sätta igång arbetet med ny översiktsplan samt 

framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram.  

 

Med hänseende till ovanstående föreslås att motionen kan anses vara 

besvarad.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

motionen vara besvarad. 

_____________ 

Exp: 
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§ 56 Dnr 2014-000361 620 

Besvarande av motion från Lena Mahrle (FP) och 
Christian Mahrle (FP) angående förstelärare i förskolan 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Lena Mahrle (FP) och Christian Mahrle (FP) har lämnat en motion med 

förslaget att utreda och definiera formerna för förstelärare på förskolan samt 

att införa förstelärare i Ronnebys förskolor under kommande mandatperiod. 

Motionen har remitterats till Utbildningsnämnden.  

 

Utbildningsnämnden beskriver i sitt yttrande att statlig finansiering är en 

förutsättning för att införa förstelärare i förskolan i Ronneby kommun. Om 

riktade stadsbidrag aviseras bör en partsammansatt grupp arbeta fram 

innehållsliga frågor vid införandet. Vidare ges information om att förskolan 

är en skolform som i likhet med grundskolan både har ett kunskapsuppdrag 

och demokratiuppdrag att fullfölja samt att förskolan enligt läroplanen ska ha 

ett genusperspektiv i sitt arbete.  

 

Bedömning 

Med hänvisning till Utbildningsnämndens yttrande bedöms motionen 

besvarad.  

 

På grund av att jämställdhet är en av det viktigaste skyddsfaktorerna för en 

god hälsa är det av betydelse att jämställdhetsarbetet blir en tydlig och 

prioriterad del i hela skolans verksamhet. För att säkerhetsställ kompetens på 

området bör ledning och pedagoger i förskola och skola kontinuerligt 

erbjudas kunskaps- och metodstöd. Utbildningsnämnden föreslås därför se 

över behovet av stöd samt möjligheten att erbjuda det.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Roger Gardell 

(FP) samt ersättare Nils-Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad. 

________________ 

Exp: 
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§ 57 Dnr 2014-000386 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigledamot 
Rune Kronkvist (S) angående att marknadsföra 
"Rastplats Viggen" 

Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

För att få bättre sikt mot Sörby området och Viggen pågår arbetet med att 

gallra ut vegetationen längs med Sörbybäcken som har ett s.k. biotopskydd. 

Biotopskyddet tillkom för att framförallt ge bäckens bestånd av såväl 

uppväxande havsöring som stationär öring av alla storlekar ett skydd mot 

skadlig mänsklig verksamhet. Att hävda en beskuggande bård kring bäcken 

nämns och understryks flera gånger i beslutsunderlaget. 

 

Under 2014 har samråd förts med Länsstyrelsen avseende möjligheten att ta 

ner vegetation och gallra i denna ridå av Al för att ge bättre insyn till de 

verksamheter som bedrivs i området och även den nybyggda rastplatsen. 

Den åtgärd som gjordes efter sommaren 2014 var den som kommunen fick 

tillstånd att göra i ett första steg. Under våren 2015 kommer ett nytt samråd 

att hållas och förhoppningen är att kommunen ska få fortsätta med gallringen 

då. 

 

När det gäller informationstavlor som ska visa ”Rastplats Viggen” längst 

med E22 har Tekniska Förvaltningen haft samråd med Trafikverket men i 

och med att platsen inte uppfyller de kraven (se nedan) då fick vi inte ansöka 

om visningsskylten Rastplats Viggen. För att främja turismen och 

marknadsföra ”Rastplats Viggen” föreslår Rune Kronkvist (S) att 

kommunfullmäktige beslutar ge berörd verksamhet i uppdrag att om möjligt 

avverka erforderligt med träd för att synliggöra flygplanet Viggen. Berörd 

förvaltning bör också enligt motionen utreda möjligheten att sätta upp 

informationstavlor som visar "Rastplats Viggen" längs E22 både från väster 

och från öster. 

 

Tekniska förvaltningen har inkommit med yttrande avseende motionen (se 

bilaga 2) och för fram att området är biotopskyddat vilket medför att 

avverkning sker efter samråd med Länsstyrelsen. Förvaltningen avverkade, 

efter samråd med Länsstyrelsen delar av vegetationen under 2014 och 

hoppas kunna fortsätta gallringen efter nytt samråd 2015.   
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Förvaltningen har undersökt möjligheterna till skyltar som visar ”Rastplats 

Viggen”. Området uppfyller inte de krav som Trafikverket ställer för en 

rastplats och ansökan därför inte lämnats in. Tekniska förvaltningen ska 

dock ansöka om skyltar med anvisning till ”Handelsområde Viggen” (se 

bilaga 2).  

 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har utrett de möjligheter samt svarat på de frågor 

som framkommer i motionen. Bedömningen är att motionen ska anses 

besvarad, vidare utredning av ärendet anses inte nödvändig.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

motionen besvarad.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge tekniska förvaltningen i 

uppdrag att utreda hur platsen går att skylta i kommunal regi och redovisa 

detta för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på beslut enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda 

hur platsen går att skylta i kommunal regi och redovisa detta för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

________________ 
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Exp: 

Disa Kristinsdottir Käppi 

Tekniska förvaltningen 
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§ 58 Dnr 2015-000057 101 

Revidering av förteckning över personer utsedda att 
delta i anbudsöppning 

 

Sammanfattning  

Med anledning av nya ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, att kommunen 

har en ny kommunjurist samt två nya enhetschefer på 

Kommunledningsförvaltningen föreslås att förteckningen över personer utsedda att 

delta i anbudsöppning uppdateras enligt nedan 

 

Tjänsteställe  Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Malin Norfall  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Anna Carlbrant 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Nicolas Westrup 

 

Kommundirektör  Magnus Widén  

 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen Leona Öberg 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Clara Eriksson 

Kommunledningsförvaltningen Roland Edvinsson  

Kommunledningsförvaltningen Leif Söderlund 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen Jonas Jönsson 

Kommunledningsförvaltningen Erica Hallberg 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sandberg 

 

Tekniska förvaltningen  Magnus Graad 

Tekniska förvaltningen  Daniel Andersson  

Tekniska förvaltningen  Ola Liljerum 

Tekniska förvaltningen  Elena Johansson 

Tekniska förvaltningen  Sattar Zad 

Tekniska förvaltningen  Zijad Bico 
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Tekniska förvaltningen  William Lavesson 

Tekniska förvaltningen  Per Höglund 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att utse personer att delta i anbudsöppning i enlighet med ovanstående 

förteckning.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att utse 

personer att delta i anbudsöppning i enlighet med ovanstående förteckning. 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson redogör för att det 

blivit fel i överföringen mellan tjänsteskrivelse och arbetsutskottets 

protokoll. Anna Carlbrant (RP) samt Leona Öberg ska ej vara med på listan. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin 

Norfall (S). 

 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar bifall enligt förslag med ovan gjorda justering. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse personer att delta i anbudsöppning i 

enlighet med ovanstående förteckning med justeringen att Anna Carlbrant 

(RP) och tjänsteman Leona Öberg tas bort från listan. 

_______________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson 

Jonas Jönsson 

Erica Hallberg 
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Johans Sandberg 

Teo Zickbauer 
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§ 59 Dnr 2014-000034 109 

Besvarande av medborgarförslag att vid påfarten mot 
Karlskrona från Sörby handelsområde gallra bort allt 
sly så att grönområdet med en stor fin ek får en 
framträdande roll 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Thomas Svensson föreslår i ett medborgarförslag att det vid påfarten till E22 

mot Karlskrona vid Sörby handelsområde gallras bland slyet så att eken som 

står där får en med framträdande roll. Eken skulle enligt förslagsställaren 

också kunna belysas.  

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen som 

svarar att man anser att förslaget om att röja ned vegetation för att få den 

solitära eken att framträda enbart är positivt. Åtgärden ligger på kommunägd 

mark och kan utföras av Gatu- och Parkenheten under 2015 inom ramen för 

ordinarie verksamhet. När det gäller förslag om att belysa eken så anser 

Tekniska förvaltningen att detta inte är lämpligt med hänsyn till Viggen 

planet som redan är effektbelyst och som ligger i direkt anslutning till denna 

plats på norra sidan av E22. Tekniska förvaltningen föreslår att 

kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget vad avser röjning i syfte att 

få den solitära eken att framträda och att avslå begäran på effektbelysning av 

eken med hänsyn till det korta avstånd som är till det redan belysta 

Viggenplanet.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget i den 

del som avser röjning för att få den solitära eken att framträda och avslå 

förslaget i delen som rör belysning av eken.  
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget i den del som 

avser röjning för att få den solitära eken att framträda och avslå förslaget i 

delen som rör belysning av eken. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Lennarth 

Förberg (M), Roger Gardell (FP) samt ersättare Nils-Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ledamoten Lennarth Förberg (M) yrkar med instämmande av ledamot Roger 

Gardell (FP) att det sätts punkt efter framträda och resten av meningen 

stryks. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 

medborgarförslaget i den del som avser röjning för att få den solitära eken att 

framträda. 

________________ 

Exp: 
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§ 60 Dnr 2014-000433 109 

Besvarande av medborgsförslag från Per-Olof 
Berggren om en slöseriombudsman 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget är att det ska inrättas en slöseriombudsman.  

 

Bedömning 

Medborgarförslaget innehåller för lite information för det ska vara möjligt att 

göra någon bedömning av behov och nytta av en slöseriombudsman.  

 

När det gäller den kommunala organisationen, dess bolag samt 

kommunalförbund, finns förtroendevalda revisorer och utsedda sakkunniga 

revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att verksamheterna 

bedrivs i enlighet med kommunallagen och god ekonomisk hushållning. För 

den kommunala organisationen, dess bolag och kommunalförbund bedöms 

det inte finnas något behov av ytterligare en kontroll eller besvärsinstans 

avseende slöseri.  

 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget, med ovanstående, vara 

besvarat. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S) samt Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar på att medborgarförslaget ska avslås. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 
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§ 61 Dnr 2015-000024 040 

Information om kommunens krediter 2014-12-31 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

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 31 december 2014 till 411 (418) 

mkr. Värde inom parantes avser per 31/12 2013. 48 (39) % av kommunens 

lånestock om 627 (693) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre 

månader. Av lånen har 46 (46) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

Genomsnittlig kostnadsränta för 2014 uppgick till 1,9 %. 

Riksbankens styrränta ligger per 2014-12-31 på 0,00 %.  

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.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 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 
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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 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på beslut enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

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. 

 

Beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter rapporteras 

till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 
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§ 62 Dnr 2015-000022 040 

Kompletteringsbudget 2015 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget avseende investeringsutgifter och 

exploateringsutgifter avser överföring/reglering av investeringsmedel mellan 

budgetåren. Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt 

finansierade av kommun-interna budgetmedel. 

 

Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning (tkr)  

Äskanden Drift Exploatering Investering Total (tkr) 

Kommunstyrelsen     

KS/Kommunledn.förv. 405 8 974 2 056 11 435 

KS/Näringsliv   143 143 

KS/Teknisk 

förvaltning 
  51 378 51 378 

KS Totalt 405 8 974 53 577 62 956 

     

Miljö- o 

byggnadsnämnd 
 771 388 1 159 

Fritid- och 

kulturnämnd 
  2 686 2 686 

Utbildningsnämnd   1 848 1 848 

Äldrenämnd   1 090 1 090 

Socialnämnd   405 405 

     

Totalsumma (tkr) 405 9 745 59 994 70 144 

 

Bedömning 

Kompletteringsäskandena till 2015 ovan har inkommit från 

förvaltningscheferna. För kommunledningsförvaltningen har äskandena 

lämnats av enhetscheferna. För detaljer och motivering, se bilagor.  
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag för 405 

tkr med hänvisning till att projektet fortfarande pågår. 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 

exploatering, totalt 9 745 tkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag 

i enlighet med sammanställning ovan, totalt 59 994 tkr.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 

exploatering, totalt 9 745 tkr. 

- Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera 

investeringsanslag i enlighet med sammanställning ovan, totalt 59 

994 tkr. 

- inventarier för Parkdala hanteras som ett nytt ärende 

- inför Kommunstyrelsens sammanträde kontrollera investering av 

flygplan på flygtekniska gymnasiet  

- att inte godkänna driftposten på 405 tusen kronor, hanteras som ett 

särskilt ärende 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), 

Tommy Andersson (S), tjänstgörande ersättare Ylva Olsson (SD) samt 

ersättare Bo Johansson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag men med 

följande ändring/tillägg: 

- äskandet från Socialnämnden avseende verksamhetssystem reduceras 

med 162 000 SEK 

- den tredje att-satsen avseende Parkdala stryks, innebärande att 

Äldrenämndens förslag kvarstår oförändrat 

- den fjärde att-satsen är kontrollerad, innebärande att 

Utbildningsnämndens förslag kvarstår oförändrat  

- uppdra Tekniska förvaltningen att återkomma till arbetsutskottet 

senast i juni 2015 med förtydligad beskrivning av 

kompletteringsäskandet samt lägesredovisning av hur man ligger till 

med investeringarna. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att 

återkomma till arbetsutskottet senast i juni 2015 med förtydligad beskrivning 

av kompletteringsäskandet samt lägesredovisning av hur man ligger till med 

investeringarna. 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att: 

- Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 

exploatering, totalt 9 745 tkr. 

- Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera 

investeringsanslag i enlighet med sammanställning ovan, totalt 59 

688 tkr. Äskandet från Socialnämnden avseende verksamhetssystem 

reduceras med 162 000 SEK 

- inte godkänna driftposten på 405 tusen kronor, hanteras som ett 

särskilt ärende 

 

________________ 

Exp: 

Magnus Graad 

Anna-Lena Andersson 
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§ 63 Dnr 2015-000021 040 

Internbudget och beslutsattestanter 2015 för 
kommunledningsförvaltningen samt 
näringslivsenheten 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Förslag till internbudgetar och beslutsattestanter 2015 för 

kommunledningsförvaltningen och dess enheter samt näringslivsenheten, 

lämnas i bifogade underlag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget och beslutsattestanter 

2015 för kommunledningsförvaltningen och dess enheter enligt bifogade 

underlag. 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget och beslutsattestanter 

2015 för näringslivsenheten enligt bifogat underlag.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

- fastställa internbudget och beslutsattestanter 2015 för 

kommunledningsförvaltningen och dess enheter enligt bifogade 

underlag. 

- fastställa internbudget och beslutsattestanter 2015 för 

näringslivsenheten enligt bifogat underlag 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), tjänstgörande ersättare 

Ylva Olsson (SD) samt ersättare Nils-Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

– fastställa internbudget och beslutsattestanter 2015 för 

kommunledningsförvaltningen och dess enheter enligt bifogade 

underlag. 

– fastställa internbudget och beslutsattestanter 2015 för 

näringslivsenheten enligt bifogat underlag 

________________ 

Exp:  

Johan Sjögren 

Torbjörn Lind 

Magnus Widén 

Elizabeth Ohlsson 
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§ 64 Dnr 2015-000072 049 

AB Ronnebyhus investeringsbudget 2015 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Bifogas förslag till investeringsbudget 2015 för AB Ronnebyhus samt 

kommentarer. Driftbudget 2015 för AB Ronnebyhus bifogas för kännedom.  

 

Bedömning 

AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2015 omsluter 46,7 mnkr. Några av 

investeringsprojekten leder till ökade underhållskostnader, totalt 2,66 mnkr 

som finansieras över årets resultat. 

Indelat i kategorirelaterade åtgärder investeras det 38,35 mnkr i bygg, 6,65 

mnkr i energi samt 1,7 mnkr i brand. 

De största enskilda åtgärderna är: 

 

• trygghetsboendet på Espedalen som omsluter 24 mnkr under 2015. 

   Byggnationen påbörjades under 2014 och kommer att färdigställas under 

   sensommaren 2015 

• badrumsrenoveringar på Volontärbacken, 4,05 mnkr 

• primäranslutningar fjärrvärme på Lindvägen, 4,5 mnkr 

• balkonger på Espedalen och Bålebrovägen 5,2 mnkr samt 

• ombyggnaden av tandkliniken till gruppboende på Kallinge torg, 2,5 mnkr.  

 

Förslag till beslut 

Styrelseordförande och VD i AB Ronnebyhus föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2015.  

 

Driftbudget 2015 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2015 

- Driftbudget 2015 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige att: 

- godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2015 

- Driftbudget 2015 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet 

 

 

________________ 

Exp: 
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§ 65 Dnr 2012-000217 109 

Besvarande av medborgarförslag angående 
upprustning av Lotsutkiken på St. Ekön, från Lars 
Gardell 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag gällande takupprustning på lotsutkiken på Stora Ekön 

har lämnats av Lars Gardell. L.G. pekar på att det inom länsstyrelsen finns 

riktade resurser för naturvårdsprojekt och föreslår att kommunen tar initiativ 

till att söka av dessa medel för att upprusta huset.  

 

Bedömning 

Då byggnaderna på Stora Ekön ligger under Fritid- och kulturnämndens 

ansvar har remiss skickats dit. Vid ett första remissvar gjordes följande 

bedömning: 

”Lotsutkiken är en ganska unik välbevarad del av historien gällande 

skärgården och dess boende samt yrkesutövare. Stora Ekön kan få en stor 

betydelse i ett framtida scenario där båttrafik kan utvecklas. Ön har utöver 

lotsutkiken andra lämpliga byggnader där det med ganska enkla medel kan 

beredas möjlighet till övernattningar både spontana och planerade. En 

översyn av möjligheterna med ön är ur ett helhetsperspektiv mycket 

intressant och främjar med största sannolikhet turismens utveckling.” 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiva till 

medborgarförslaget. 

 

Efter begäran om komplettering beslutar nämnden följande: Fritid- och 

kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till medborgarför och föreslår att 

ett byte av taket genomförs. Nämnden ser ingen möjlighet att inom befintlig 

ekonomisk ram utföra de föreslagna åtgärderna utan vid ett positivt beslut 

föreslår nämnden att en summa av 100 tkr tillskjuts som en grund för ett 

projekt alternativt att takbytet genomförs i kommunal regi. 

Efter nämndbeslutet har förvaltningschefen, då handläggningen av ärendet 

tagit tid på kommunledningsförvaltningen, åter undersökt förutsättningarna 

för att hantera kostnaden inom budget. Han ser dock inga sådana möjligheter 

i nuläget. Flera av övriga byggnader på ön är också i dåligt skick. Behovet av 

att åtgärda flera tak är nu i det närmaste akut. 
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Mot den bakgrunden förslås att medborgarförslaget bifalles och att fritid- 

och kulturnämnden tilldelas 100 tkr från kommunfullmäktiges konto för 

oförutsedda kostnader för att åtgärda taket på Lotsutkiken, Stora Ekön. 

Möjliga bidragsformer ska beaktas.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget och att fritid- och kulturnämnden tilldelas 100 tkr från 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader för att åtgärda taket på 

Lotsutkiken, Stora Ekön. Möjliga bidragsformer ska beaktas.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige: 

- att bifalla medborgarförslaget  

- att fritid- och kulturnämnden hanterar investeringskostnader inom 

befintlig investeringsram  

-  Möjliga bidragsformer ska beaktas 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på återremittering av ärende till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

_______________ 

Exp: 
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§ 66 Dnr 2014-000488 169 

Kriskommunikationsplan 

Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska alla kommuner 

ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Ronneby kommun 

har reviderat den kommunövergripande kriskommunikationsplanen. Planen 

har skickats på remiss till ett antal av länets interna och externa aktörer inom 

krisberedskapssystemet. De inkomna yttrandena har sammanställts.  

 

Bedömning 

De synpunkter som inkommit i remissvaren har markerats som kommentarer 

i planen. 

Ronneby Miljö & Teknik anser att föreslagen plan är ”sårbar eftersom 

systemet är uppbyggt helt att vara digitalt. Styrelsen anser att det bör 

kompletteras med ett manuellt förslag”. Bedömningen är att det finns en 

redundans i föreslagna kommunikationskanaler för att minska sårbarhet och 

att ingen ändring behöver göras; Kommunens webbplats ronneby.se och 

kommunväxeln 0457- 61 81 00 är våra primära kanaler. De är också grunden 

för alla övriga informationskanaler. Några exempel på andra kanaler är: 

Media (pressinformation, presskonferens, meddelande i radio och TV), 

intranätet, sociala medier, möten, särskild lokal för krisstöd, brev, flygblad, 

affischer, annonser.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta anta 

den kommunövergripande kriskommunikationsplanen.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

den kommunövergripande kriskommunikationsplanen. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta den 

kommunövergripande kriskommunikationsplanen. 

________________ 

Exp: 

Disa Kristinsdottir Käppi 
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§ 67 Dnr 2015-000088 236 

Rivning av byggnad på fastigheten Ulf 1 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

I Ronneby, Kallingevägen på fastigheten Ulf 1 finns en byggnad, ett rött hus 

som senast har varit bostadshus och tidigare använts personalutrymme av 

Parkenheten.  

 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer att det inte finns behov av byggnaden för 

kärnverksamheterna. Byggnaden har ett stort renoveringsbehov om den 

fortsättningsvis ska användas som bostad. 

Fastighetsuppgifter, karta och bilder av byggnaden framgår av bilagorna.  

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att rivningen av 

det röda huset på fastigheten Ulf 11 rivs och att rivningen finansieras av 

intäkter från fastighetsförsäljning.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att skicka 

ärendet på remiss till Fritids- och kulturförvaltningen och 

Socialförvaltningen för att reda ut historisk värde och/eller 

användningsområde med kostnadskalkyl innan eventuell beslut om rivning 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(75) 
2015-03-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet på remiss till Fritids- och 

kulturförvaltningen och Socialförvaltningen för att reda ut historisk värde 

och/eller användningsområde med kostnadskalkyl innan eventuell beslut om 

rivning. 

________________ 

Exp: 

Fritids-och kulturförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Per Engkvist 
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§ 68 Dnr 2014-000591 253 

Förslag till försäljning av fastigheten Släggan 1, 
Föreningslokal, Peder Holmsgatan 9, Ronneby 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s.k. fastighetslista. 

En lista som omfattar fastigheter/byggnader som inte behövs för 

kärnverksamheterna. För rubricerad fastighet beslutade KSA 210 § 310: 

Behålls i kommunal ägo, kan dock i framtiden säljas om föreningslokaler 

kan lösas på annat sätt. 

Fastigheten har varit föremål för försäljning genom ett exploateringsavtal 

och avsikten var att man skulle bygga trygghetsboende. Detaljplan för detta 

ändamål har tagits fram, den intresserade köparen hoppade och överlåtelsen 

avbröts.  

 

Bedömning 

För närvarande finns två föreningar kvar som hyresgäster, Friluftsfrämjandet 

lokalavdelning i Ronneby och Ronneby Simsällskap. Ronneby 

Handbollsklubb som tidigare haft föreningslokaler i byggnaden har flyttat till 

Ronneby Sporthall. Friluftsfrämjandets och Simsällskapets hyreskontrakt 

löper till och med 2016-12-31. 

Ronneby Simsällskap är beredda och villiga att flytta till anpassade 

föreningslokaler i Ronneby Sporthall. Friluftsfrämjandet har tidigare i dialog 

med kommunen varit beredd att flytta till ersättningslokaler, de har i 

huvudsak behov av förrådslokaler för sin verksamhet.  

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta tillstyrka och föreslå Kommunfullmäktige att 

försälja fastigheten Släggan 1, Peder Holmsgatan 7, Ronneby samt att 

intäkter från försäljningen används till att finansiera anpassning av lokaler i 

Sporthallen för Ronneby Simsällskap, vidare att Kommunfullmäktige ger 

delegation till kommunstyrelsen att slutföra försäljningen.   
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

- återremittera ärendet till tekniska förvaltningen 

- försäljning ska ske enligt markanvisningsavtal för trygghetsboende  

- ta fram underlag för lokaler för simsällskapet i sporthallen. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S), Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP), 

Peter Bowin (V), Tim Svanberg (C), tjänstgörande ersättare Ylva Olsson 

(SD) samt ersättarna Nils-Ingmar Thorell (FP) samt Willy Persson (KD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen besluta att: 

- återremittera ärendet till tekniska förvaltningen 

- försäljning ska ske enligt markanvisningsavtal för trygghetsboende 

- ta fram underlag för lokaler för simsällskapet i sporthallen 

 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 69 Dnr 2015-000034 049 

Internbudget 2015 Tekniska förvaltningen 

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningens internbudget skall fastställas av Kommunstyrelsen.  

 

Bedömning 

Internbudgeten för Tekniska förvaltningen är, trots att rambelopp skiljer 

stort, mycket lite förändrad gentemot 2014. Den stora skillnaden hänför sig 

främst till sammanslagningen av kommunens kostverksamhet. Ramnivån 

påverkas även av totalt sett sänkta internhyror. 

Innehållsmässigt har följande väsentliga delar justerats gentemot 

internbudget för 2014: 

Driftbesparingen som skall genereras av fastighetsförsäljning har hanterats 

via minskade energi- och gatubelysningskostnader. 

Obudgeterad driftökning avseende Backsippans tillagningskök (främst 

personal- och transportkostnader) om 1,1 Mkr i helårseffekt redovisas som 

underbudgetering inom Kostenhetens administration. 

Parkverksamhetens driftområden har anpassats efter nuvarande 

ansvarsfördelning. Variation här är dock stor pga det stora antalet anställda 

med lönebidrag, något som medför att kostnadsbilden inte är korrekt. 

Hamnens intäkter prognostiseras lägre, vilket hanteras via prognostiserade 

högre intäkter av fastighetsarrenden mm. 

Bygglaget är organisatoriskt flyttat från Gatu- och Parkenheten till 

Lokalförsörjningsenheten.  

 

I övrigt har justeringar genomförts på ett antal poster efter lägesbedömning 

samt efter beaktande av utfall 2014.  

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen fastställer redovisad 

internbudget för Tekniska förvaltningen avseende 2015.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att fastställa 

redovisad internbudget för Tekniska förvaltningen avseende 2015 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Jan – Eric Wildros (S), Roger Gardell (FP), Lennart Förberg 

(M), tjänstgörande ersättare Ylva Olsson (SD) samt ersättare Nils-Ingmar 

Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa redovisad internbudget för Tekniska 

förvaltningen avseende 2015. 

________________ 

Exp: 

Magnus Graad 

Anna-Lena Andersson 
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§ 70 Dnr 2014-000495 709 

Rapport assistansutredning 

Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

På kommundirektörens uppdrag har det gjort en genomlysning av 

socialnämndens verksamhet ”Personlig assistans”. Utredningen är en del 

kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet över nämndernas arbete 

(Kommunallag (1991:900) 6 kap. 1§). 

 

Utredningen omfattar tiden 2010-01-01 t o m 2014-06-30 och hur 

övergången från Lag om assistansersättning (SFS 1993:389) till 51 kap. 

socialförsäkringsbalken (SGS 2010:110) fram till halvårsskiftet 2014 har 

påverkat kommunens bedömningar, beslut och kostnader avseende personlig 

assistans enligt Lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Uppdraget omfattade utredning och analys av 

personlig assistans under den aktuella tiden. 

 

Resultatet av utredningen är mycket positivt och utredaren konstaterar att 

kommunens handläggning och hantering av personlig assistans kan 

sammanfattas som ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 

 

Avslutningsvis rekommenderar utredaren att Ronneby kommun: 

• tillsammans med Försäkringskassan ser över former och forum 

för informationsöverföring på individnivå. 

• använder SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) metod 

för kostnadsberäkning, Kostnad Per Brukare (KPB), för verksamheten 

gällande personlig assistans. 

• Fortsätta följa kostnader, intäkter och antalet utförda timmar 

per brukare. 

• Säkerställer rutiner för att följa upp utförd personalprestation i 

förhållande till redovisad/begärd ersättning från Försäkringskassan.  

 

Bedömning 

På kommundirektörens uppdrag har utredaren Patrik Rosin, Avancera 

Omsorg AB, gjort en genomlysning av socialnämndens verksamhet 

”Personlig assistans”. Bakgrunden till uppdraget var att kommundirektören 

vid återkommande tillfällen dels upplevde att i olika forum ställda 
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verksamhets- och ekonomifrågor inte alltid fick tydliga svar och dels att 

verksamheten på ett nationellt plan är svåröverskådlig till karaktär och 

innehåll. Utredningen är också en del kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet 

över nämndernas arbete. 

 

Utredningen omfattar tiden 2010-01-01 t o m 2014-06-30 och uppdraget att 

utreda omfattade hur övergången från Lag om assistansersättning (SFS 

1993:389) till 51 kap. socialförsäkringsbalken (SGS 2010:110) fram till 

halvårsskiftet 2014 har påverkat kommunens bedömningar, beslut och 

kostnader avseende personlig assistans enligt Lag (SFS 1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppdraget omfattade 

utredning och analys av personlig assistans under den aktuella tiden. 

 

Inom ramen för uppdraget skulle följande särskilt belysas: 

• Är Ronneby kommun ”generösare” än Försäkringskassan i 

Blekinge gällande bedömning av sökandens grundläggande respektive andra 

personliga behov. Svaret är att nej, Ronneby kommun följer samma 

regelverk och metodik som Försäkringskassan. Kommunen är försiktig med 

att fatta beslut om personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans 

beslut om assistansersättning enligt SFB och försiktig med att fatta beslut om 

personlig assistans vid tillfälliga behov enligt LSS. Kommunen gör 

motsvarande assistansutredning enligt LSS som inför SFB. Kommunens 

möjlighet att påverka FK:s beslut är mycket begränsad. 

  

• Jämförelse av Ronneby kommun beviljade och utförda timmar 

av personlig assistans enligt LSS. Jämförelsen visar att Ronneby kommun 

har hög utförandegrad som assistansanordnare. För perioden 2010 – 2013 låg 

utfallet utförda timmar på cirka 89 % av beviljade timmar assistansersättning 

enligt SFB. Det innebar att de assistansberättigade som valt kommunen som 

assistansanordnare fått den assistans utförd som de varit beviljade. 

 

• Jämförelse av skillnaden i bedömning av personlig assistans 

enligt LSS och assistansersättning enligt SFB. Hur definieras och avgränsas 

den personliga assistansen. Utredningen visar att Ronneby kommun och 

Försäkringskassan gör en likartad bedömning gällande grundläggande behov 

genom att kommunen följer samma regelverk och metodik som 

Försäkringskassan. Kommunen har varit restriktiv i sina bedömningar av 

personlig assistans enligt LSS. 

 

• Jämförelse av den beviljade tiden/antalet timmar 

assistansersättning respektive personlig assistans för privata 

assistansanordnare respektive kommunens egen regi. Skiljer sig villkoren vid 

bedömning av assistansersättning respektive personlig assistans mellan 
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privata utförare och den kommunala egenregin? Tyvärr saknar 

Försäkringskassan statistik gällande assistansersättning per 

assistansberättigad fördelat på privata och kommunala assistansanordnare 

varför en jämförelse inte varit möjlig att genomföra. Kostnaden för 

kommunen för de 20 första timmarna per vecka är dock konstant oavsett hur 

många timmar en assistansberättigad som valt privat assistansanordnare är 

beviljad. Kommunen har stigande kostnader för personlig assistans enligt 

LSS, huvudsakligen p.g.a. ny praxis för bedömning av grundläggande behov 

i Försäkringskassans tvåårsomprövningar. Kostnaderna för 

sjuklöneersättning har sjunkit under perioden 2010 – 2014. Det finns inget 

som tyder på att kommunen låtit sig påverkas av privata assistansanordnare 

som drivit den sökandes ärende. 

 

Resultatet av utredningen är mycket positivt och utredaren konstaterar att 

kommunens handläggning och hantering av personlig assistans kan 

sammanfattas som ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 

 

Utredaren pekar på att kommunen kommer att få ökade kostnader för 

personlig assistans enligt LSS fr.o.m. 2014 när ny praxis gällande 

grundläggande behov får genomslag på Försäkringskassans 

tvåårsomprövningar av löpande assistansärenden enligt SFB. Vid 

Försäkringskassans avslag på assistansersättning övergår hela ansvaret för 

den personliga assistansen på kommunen, enligt LSS. 

 

Utredaren belyser också att kommunens samverkan med Försäkringskassan 

har försämrats under de år som utredningen omfattar och behöver förbättras 

avseende informationsöverföring i nya ärenden och information om 

förändringar i befintliga ärenden.  

Kommunen behöver också, enligt utredaren, se över möjligheten till ett 

adekvat IT-stöd för att effektivisera utredning och handläggning av ärenden 

inom verksamhetsområdet. Idag sker detta manuellt med papper och penna 

och instansning i efterhand i kommunens verksamhetssystem. Bärbara 

datorer eller ”plattor” som hårdvara och med rätt mjukvara/”app” kan spara 

tid och säkerställa faktainsamlingen. 

 

Avslutningsvis rekommenderar utredaren att Ronneby kommun: 

• tillsammans med Försäkringskassan ser över former och forum 

för informationsöverföring på individnivå. 

• använder SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) metod 

för kostnadsberäkning, Kostnad Per Brukare (KPB), för verksamheten 

gällande personlig assistans. 

• fortsätter följa kostnader, intäkter och antalet utförda timmar 

per brukare. 
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• säkerställer rutiner för att följa upp utförd personalprestation i 

förhållande till redovisad/begärd ersättning från Försäkringskassan.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att kommunstyrelsen 

överlämnar utredningen till socialnämnden, för vidare handläggning och 

åtgärd. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta att 

överlämna utredningen till socialnämnden, för vidare handläggning och 

åtgärd. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna utredningen till socialnämnden, för 

vidare handläggning och åtgärd. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Magnus Widén 
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§ 71 Dnr 2015-000078 700 

Socialförvaltningens kvalitetsarbete - 
kvalitetssäkringssytem 

Socialnämnden § 22/2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

kvalitetsutvecklare Sofia Wildros och verksamhetschef Jörgen Nilsson. 

Kommunfullmäktige har i beslut i budget 2014-2015 gett socialnämnden i 

uppdrag att redovisa ett fungerande kvalitetssäkringssystem enligt nedan 

text. 

"Socialtjänsten är en verksamhet som till stor del är lagstyrd. Ide fall där 

myndighetsutövning krävs finns det ofta mycket känslor inblandade hos dem 

som berörs och dessa är inte sällan en källa till konflikter mellan kommunens 

personal och enskilda kommuninvånare. För att minska risken för att 

konfliktsituationer ska uppstå behövs ett väl fungerande 

kvalitetssäkringssystem inom socialtjänsten. Socialnämnden har sedan 

tidigare fått i uppdrag att redovisa ett väl fungerande kvalitetssystem för 

socialtjänsten, med anledning av förnyad lagstiftning. Detta arbete ska 

redovisas till KF under 2014.”  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen samt att upplysa att 

dokumentet om det systematiska kvalitetsarbetet samt ansvarsfördelning 

finns att tillgå på Portal R/lntranät. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

- återremittera ärendet till Socialförvaltningen 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- återremittera ärendet till Socialförvaltningen 

________________ 

Exp: 

Socialförvaltningen 

Birgitta Ratcovich 
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§ 72 Dnr 2014-000229 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 2014 

Socialnämnden § 26/2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§Lagom stöd och service till vissa funktionshindrade samt 

beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen 

fjärde kvartalet, redovisas för ledamöterna.  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S), Peter Bowin (V), Malin Norfall (S) samt ersättare Willy 

Persson (KD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunfullmäktige föreslås 

notera redovisningen till protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

redovisningen till protokollet. 

 

________________ 

Exp: 
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§ 73 Dnr 2015-000063 101 

Riktlinjer styrdokument 

Utredare Cecilia Birgersson lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Utifrån ett behov av att skapa struktur för kommunens styrdokument har 

enheten Samordning, utveckling och sekretariat, Utredare Cecilia Birgersson 

på Kommundirektörens uppdrag utrett frågan.   

 

För att skapa en tydlighet framkom ett behov av att förutom skapa bättre 

tydlighet på hemsidan att ta fram riktlinjer för styrdokument och mallar.  

Dessa riktlinjer (Se bifogad fil) bygger på en struktur utifrån Vad och Hur. 

Vad handlar om måldokument; strategi, program och plan. Med hur menas 

förhållningsdokument; policy, riktlinje och rutin. I riktlinjerna framkommer 

även i vilken instans styrdokumentet ska beslutas samt en checklista som ska 

följas vid utformandet av nya styrdokument. Undantagna från riktlinjerna är 

lokala bestämmelser och olika regelverk där staten beslutat att ett 

styrdokument ska benämnas på ett speciellt sätt.  

 

Riktlinjerna har arbetats fram med hjälp av kommunens samordnare, jurist 

och informationsansvarig och varit på remiss till Kommundirektören och 

Koncernchefsgruppen. Mallar kommer arbetas fram utifrån riktlinjerna när 

de samt den grafiska profilen, är beslutad. 

 

Bedömning 

Det finns många styrdokument inom kommunen. Det används olika 

benämningar på styrdokument men framför allt används benämningar som 

inte alltid passar med innehåll. Det är även stor skillnad på rubriker inne i 

dokumentet och på layout på försättssidor som skapar otydlighet. 

  

Många kommuner har tagit fram riktlinjer för styrdokument som är beslutade 

av Kommunstyrelsen. De har även valt att utforma mallar för att göra det 

tydligt om ett styrdokument är en policy eller strategi osv.  

 

Utifrån den otydlighet som funnits om benämningar av styrdokument i 

Ronneby kommun anses dessa riktlinjer som innehåller en checklista kunna 

bidra till att skapa mer tydlighet. Bedömningen är även att det behövs mallar 

som visar vart i hierarkin styrdokumentet ligger. Dessa kommer som 
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beskrivits tidigare tas fram när riktlinjerna är beslutade och grafiska profilen 

är antagen. Informationsavdelningen kommer bistå med att ta fram dessa och 

kostnaden bedöms kunna rymmas inom befintlig budget på enheten 

Samordning, utveckling och sekretariat.  

 

Undantagna från riktlinjerna är lokala bestämmelser och olika regelverk där 

staten beslutat att ett styrdokument ska benämnas på ett speciellt sätt. 

 

Förslag till beslut 

Att besluta att anta riktlinjer för Ronneby kommuns styrdokument avseende 

kvalitet och utveckling. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 

riktlinjer för Ronneby kommuns styrdokument avseende kvalitet och 

utveckling. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta riktlinjer 

för Ronneby kommuns styrdokument avseende kvalitet och utveckling. 

 

_______________ 

Exp: 

Cecilia Birgersson 
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§ 74 Dnr 2015-000084 101 

Uppföljning av internkontrollplan 2014 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson redogör internkontrollplaner för 

samtliga nämnder för år 2014. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att: 

- godkänna uppföljning av internkontrollplan 

- ärendet kompletteras med bilagor för avvikelser inför 

kommunstyrelsens kommande sammanträde 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Lennart Förberg (M), Jan-Eric Wildros (S), tjänstgörande 

ersättare Ylva Olsson (SD), Bo Johansson (S) samt ej tjänstgörande ledamot 

Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till nästa 

sammanträde. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

 

________________ 

Exp: 

Jonas Persson 
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§ 75 Dnr 2015-000077 739 

Äldrenämndens begäran om ny detaljplan för Lindebo-
området 

Äldrenämnden § 13/2015 

 

Sammanfattning  

Utvecklingssamordnare Jenny Andersson redogör för sammanställning av 

långsiktig boendeplanering. 

 

Under 2014 har Ronneby kommun haft en alltför lång kö till de särskilda 

boendena. Vi har ofta legat nära den gräns, som gäller enligt lagen. Beslut 

skall verkställas inom tre månader. Klarar kommunen inte av att verkställa 

besluten inom denna tid, kan vi få sanktioner, innebärande att vi får betala 

omkring 2000 kronor per dygn och person till Staten. 

För att utreda det framtida behovet av platser på vård- och omsorgsboenden, 

beslöt äldrenämnden den 14/5 2014, § 72 att tillsätta en Arbetsgrupp för 

långsiktig boendeplanering. Äldrenämndens politiker har representerats av 

Sune Håkansson (RP)(ordf.), Anders Lund (M) samt Bo Johansson (S). 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson har företrätt förvaltningen. Mats Du-Bar 

har företrätt Ronnebyhus. De fyra pensionärsorganisationema har haft varsin 

representant. Sekreterare har Elisabet Backström samt Jenny Andersson 

varit. Vid olika tillfällen har VD för AB Ronnebyhus deltagit. Kontakter har 

hållits med David Gillanders, stadsarkitekt. 

 

Uppdraget kan ses som en fortsättning av det arbete som utfördes av 

äldreboendeutredningen, vars resultat presenterades inför äldrenämnden den 

14/5 2014, § 72. 

Uppdraget för arbetsgruppen är att: 

a. beskriva utveckling, nuläge samt framtida behov 

b. diskutera möjligheterna att bygga om, respektive bygga till, 

befintliga boenden 

c. diskutera om något av de befintliga boendena behöver 

avvecklas, måhända genom omvandling till 

trygghetsboende och/eller seniorboende 

d. diskutera om någon större nybyggnation behöver göras.  

 

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar 
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a) Äldrenämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att en ny 

detaljplan görs för Lindebo-området. Planen skall möjliggöra att Lindebo 

byggs ut med 30-40 lägenheter. 

b) Äldrenämnden beslutar att omvandla högst sex lägenheter på Backen till 

trygghetsboende. Omvandlingen skall ske i en sådan takt att det alltid finns 

minst en ledig lägenhet för särskilt boende, den dag då en lägenhet 

omvandlas till trygghetsboende. 

c) Äldrenämnden beslutar att ge Gruppen för långsiktig boendeplanering i 

uppdrag att även fortsättningsvis följa utvecklingen vad gäller behovet av 

äldreboenden. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att förslå 

kommunfullmäktige att ge miljö-och byggnadsnämnden i uppdrag att 

presentera en ny detaljplan inkluderat utbyggnation för 30-40 lägenheter. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige att ge miljö-och 

byggnadsnämnden i uppdrag att presentera en ny detaljplan inkluderat 

utbyggnation för 30-40 lägenheter. 

 

________________ 

Exp: 
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§ 76 Dnr 2014-000218 709 

Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f 
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2014 

Äldrenämnden § 10/2015 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut enligt 4 

kap 1 § socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6f§ 

socialtjänstlagen, kvartal tre, att rapportera till IVO (Inspektion för vård och 

omsorg). Trots att äldreförvaltningen har en kö att hantera finns inga beslut 

som inte kunnat verkställas under perioden oktober-december. 

 

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunfullmäktige förslås 

notera redovisningen till protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera redovisningen till 

protokollet. 

________________ 
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Exp: 
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§ 77 Dnr 2014-000033 109 

Besvarande av medborgarförslag angående ändring av 
de allmänna bestämmelserna gällande fyrverkeri och 
andra pyrotekniska varor. 

Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Mikael Jönsson föreslår en ändring av Ronneby kommuns allmänna 

ordningsföreskrifter. Ändringen skulle medföra ett utökande av 

tillståndsplikten avseende bestämmelser för användande av fyrverkerier och 

andra pyrotekniska varor.  

 

Bedömning 

Kommunen har begärt in yttrande i ärendet från polismyndigheten i 

Blekinge. Polismyndighetens uppfattning är att de bestämmelser som idag 

finns i de lokala föreskrifterna inte ska utökas ytterligare i enlighet med 

medborgarförslaget eftersom användning av pyroteknik får anses tillräckligt 

reglerat i befintlig lagstiftning. Bedömningen är att kommunen inte bör göra 

några ändringar i ordningsföreskrifterna och ärendet ska inte utredas vidare.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

översända svar på medborgarförslaget och anse ärendet avslutat.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att 

- föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara 

avslaget 

- polisyttrande kompletteras inför kommunstyrelsens sammanträde 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall enligt förslag samt att den 

sista att-satsen tas bort. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå 

medborgarförslaget. 

_______________ 

Exp: 
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§ 78 Dnr 2015-000100 101 

Val av ledamöter till integrationsgrupp 

 

Sammanfattning  

Val av ledamöter till integrationsgrupp.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar på att utse Lena Mahrle (FP) till ledamot 

samt ordförande för integrationsgruppen 

Ledamot Åsa Evaldsson (M) yrkar på att utse Lars Sager (M) som ledamot i 

integrationsgruppen 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar på att utse Jan-Eric Wildros (S) som 

ledamot i integrationsgruppen 

Ledamot Lova Necksten (MP) yrkar på att utse Cecilia Carlén (MP) som 

ledamot i integrationsgruppen 

Ledamot Tim Svanberg (C) yrkar på att utse Kristina Valtersson (C) som 

ledamot i integrationsgruppen 

Ledamot Peter Bowin (V) yrkar på att utse Mohammed Teeti (V) som 

ledamot i integrationsgruppen 

Tjänstgörande ersättare Ylva Olsson (SD) yrkar på att utse Liz Stridh(SD) 

som ledamot i integrationsgruppen 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Anna-Mi Tamsell (KD) 

som ledamot i integrationsgruppen  

  

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse: 

Lena Mahrle (FP) till ledamot samt ordförande för integrationsgruppen 

Lars Sager (M) som ledamot i integrationsgruppen 

Jan-Eric Wildros (S) som ledamot i integrationsgruppen 

Cecilia Carlén (MP) som ledamot i integrationsgruppen 

Kristina Valtersson (C) som ledamot i integrationsgruppen 

Mohammed Teeti (V) som ledamot i integrationsgruppen 

Anna-Mi Tamsell (KD) som ledamot i integrationsgruppen 

Liz Stridh(SD) som ledamot i integrationsgruppen 

 

________________ 

Exp: 

Valda ledamöter 

Sabina Bico 

Annbritt Olsson 
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§ 79 Dnr 2015-000098 101 

Val av ledamot till Folkhälsorådet 

 

Sammanfattning  

Av misstag står det i protokollet från KS i januari att Kenneth Michaelsson 

(C) valdes till ledamot i Folkhälsorådet. Den person som förslogs på mötet 

var Kristina Valtersson (C). Detta måste rättas till i ett nytt beslut. 

 

Förslag till beslut 

Ange att Kristina Valtersson (C) föreslogs till ledamot i Folkhälsorådet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tim 

Svanberg (C). 

 

Yrkanden 

Ledamot Tim Svanberg (C) yrkar på bifall enligt förslag samt att Kenneth 

Michaelsson (C) entledigas.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för den samma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- Kristina Valtersson (C) väljs som ledamot i Folkhälsorådet 

- Kenneth Michaelsson (C) entledigas 

________________ 

Exp: 

Kristina Valtersson 
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Sofie Ceder 

Annbritt Olsson 
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§ 80 Dnr 2015-000094 43 

Val av politisk representant till Blekinge arkipelag 

 

Sammanfattning  

Val av politisk representant till Blekinge arkipelag.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Åsa Evaldsson (M) samt Malin Norfall (S). 

 

Yrkanden 

Ledamoten Åsa Evaldsson (M) yrkar att anförtro ordförande Roger 

Fredriksson (M) uppdraget som politisk representant i Blekinge arkipelag. 

Ledamoten Malin Norfall (S) yrkar att anförtro Bo Johansson (S) uppdraget 

som politisk representant i Blekinge arkipelag. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på sluten omröstning.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer på proposition framfört yrkande 

och finner bifall för den samma. 

 

Åsa Evaldsson (M) och Malin Norfall (S) utses till rösträknare. 

 

Omröstningsresultat 

Antalet ledamöter som röstade var 15 stycken. Rösterna fördelades enligt 

följande: 

Roger Fredriksson: 6 röster av 15 röster 

Bo Johansson: 8 röster av 15 röster 

Blank: 1 röst av 15 röster 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Bo Johansson (S) som politisk 

representant i Blekinge arkipelag.  

 

________________ 

Exp: 

Annbritt Olsson 

Blekinge arkipelag 
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§ 81 Dnr 2015-000045 009 

Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2015/2016. 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Region Blekinge har översänt förslag till tilläggstrafik för trafikåret 

2015/2016. Tidigare har Blekingetrafiken redovisat turer med lågt antal 

resande med förslag om nedläggning. Om kommunen har önskat att ha kvar 

turer bekostas dessa enbart av kommunen och benämns tilläggstrafik. I år 

förslås inga nya nedläggningar av turer i kollektivtrafiken inom Ronneby 

kommun utan Region Blekinge önskar beslut om fortsatt köp eller ej av den 

tilläggstrafik som finns idag. Regionen önskar få besked om kommunen 

önskar köpa till nuvarande tilläggstrafik senast den 15 mars 2015.  

 

Bedömning 

Den tilläggstrafik som körs i Ronneby kommun innevarande år är: 

- Linje 173 Eringsboda Alnaryd med en morgon- och en eftermiddagstur 

under skoldagar. Denna tilläggstrafik var ny från trafikåret 2011/2012 och 

startade i praktiken vid höstterminens början 2011. Antalet resande per tur 

2011 var i snitt ca 3,8. 2012 1,9 och 2013 4,8. 2014 sjönk resandet till 2,0 

resande på morgonturen och 1,1 resor på eftermiddagsturen. Resenärerna 

består till stor del av ungdomar som går på gymnasiet i Karlskrona. 

Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 84 tkr per år. 

 

- Linje 255 till och från Johannishus under sommarperioden. Alla turer, två i 

vardera riktningen, är sedan juni 2008 tilläggstrafik. Dessförinnan var 

trafiken nerlagd under två somrar. Antalet resor har varierat de senaste åren 

mellan 1 och 4. 2013 låg resorna på i snitt 2,0 per tur och 2014 var resandet 

nere i 1,6 i snitt per tur. Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 52 tkr per 

år. 

 

- Linje 256 Listerby-Korsanäs som under sommaren trafikeras med en tur i 

vardera riktningen i pendlingsläge. Denna tilläggstrafik är ny fr o m 

sommaren 2013. Antalet resor var då 2.8 respektive 2.2 i snitt per tur. De 

senaste undersökningarna visar på ett snitt på 2,3 respektive 2,5. 

Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 15 tkr per år. 
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Kostnaden för tilläggstrafiken ökar. Totala kostnaden för ovanstående 

tilläggstrafik är totalt ca 151 tkr. Detta är 35 tkr mer ån innevarande trafikår. 

 

Tidigare har kommunen valt att inte betala för tilläggstrafik på linjer eller 

turer som har lägre resande än ca 2 i snitt. Med utgångspunkt i det kan 

tilläggstrafiken ifrågasättas både gällande linje 173 och linje 255. 

Resandeantalet på linje 173 är beroende av hur många ungdomar som läser 

på gymnasieskola i Karlskrona. Ska linjen läggas ner bör det ske med god 

förvarning så att gymnasieungdomar och deras föräldrar vet att från ett visst 

trafikår t ex från hösten 2018 kommer inte linjen att gå längre. Därför 

föreslås att beslutet om tilläggstrafik kompletteras med att om resandet inte 

ökar till en nivå som överstiger ca 3 resande per tur i snitt så kommer 

kommunen att upphöra med att betala tilläggstrafik fr o m trafikåret 2018/19. 

 

Sommartrafiken på linje 255 har minskat även om resandet har varierat 

mellan åren. När cykelbanan mellan Johannishus och Listerby är byggd kan 

det utgöra ett ytterligare argument för att avsluta tilläggstrafiken. 

 

För närvarande utreds möjligheter och kostnader för en linje som skulle 

trafikera Soft center/Parkdala/Påtorp.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att besluta att under trafikåret 2015/2016 köpa in samma tilläggstrafik som 

för trafikåret 2014/2015 det vill säga sommartrafik på linje 255 Johannishus-

Ronneby, en morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på linje 173 

Eringsboda-Alnaryd samt sommartrafik en morgontur samt en 

eftermiddagstur på linje 256 Listerby-Korsanäs. 

 

Om resandet på linje 173 Eringsboda-Alanryd inte ökar till en nivå som 

överstiger ca 3 resande per tur i snitt så kommer kommunen att upphöra med 

att betala tilläggstrafik fr o m trafikåret 2018/19.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att under 

trafikåret 2015/2016 köpa in samma tilläggstrafik som för trafikåret 

2014/2015 det vill säga sommartrafik på linje 255 Johannishus-Ronneby, en 

morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på linje 173 Eringsboda-Alnaryd 

samt sommartrafik en morgontur samt en eftermiddagstur på linje 256 

Listerby-Korsanäs.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V), Lova Necksten (MP), Jan-Eric Wildros (S), Lennarth Förberg 

(M), Malin Norfall (S), tjänstgörande ersättare Ylva Olsson (SD), Bo 

Johansson (S) samt ersättare Nils-Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på delegering av ärende till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut i frågan. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera ärendet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för beslut i frågan. 

 

_______________ 

Exp: 

 


