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§ 225 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 226 Dnr 2015-000109 101 

Information från näringslivschefen 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind informerar kommunstyrelsen om aktuellt läge 

kring näringslivsarbetet.    

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Malin Norfall (S), Tim Svanberg (C), Lennarth Förberg (M), 

Nicolas Westrup (SD), ersättarna Nils-Ingmar Thorell (FP) samt Ylva 

Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind  
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§ 227 Dnr 2015-000237 709 

Behov av extra resurser pga ökat tryck på 
socialförvaltningens reception samt medborgarservice 

Socialnämnden § 119/2015 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Bakgrund 

Ett stort antal nyanlända (sk etableringsärenden) söker hjälp på 

socialförvaltningen. De efterfrågar hjälp från försörjningsenheten och hjälp 

med information i kontakter med andra myndigheter exempelvis 

försäkringskassan, migrationsverket, skatteverket samt kommunens övriga 

verksamheter. Situationen blir ohållbar i socialförvaltningens reception och 

det är svårt för försörjningsenhetens mottagning att handlägga ärenden. 

Handläggarna får lägga mycket tid på att hjälpa till med praktiska saker 

såsom handlingar, blanketter mm. Försörjningsenheten befarar att 

situationen kommer att bli ännu värre fr.o.m. mitten av maj då de 

etableringslotsarna från arbetsförmedlingen upphör.  

F n finns 175 hushåll med etableringsersättning aktuella på 

försörjningsenheten. F n är majoriteten arabisktalande. 

Behov 

Socialförvaltningen kan med nuvarande tillströmning inte upprätthålla den 

goda service som förväntas gällande våra kommuninvånare. Det uppstår lätt 

irritation, det bildas kö i socialförvaltningens reception pga. att det tar lång 

tid att utreda (pga. språkförbristningar) vad de besökande vill. Detta ger även 

konsekvenser med att vi inte svarar i telefonen, då personerna i ”luckan” 

måste prioriteras.  

Konsekvenserna börjar bli ett arbetsmiljöproblem för receptionspersonalen. 

Översyn inom befintlig personal är gjord för att se om det är möjligt att 

omfördela arbetsuppgifter. Detta är inte möjligt.  

Det finns ett stort behov hos de nyanlända med att få hjälp med olika 

myndighetskontakter med översättning, information om brev och blanketter.  

Socialförvaltningen behöver hitta ett bättre sätt at ta emot icke 

svensktalande. Nuvarande system med telefonmottagning fungerar inte på ett 

tillfredsställande sätt. 

Försörjningsenheten är hårt belastad pga ökat antal etableringsärenden.  
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Bedömning 

Inrättande av funktion som kan vara behjälplig med beredande av 

ansökningar av försörjningsstöd kan innebära att vi minskar ner tiden vad 

gäller det s.k. ”glappet” d.v.s. tiden som uppkommer mellan 

migrationsverkets utbetalning av dagersättning tills personerna är 

självförsörjande med övrig ersättning såsom bostadsbidrag, barnbidrag samt 

etableringsstöd. Tiden för utbetalning från försäkringskassan påverkas bl.a. 

av hur snabbt den enskilde får in korrekta handlingar till försäkringskassan 

samt övriga myndigheter. 

Kommunen har idag beräknade kostnader för ”glappet” med  

ca 5 000 tkr/helår. Beloppet ersätts från schablonersättningen som finns på 

balanskontot.   

Undertecknad har haft dialog med Henrik Lövgren, chef för 

samhällskommunikatörerna. Genom finansiering av tjänst kan 

samhällskommunikatörerna ansvara för ovan nämnda arbetsuppgift.   

Förslag till lösning 

Försörjningsenhetens mottagning förstärks med person som bereder ansökan 

om försörjningsstöd.  Socialsekreterare hanterar fortfarande utredning och 

beslut vid behov med hjälp av tolk.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att begära extra medel från 

flyktingmottagningens balanskonto till finansiering av 50 % tjänst med 

möjlighet till utökning.  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära extra medel från 

flyktingmottagningens balanskonto till finansiering av 50 % tjänst med 

möjlighet till utökning. 

Att försörjningsenhetens mottagning förstärks med person som bereder 

ansökan om försörjningsstöd.  Socialsekreterare hanterar fortfarande 

utredning och beslut vid behov med hjälp av tolk. 
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 socialnämnden beviljas medel på 100,000 SEK från balanskontot för 

flyktingmottagning för att finansiera tjänsten i beslutsförslaget 

 socialnämnden framställer en redovisning av balanskontot    

Deltar i debatten 

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

Wildros (S) samt Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 socialnämnden beviljas medel på 100,000 SEK från balanskontot för 

flyktingmottagning för att finansiera tjänsten i beslutsförslaget 

 socialnämnden framställer en redovisning av balanskontot    

 

_______________ 

Exp: 

Socialnämnden  
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§ 228 Dnr 2015-000360 731 

Servicebostad till vissa funktionshindrade samt 
äskande av medel till installation av sprinklersystem 
och automatiskt brandlarm 

Socialnämnden § 113/2015 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich.  

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda uppstart av 

en servicebostad enligt LSS för psykiskt funktionshindrade personer/ 

personer med utvecklingsstörning. Inom socialförvaltning finns idag ett antal 

beslut om boende som pga platsbrist inte kunnat verkställas. 

Ett beslut som inte verkställs inom tre månader kan medföra 

vitesförläggande av Förvaltningsrätten efter ansökan från Socialstyrelsen. 

Vite beräknas på den kostnad kommunen skulle haft för att verkställa 

beslutet, för beslut om boende kan beloppet uppgå till ca 1 miljon kronor. 

Ett serviceboende enligt LSS kan betecknas som ett boende för personer som 

inte har samma behov av stöd som ges i en gruppbostad. Därmed kan 

målgruppen bestå av boende med olika grader av stödbehov. Det betyder att 

personer från både SSO (Stöd service och omsorg) och Råd och Stöd kan 

erhålla beslut om plats i samma boende. 

Ett serviceboende kan till antalet lägenheter vara större än en gruppbostad 

enligt lagen om LSS. 

Beskrivning av lokalbehovet 

Boendet ska vara anpassat för personer med olika slags funktionshinder. 

Miljön ska vara lugn och rogivande men möjligheter ska också till friskvård 

och olika slags aktiviteter. Personalens behov av översikt och övervakning 

ska vägas mot de boendes integritet. 

De gemensamma utrymmena och de boendes lägenheter ska utformas till 

innehåll och färgsättning så att inomhusmiljön ger lugn och känsla av 

trygghet och säkerhet. Miljön ska vara anpassad för personer med 

funktionshinder och självdestruktivt beteende och i vissa fall inslag av 

utagerande beteende. Dörrar ska vara av hög kvalitet och godkända 

låsanordningar.  
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Sprinklersystem och automatiska brandlarm ska installeras och 

branddokumentation utföras. Larmet ska vara kopplat till mobiltelefon. 

Personalen ska ha överfallslarm och titthål i fastighetens huvudentré. 

Porttelefon ska installeras till varje separat lägenhet då de boende ska kunna 

ta emot besök utan att personalen ska öppna dörren. Kabel- TV och 

bredband ska installeras som normal standard. Lägenheterna kräver god 

isolering så att de boende inte störs av grannar eller pågående verksamhet. 

Fastigheten ska ha god ventilation. 

Tilltänkt lokal 

Blekingebostäder AB har en fastighet på området Parkdala som efter vissa 

justeringar och ombyggnad skulle kunna fungera bra för de behov vi önskar 

få tillgodosedda för boendet. Socialförvaltningen har kartlagt kommande 

behov och slagit fast att boendet ska omfatta åtta lägenheter. Om antalet 

platser i boendet behöver utökas finns möjligheten att till ett serviceboende 

enligt LSS knyta ett flertal satellit lägenheter. Den möjligheten finns inte vad 

gäller gruppbostad.  Vid kontakt har företaget visat intresse att bygga om 

fastigheten och hyra ut den till socialförvaltningen. Äldreförvaltningen hyr 

av samma fastighetsägare och har fått lokalerna anpassade efter sina behov 

på ett tillfredställande sätt. 

Projektgrupp 

Fastighetsägaren leder projektet. Från socialförvaltningen deltar 

verksamhetschef och enhetschef från Råd och Stöd och enhetschef från Stöd, 

service och omsorg. Byggnadsteknisk personal från byggnadskontoret. 

Representant från räddningstjänsten. 

Kommunens hälso- och sjukvårdsteam och brukarorganisationer adjungeras 

till projektgruppen. 

Utrustning av lokalerna 

De boende betalar hyra för sina lägenheter. Hyresnivån får inte överstiga 

försäkringskassans beräkningsgrund för bostadstillägg. Hyran för den 

enskilde kommer att uppgå till ca 5 500 kronor/mån Socialförvaltningen 

bekostar de gemensamma utrymmena som regleras i ett blockhyresavtal 

mellan Ronneby kommun och Blekingebostäder AB. 
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Inventarier behövs enligt nedanstående förteckning 

Matbord med stolar,   10 000 kr 

Köksutrustning till gemensamt kök  10 000 kr 

Möbler till gemensamt vardagsrum  20 000 kr 

Möbler till pers.lägenhet och kontor  25 000 kr 

Belysning och textilier   20 000 kr 

Utsmyckning av inne och utemiljö,  10 000 kr 

Till personalutrymmena krävs telefoner  

datorer, TV och överfallslarm.  50 000 kr 

Summa:                                            145 000 kr 

 

Ekonomi 

Driftsbudgeten är beräknad till 4 307 kronor. Siffrorna är dock högst 

preliminära. Personalbemanningen får ses som en grundbemanning och 

omprövas utifrån de brukare som flyttar in i boendet. Detsamma gäller 

beräkningen av boendekostnaden för brukare som inte är fastställd. Mer 

korrekta siffror får presenteras under processens gång. Medlen finns 

budgeterade fr o m 2016. 

 

Installation av sprinklersystem och automatiskt brandlarm ska ombesörjas av 

Socialnämnden. Den sammanlagda kostnaden beräknas uppgå till vardera ca 

300 000 sammanlagt 600 000 kronor.  

Förslag till beslut 

att föreslå Kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med Blekingebostäder 

AB, 

att Socialnämndens ordförande undertecknar bifogad avsiktsförklaring samt 

att äska medel till installation till sprinklersystem och automatiskt brandlarm, 

600 000 kronor.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige tecknar 

hyresavtal, för hela byggnaden, med Blekingebostäder AB. 

 

Föreslå att kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson (M), 

undertecknar bifogad avsiktsförklaring samt 
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att äska medel till installation till sprinklersystem och automatiskt brandlarm, 

600 tkr. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 teckna ett 5 – årigt hyresavtal, för hela byggnaden, med 

Blekingebostäder AB 

 kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson (M), undertecknar 

bifogad avsiktsförklaring  

 anslå medel på 600 tkr för installation av sprinklersystem och 

automatiskt brandlarm och att detta finansieras via extern upplåning    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Jan-Eric 

Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 teckna ett 5 – årigt hyresavtal, för hela byggnaden, med 

Blekingebostäder AB 

 kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson (M), undertecknar 

bifogad avsiktsförklaring  

 anslå medel på 600 tkr för installation av sprinklersystem och 

automatiskt brandlarm och att detta finansieras via extern upplåning    

_______________ 
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§ 229 Dnr 2012-000309 214 

Detaljplan för Svanevik 1:57 

Sammanfattning  

Adress: Svaneviksvägen 16, 18, 20, 22-31 samt 33-38 

Miljö- och byggnadsnämnden gav 2011-11-17 Plan- och byggenheten i 

uppdrag att påbörja en ändring av gällande detaljplan för området Funkön/ 

Svanevik. Huvudområden för regleringar är: anpassning till framtida 

havsnivåhöjning, byggnadernas höjd och utbredning samt vatten- och 

avlopp. Planen var utställd på granskning under mars 2013. Sedan dess har 

fastigheterna Svanevik 1:45 och 1:46 styckats. Miljö- och byggnadsnämnden 

skickar nu ett reviderat förslag till detaljplan på remiss till Kommunstyrelsen 

under en ny granskning.  

Bedömning 

Under granskningsskedet inkom 15 yttranden, varav 5 var utan erinran. 

Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenteras i ett 

granskningsutlåtande. En sammanfattning av huvudpunkterna och hur de 

föreslås bemötas ges nedan. 

Länsstyrelsen ställde sig tveksam till upphävande av strandskydd inom en 

del av planen, menar att höjdnivåerna i planen bör relateras till en fast 

höjdnivå, att texten runt grundläggning och byggnation bör förtydligas, att 

det är viktigt att vallar utformas med hänsyn till landskapsbilden samt 

rekommenderar kommunen att ställa villkor (i planbestämmelse) om att 

skydds- och säkerhetsåtgärder på den aktuella tomten ska vara genomförda 

innan lov kan ges.  

För området mellan Svanevik 1:45 och 1:46 (idag mellan Svanevik 1:61 och 

1:46) har en mer detaljerad strandskyddsbedömning gjorts och tillförts 

planbeskrivningen. Uppfattningen är fortsatt att området är ianspråktaget och 

att strandskyddet därför kan upphävas. Texten om höjda havsnivåer och 

bestämmelserna kring byggnation på låga nivåer uppdateras i enlighet med 

Länsstyrelsens förslag till principer för byggnation i låglänta områden. 

Höjdnivåer relateras till en fast höjdnivå. Vikten av att utforma vallar med 

hänsyn till landskapsbilden poängteras i planbeskrivningen. Planen ställer 

inte villkor om att skydds- och säkerhetsåtgärder på den aktuella tomten ska 

vara genomförda innan lov kan ges.  
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Detta framförallt för att sådana åtgärder måste kunna utföras på respektive 

tomt (PBL 4 kap 14 §) så att fastighetsägaren själv har rådighet över att vidta 

åtgärden och det bedöms vara svårt att uppnå i Svanevik. 

En fastighetsägare motsatte sig att hans fastighet inte får styckas och menar 

att om nämndens avsikt är att mark på fastigheter skall lämnas orörd (han 

menar ligga inom strandskydd) bör den läggas ut som allmän platsmark så 

att fastighetsägaren kan påkalla inlösen av mark. Fastigheten är nu styckad 

och planbestämmelsen om minsta storlek anpassas till de nu existerande 

fastigheterna. I planförslaget är marken på bostadsfastigheterna föreslagen 

som mark där strandskyddet upphävs.  

Från flera av de boende i området inkom synpunkter rörande nockhöjd och 

byggnadshöjd och de menar att kommunens förslag på höjder efter BBR:s 

energikrav inte stämmer. Planens ambition att tillåta utbyggnad, men 

begränsa höjden på husen. Byggnadshöjd, nockhöjd och takvinkel behöver 

anpassas till såväl befintlig äldre bebyggelse, dagens byggnadsteknik och 

energikrav samt framtida utmaningar inom bland annat energieffektivitet.  

Skisser har gjorts där kommunens energirådgivare, som även arbetar som 

byggnadsinspektör, gett information om vilka ungefärliga tjocklekar på 

väggar, tak m.m. som behövs för att möta dagens energikrav. Utifrån de 

tjocklekarna och en takvinkel på max 30 grader har skisserna tagits fram. 

Dessa skisser har visat att en byggnadshöjd på 3,9 m samt en nockhöjd på 6 

m möter energikraven samt håller nere höjden på större byggnadsvolymer. 

Ingen ändring av planbestämmelserna om höjder föreslås.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra mot förslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget. 

_______________ 

Exp:  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 230 Dnr 2015-000221 214 

Ändring av Detaljplan för Väbynäsområdet 

Sammanfattning  

Adress: Kalvövägen 11, 13, 15 och 17 samt Väbynäsvägen 29, 31, 33 och 

35-94. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2015 (§ 130) att 

godkänna detaljplanen för Väby 5:3 m.fl. 

Syftet med planen är att ersätta de äldre planer som finns i området och som 

blivit inaktuella då flertalet bygglov getts med avvikelser. Viktiga frågor är 

en utökning av byggnadsarean för att anpassa den till befintlig bebyggelse 

och möta en önskan bland fastighetsägarna att bygga ut, anpassning till 

dagens energikrav på byggnader, anpassning till kommande havsnivåhöjning 

och lokalisering av båtverksamhet.  

Det är nu fråga om antagande av planen. 

Fullständiga handlingar finns på www.ronneby.se/vaby 

Bedömning 

Planen har handlagts enligt ett normalt planförfarande och var senast utställd 

för en andra granskning under tiden 8 maj till 29 maj 2015. Inkomna 

synpunkter har sammanfattats och kommenterats i ett granskningsutlåtande. 

I korthet har efter granskningen ett u-område i plankartan tagits bort då 

bedömningen är att det ej behövs samt information i planbeskrivning och 

behovsbedömning uppdaterats. Uppdateringarna är av redaktionell karaktär 

och har inte lett till någon ändring i plankartan.  

Förslag till beslut 

Att Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Väby 5:3 m.fl., 

upprättad den 16 juni 2014, reviderad den 12 juni 2015.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Väby 5:3 m.fl., upprättad den 

16 juni 2014, reviderad den 12 juni 2015. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen 

för Väby 5:3 m.fl., upprättad den 16 juni 2014, reviderad den 12 juni 2015. 

_______________ 
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§ 231 Dnr 2015-000409 279 

Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende.  

Ronneby kommun har tagit del av remiss - Förslag till bostadsförsörjning – 

Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona. Bostadsförsörjningsprogrammet 

syftar till att underlätta kommande beslut om investeringar, budgetstrategier 

och andra nödvändiga beslut för att samordna kommunens fysiska 

utveckling och befolkningstillväxt i enlighet med översiktsplanens 

inriktning. Riktlinjerna i bostadsförsörjningsprogrammet anger inriktningen 

för Karlskrona kommuns bostadsförsörjning och ställningstaganden att 

uppnå målen.  

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen utgör första delen av 

bostadsförsörjningsprogrammet. Arbetet fortsätter med en handlingsplan 

med åtgärder för varje fördjupningsområde enligt översiktsplanen. 

Riktlinjerna och handlingsplanen kommer tillsammans att utgöra 

Bostadsförsörjningsprogrammet för Karlskrona kommun. Riktlinjerna, som 

nu är på remiss, ska antas av kommunstyrelsen årligen. De åtgärder som 

föreslås i handlingsplanen ska följas upp i kommunens budget för att kunna 

realiseras. Hela bostadsförsörjningsprogrammet kommer att lämnas till 

kommunfullmäktige för beslut om antagande under hösten 2015.  

Bedömning 

Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen ger en god bild av både 

förutsättningar och riktlinjerna för Karlskrona kommuns bostadsförsörjning. 

Ronneby kommun har inget att erinra mot förslaget och ser fram emot vidare 

samråd i frågor som rör kommunen.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens beslutar att Ronneby kommun har inga erinringar 

mot Karlskrona kommuns remiss Förslag till bostadsförsörjning – 

Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona.  
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 Ronneby kommun har inga erinringar mot Karlskrona kommuns 

remiss Förslag till bostadsförsörjning – Bostadsförsörjningsprogram 

för Karlskrona 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Ronneby kommun har inga erinringar mot Karlskrona kommuns remiss 

Förslag till bostadsförsörjning – Bostadsförsörjningsprogram för 

Karlskrona 

_______________ 

Exp: 

Karlskrona kommun 

Miljö – och byggnadsförvaltningen 
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§ 232 Dnr 2015-000416 101 

Representantskap i Sydostleader 

Sammanfattning  

Det pågår ett arbete att bilda ett nytt område för Lokalt ledd utveckling för 

perioden 2016-2023. Det nya området är föreslaget döpas till SydostLeader. 

En ny valberedning arbetar med att ta fram förslag till stadgar, ekonomiska 

ersättningar och organisation. Den nya styrelsen kommer att bestå av lika 

antal representanter från privata sektorn, ideella sektorn och offentliga 

sektorn. Förutom styrelsen kommer även en referensgrupp att tillsättas med 

två representanter från respektive ingående kommun, en politisk representant 

och kommunal tjänsteman.  

Förslag till beslut 

- att nominera ....................... som Ronneby kommuns representant i 

Sydostleader styrelse under verksamhetstiden 2016-2018. 

 

- att utse ................... samt ....................... som Ronneby kommuns 

representanter i referensgruppen till Sydostleader under verksamhetstiden 

2016-2018.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

 val av representanter sker vid kommunstyrelsens sammanträde 

 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår 

representant för styrelsen 

 Alliansen föreslår representanter för referensgruppen 

 Val av tjänsteman i referensgruppen föreslås vid kommunstyrelsens 

sammanträde    

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Tim Svanberg (C) samt Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

Ledamot Malin Norfall (S) nominerar Tommy Andersson (S) till 

representant i Sydostleader styrelse.   

Ledamot Nicolas Westrup (SD) nominerar Bengt Johansson (SD) till 

representant i Sydostleader styrelse.   

Tim Svanberg (C) nominerar Kenneth Michaelsson (C) till representant i 

referensgruppen till Sydostleader. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) nominerar tjänstemannen Ebon 

Kaisajuntti till representant i referensgruppen till Sydostleader.   

Propositionsordning 1  

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer Malin Norfalls (S) yrkande mot 

Nicolas Westups (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt Malin Norfalls (S) yrkande.     

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och 

Tim Svanbergs (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 

desamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  

 nominera Tommy Andersson (S) till Ronneby kommuns representant 

i Sydostleader styrelse under verksamhetstiden 2016-2018 

 utse Kenneth Michaelsson (C) samt Ebon Kaisajuntti till Ronneby 

kommuns representanter i referensgruppen till Sydostleader under 

verksamhetstiden 2016-2018 

_______________ 

Exp: 

Sydostleader 

Kenneth Michaelsson 

Tommy Andersson 
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§ 233 Dnr 2015-000276 101 

Information om utvärdering av digitala 
möteshandlingar 

Sammanfattning  

Informationsärende om erfarenheterna av läsplattor och vad det skulle 

innebära för kostnader/vinst att införa papperslösa sammanträden i 

Kommunfullmäktige och i nämnderna.  

Kommundirektören gav enhetschef Anna-Karin Sonesson och utredare 

Cecilia Birgersson i uppdrag att utvärdera erfarenheterna av papperslösa 

sammanträden, det vill säga använda läsplatta, i Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-08 (2012/139 § 135) att ett ”digitalt 

arbetssätt” skulle införas.  

Utvärderingen har skett genom gruppintervjuer med partigruppledare, som 

tackat ja, under april/maj månad. Samtal har även förts med IT-enheten om 

erfarenheter och framtida lösningar. 

Det framhålls vid intervjuerna att det finns många fördelar med digitala 

handlingar exempelvis tillgänglighet till handlingarna, slippa hantera allt 

papper och att kunna göra anteckningar och chatta. Det framkommer även 

många utmaningar, framför allt tekniska, vilka måste lösas. Det framstår 

även som att det är lite svårare att orientera sig och att mötena tar längre tid. 

Det framstår som den årliga kostnaden för surfplatta kontra papper blir lägre, 

när kostnaden fördelats på den förväntade livslängden på en surfplatta, för 

Miljö- och byggnadsnämnden och Utbildningsnämnden. Nämnder som idag 

skriver ut mycket i färg. För övriga nämnder är det billigare med papper.      

Bedömning 

Samlade bedömningen är att de intervjuade förtroendevalda anses tycka att 

läsplattor är framtiden, det är en vanesak. Det finns dock förbättringsarbeten 

som behöver göras för att det ska fungera optimalt med exempelvis tekniken 

och orienteringen bland handlingarna.  

Vid ett eventuellt beslut om att införa läsplattor framstår det som det enklaste 

sättet att hantera problemet är att de ekonomiska medel, som nämnderna fått 

för att bekosta tryck och utskick av handlingar, tas in till ett centralt konto 

som nämndernas plattor betalas från.  
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Det framstår som den årliga kostnaden när kostnaden fördelats på förväntad 

livslängd på surfplatta, fyra år, blir lägre för Miljö- och byggnadsnämnden 

och Utbildningsnämnden. Specifika kostnader för papper kontra läsplattor 

framgår i bilagan. Det uppstår dock en ingångskostnad.  

Kommunfullmäktige 50 surfplattor total kostnad för inköp och ett års 

internetabonnemang: 343 000 kr år 1 övriga 3 år cirka 78 000 kr (om 

kostnaden för trådlöst abonnemang ligger kvar på 130 kr/månaden). 

Nämnderna (om det köps in till samtliga) cirka 70 surfplattor totalt inköp och 

ett års internetabonnemang: 480 200 kr år 1, övriga år cirka 109 200 kr (om 

kostnaden för trådlöst abonnemang ligger kvar på 130 kr/månaden). Det 

kommer även uppstå kostnader för att utbilda alla ledamöter samt för 

support.      

Förslag till beslut 

Att ta informationen till protokollet.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att presentera 3 olika 

förslag på dokument – och ärendehanteringssystem som stödjer det 

politiska arbetet som kommunstyrelsen sedan fattar beslut om   

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Roger Gardell (FP), Lova Necksten (MP), Malin Norfall 

(S) samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag 

att presentera 3 olika förslag på dokument – och ärendehanteringssystem 

som stödjer det politiska arbetet som kommunstyrelsen sedan fattar beslut 

om.  

_______________ 

Exp: Kommunledningsförvaltningen  
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§ 234 Dnr 2015-000222 299 

Kvalitetssäkring av köksutredningen 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen fick 2015-04-29 i uppdrag av Kommunfullmäktige 

att genomföra en kvalitetssäkring av tidigare beslutad köksutredning. 

Uppdraget gavs mot bakgrund att Tekniska förvaltningen lade fram förslag 

om att omfördela ca 5,3 mkr på grund av högre kostnad att bygga om 

Gymnasieskolan Knut Hahn till tillagningskök än vad som budgeterats. 

För att genomföra utredningen/kvalitetssäkringen har Tekniska förvaltningen 

anlitat en alternativ storkökskonsultsfirma, Kreativa Storkök, som reviderat 

utredningen samt detaljprojekterat samtliga kök.  

I tidigare utredning har kalkylen baserats på storlek av befintliga ytor som 

byggs om och på tillkommande ytor för nybyggnation. Anledningen till att 

detaljprojektering inte genomförts i utredningsskedet var det stora antal 

alternativ som då redovisades vilket medförde att detaljprojektering av dessa 

skulle innebära en orimligt stor kostnad och tidsåtgång för ett 

utredningsskede.  

Resultatet av den nu genomförda kvalitetssäkringen visar att ett antal ytor 

felbedömts (till det mindre) samt att ombyggnation av kylanläggningar 

budgeterats alldeles för lågt. Priserna på köksutrustning har även dessa 

redovisats till för låga priser baserat på dagens marknadspriser. 

Kvalitetssäkringen visar, enligt bilaga 1, att Snäckebackskolan och 

Hobyskolan blir dyrare än vad som tidigare budgeterats emedan 

Saxemaraskolan, Kallingeskolan och Vidablicks vagnhall blir billigare. 

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Kreativa Storkök arbetat fram 

en plan på hur utrusning bättre kan återanvändas från de kök som byggs om 

för att därigenom ytterligare optimera investeringskostnaderna.  

Kvalitetssäkringen visar, med dagen marknadspriser och enligt budgetplan, 

att vi kan bygga om samtliga kök enligt budget, under förutsättning att 

marknaden inte förändras eller att vi får oskäligt höga anbud. Vid inkomna 

anbud som bedöms som oskäligt höga finns alltid möjligheten att avbryta 

och därefter göra om upphandlingen. 
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Enligt tidigare redovisad tidplan var Snäckebackskolan och Saxemaraskolan 

planlagda för ombyggnation under 2016. Då Snäckebackskolan förväntas 

dyrare än tidigare beräkning samt för att korrigera för en annars troligt 

framtung investeringsbudget 2016-2017, föreslår Tekniska förvaltningen att 

ombyggnation av Saxemaraskolan flyttas till 2019. Saxemaraskolan är den 

skola där minst antal elever berörs och som därmed anses mest lämplig att 

flytta fram.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen gör, baserat på genomförd kvalitetssäkring/ 

detaljprojektering samt med förutsättning att det inte blir onormal 

kostnadsökning inom storköksområdet, bedömningen att planerade 

köksprojekt kan hanteras inom nuvarande tillgängliga budgetmedel.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta: 

Att Saxemaraskolans köksombyggnad flyttas till 2019.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Saxemaraskolans köksombyggnad flyttas till 2019. 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S) samt 

ersättare Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Saxemaraskolans 

köksombyggnad flyttas till 2019. 

________________ 
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§ 235 Dnr 2014-000248 253 

Fastställande av överklagande av beslut om 
strandskyddsdispens Stenaby 1:8 och 1:19 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har, genom undertecknad, överklagat Länsstyrelsen i 

Blekinge läns beslut den 25 maj 2015 att upphäva Miljö- och 

byggnadsnämnden i Ronneby kommuns beslut om strandskyddsdispens för 

uppförande av garage samt ianspråktagande av allmän mark som tomtplats 

och för anläggande av infart på fastigheterna Stenaby 1:8 och 1:19 i 

Ronneby kommun, länsstyrelsens dnr 526-3039-14. 

Kommunen har fått anstånd med att utveckla sin talan i målet till den 10 

september 2015. 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för avgörande huruvida 

överklagandet ska vidhållas.      

Bedömning 

Förslag till utvecklande av talan samt handlingar som beskriver ärendet 

bifogas.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att överklagandet vidhålls och att utvecklande av talan fastställs i enlighet 

med kommunjuristens förslag.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

överklagandet vidhålls och att utvecklande av talan fastställs i enlighet med 

kommunjuristens förslag. 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att beslutsförslaget avslås.       
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Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på huruvida ärendet 

ska behandlas idag eller inte och finner att kommunstyrelsen beslutar att 

behandla ärendet idag.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överklagandet vidhålls och att utvecklande av 

talan fastställs i enlighet med kommunjuristens förslag. 

 

På grund av jäv deltar inte ledamot Lennarth Förberg (M) i handläggningen 

av detta ärende. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot 

beslutet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson  
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§ 236 Dnr 2015-000389 000 

Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest 

Sammanfattning  

Bakgrund 

Från Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit en skrivelse daterad 

2015-05-21, bilaga A, där föreningen med hänvisning till föreningsstämmans 

beslut 2015-04-16 om nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening 

vill efterhöra hur respektive medlem vill utnyttja den nya möjligheten att 

kunna erlägga en särskild medlemsinsats i år. Kommunens svar är bindande. 

I stadgarna för föreningen har bl.a. tillkommit en möjlighet för 

medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera 

särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet 

som följer av medlemskapet. 

Beskrivning av Kommuninvests kapitaluppbyggnad och genomförda 

stadgeändringar lämnas i bilaga B. 

Kommunens nuvarande insats 

Kommunens nuvarande insats uppgår, efter inbetalning av den årliga insats 

som beslutades av föreningsstämman, till 15 023 270 kr eller 532,34 kronor 

per invånare.      

Bedömning 

Fördelar med att betala in en extra insats 

Fördelen med att erlägga en särskild insats är att det i de nya stadgarna införs 

en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två delnivåer som 

motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. 

När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är 

medlemmen inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats 

som annars skulle betalas. 

Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att 

kommunen uppnår de högre insatsnivåerna – till större och större del 

behållas av medlemmen. Den årliga insats som är knuten till storleken på 

återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist bortfalla. 
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Konkret innebär detta att inbetalningen av insatskapital om ca 10,4 mkr 

bokförs som en tillgång och därför inte belastar kommunens resultat 2015, 

förutom med viss räntekostnad. Den årliga utdelningen från Kommuninvest 

kommer från och med år 2016 att tillgodoräknas kommunens resultat, vilket 

hittills inte varit möjligt då utdelningen varit förenad med en 

insatsskyldighet. Viss insatsskyldighet kan dock föreligga framöver 

beroende på befolkningsutvecklingen. 2015 erhöll kommunen ca 3,0 mkr. 

För Kommuninvest är extra kapitalinbetalningar från medlemmarna 

betydelsefullt. Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig 

framförhållning värnar den egna organisationen uppfattas av myndigheter, 

ratinginstitut och andra marknadsaktörer som en tydlig styrkesignal jämfört 

med om föreningen i ett sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av 

kapital med stöd av stadgarna. 

Ränta på insatskapitalet 

Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 

procent. Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett 

skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som ska bekostas 

inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma 

utrymme som också ska räcka till för återbäring).  

Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital 

kommer att bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på 

föreningsstämman. Föreningen har dock uttryckt att den eftersträvar att 

kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på 

var och en av dem. 

Förslaget nedan innebär att Ronneby kommunen under 2015 ska betala in en 

särskild insats till Kommuninvest ekonomisk förening så att kommunen 

uppnår den stadgemässigt högsta insatsnivån på 900 kronor per invånare 

räknat på invånarantalet vid 2015 års ingång. 

Detta insatsbelopp motsvarar ca 10 375 630 kronor, vilket efter inbetalning 

ger ett totalt andelskapital om 25 398 900 kronor.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Ronneby kommun föreslås besluta följande 

att meddela Kommuninvest ekonomisk förening att Ronneby kommun 

önskar betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta insatsnivån på 

900 kronor per invånare per 1/1 2015, 

att anslå 10 375 630 kronor att under 2015 efter anfordran utbetalas som 

andelskapital samt 

att finansiering sker genom eget kapital      
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 meddela Kommuninvest ekonomisk förening att Ronneby kommun 

önskar betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta 

insatsnivån på 900 kronor per invånare per 1/1 2015 

 anslå 10 375 630 kronor att under 2015 efter anfordran utbetalas som 

andelskapital  

 finansiering sker genom eget kapital 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare 

Nils-Ingmar Thorell (FP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 meddela Kommuninvest ekonomisk förening att Ronneby kommun 

önskar betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta 

insatsnivån på 900 kronor per invånare per 1/1 2015 

 anslå 10 375 630 kronor att under 2015 efter anfordran utbetalas som 

andelskapital  

 finansiering sker genom eget kapital 

________________ 
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§ 237 Dnr 2014-000421 109 

Besvarande av medborgarförslag från Lisa Johansson 
angående Ornäsbjörken i Brunnsparken 

Sammanfattning  

Lisa Johansson och Tobias Elmerot skriver i ett medborgarförslag att den 

Ornäsbjörk, Sveriges riksträd, som finns planterad i Brunnsparken inte är en 

äkta Ornäsbjörk utan istället en närbesläktad flikbladig björk. De förslår att 

skylten vid den falska Ornäsbjörken tas bort och ersätts med ny skylt och att 

en ny, äkta Ornäsbjörk planteras i Brunnsparken (E-planta för artgaranti)      

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen som svarar: 

”Tekniska förvaltningen har sedan en tid tillbaka uppmärksammats på att 

den flikbladiga björk som planterats i Brunnsparken ej är en äkta Ornäsbjörk. 

Dialog pågår internt om vilken åtgärd som bör genomföras. Innan åtgärd 

genomförs måste samråd hållas med Länsstyrelsen, vilka är beslutande i 

frågan.” 

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget är besvarat med ovan 

redovisade pågående hanteringsgång i ärendet.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat 

med ovanstående redovisning från tekniska förvaltningen.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående redovisning från tekniska förvaltningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att 

medborgarförslaget är besvarat med ovanstående redovisning från tekniska 

förvaltningen. 

________________ 
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§ 238 Dnr 2014-000544 109 

Besvarande av medborgarförslag från Föräldrarådet, 
Fredriksbergskolan genom Ingela Kindblad gällande 
tillbyggnad med tak på skolbyggnaden för regnskydd 

Sammanfattning  

Föräldrarådet Fredriksbergsskolan genom Ingela Kindblad har lämnat ett 

medborgarförslag gällande tillbyggnad med tak på skolbyggnaden för 

regnskydd.  

Med anledning av flertalet barns önskan om ett väderskydd på den s.k. 

’’stora skolgården’’ som vetter mot Gustaf Arnolds gata vill föräldrarådet 

uppmärksamma Ronneby kommun genom ett medborgarförslag. En mindre 

tillbyggnad med tak som utgår ifrån skolbyggnaden vid ingången Eken - 

Syrenen och som kan fungera som regnskydd önskas. Syftet är att ge barnen 

skydd vid kraftig nederbörd och erbjuda en plats där man kan vistas vid 

dåliga väderförhållanden. Ett för barnen viktigt alternativ då det leder till att 

fler barn ska kunna vara ute och få frisk luft även under dåligt väder. 

Väderskyddet kommer även till användning under sommarens varmaste 

dagar då barnen skyddas mot stark sol.      

Bedömning 

Förslaget har remitterats till Utbildningsnämnden. Enligt remissyttrande 

gjordes följande bedömning: 

Ärendet har tidigare behandlades av utbildningsnämnden 2015-03-19 och 

återremitterades 2015-04-23 för komplettering och utredning av 

konsekvenserna för utemiljön på skolgården. Ärendet remitterades återigen 

2015-05-21 för förnyad komplettering till tekniska förvaltningen för förnyad 

översyn.   

Ulf Borgström anger i sitt tillbyggnadsförslag att komplettering och 

synpunkter har inhämtats från rektor, lärare, elever och representant från 

föräldraråd om regnskyddets utseende, storlek och placering. Väderskyddet 

kommer att uppföras i samklang med omkringliggande byggnad och 

beräknas få en storlek av ca 32 kvm, och ansluta till ”gamla 

gymnastiksalen”. Uppkommen kostnad beräknas rymmas inom 

förvaltningens budget. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(62) 
2015-09-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Mot den bakgrunden föreslås att medborgarförslaget bifalls och att Tekniska 

förvaltningen ges i uppdrag att uppföra väderskydd i enlighet med vad som 

framgår ovan samt att finansiering sker inom Utbildningsförvaltningens 

budget.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och ge Tekniska 

förvaltningen i uppdrag att uppföra väderskydd samt att finansiering sker 

genom Utbildningsförvaltningens försorg.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

 bifalla medborgarförslaget 

 tekniska förvaltningen i uppdrag att uppföra väderskydd  

 finansiering sker genom Utbildningsförvaltningens försorg 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 bifalla medborgarförslaget 

 tekniska förvaltningen i uppdrag att uppföra väderskydd  

 finansiering sker genom Utbildningsförvaltningens försorg 

________________ 
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§ 239 Dnr 2015-000053 109 

Besvarande av medborgarförslag från Kirsten Lindgren 
gällande en ny förbindelselänk över eller vid sidan om 
Asfalttippen på Bruksområdet 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslår Kirsten Lindgren att det görs en ny 

förbindelse för gång- och cykeltrafikanter över eller vid sidan om 

asfalttippen på bruksområdet i Kallinge för att på så vis inte behöva upp i 

korsningen vid Linvägen.      

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen som svarar 

följande: 

”Idag tillhandahålls GC-vägar mellan Ronneby och Kallinge dels längs 

Kallinge/Ronnebyvägen samt längs Sörbyvägen/Djupaforsvägen. Detta 

bedöms som tillräckligt för att täcka behovet för denna sträckning. 

Det redovisade behovet är att det saknas en GC-förbindelse inom Kallinge 

mellan områdena Öster Vång och Alevägen/Gråalsvägen. Idag får de 

oskyddade trafikanterna ta vägen via Flisevägen, vilket innebär en extra 

sträcka på totalt ca 300 m jämfört med en direktanslutning i kanten på 

asfalttippen. 

Längs föreslagen sträckning finns idag en anlagd trafikövningsbana 

alternativt ett område där asfalt tas omhand för krossning och vidare 

nyttjande vid vägbyggnation mm. Skall ny GC-anslutning anläggas krävs att 

denna åtskiljs med stängsel eller motsvarande så att inte obehöriga kommer 

in på fel område och riskerar att skadas. Om lämplig placering finns bör 

utredas i samband med att långtidsplaneringen för utbyggnad av gång- och 

cykelvägnätet revideras.  

Tekniska förvaltningen noterar redovisat behov inför kommande 

revideringar av långtidsplaneringen för utbyggnad av gång- och 

cykelvägnätet.” 

Medborgarförslaget föreslås vara besvarat med ovanstående yttrande från 

tekniska förvaltningen.      
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående yttrande från tekniska förvaltningen.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående yttrande från tekniska förvaltningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat med ovanstående yttrande från tekniska 

förvaltningen. 

_______________ 
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§ 240 Dnr 2013-000392 109 

Besvarande av medborgarförslag från Filip Mathisson 
om nytt bokningssystem för Blekingetrafiken som 
förenklas genom uppdelning i närtrafik, färdtjänst och 
sjukhusbesök 

Sammanfattning  

Filip Mathisson och Johanna Lagerlund föreslår i ett medborgarförslag att 

den öppna närtrafiken delas upp i närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök och 

att de i  Blekingetrafikens beställningscentral frågar vilken trafik man ska 

åka med. Vissa bilar skulle bara ta emot färdtjänst och sjukhusbesök och 

vissa bara närtrafik. Förslagsställarna föreslår också att Blekingetrafiken 

inför ett nytt bokningssystem och en app för bokning. Bokningssystemet 

skulle möjliggöra att man t ex ser om någon från nästan samma plats inom 

rimligt tidsram ska till samma destination. Man föreslår vidare att man ska 

kunna få kvitto så att man slipper betala dubbelt för buss och närtrafik samt 

slutligen att den öppna närtrafiken ska gå till kl 23 för att kunna göra 

aktiviteter som man annars inte har möjlighet till.      

Bedömning 

Medborgarförslaget berör till största delen Blekingetrafiken och frågor som 

inte kommunen direkt inte kan påverka. Följande kan dock nämnas: Att man 

samlat närtrafik, färdtjänst och sjukresor under ett paraply, öppen närtrafik, 

är för att vara så flexibla och kostnadseffektiva som möjligt. Det innebär att 

delar av dagen kanske alla tillgängliga bilar enbart kör färdtjänstresor för att 

det behövs medan det vid ett annat tillfälle under dagen så kanske häften av 

bilarna kör färdtjänst och övriga vanlig närtrafik. Om tre resenärer ska från 

Eringsboda till Kallinge vid samma tid är det bättre att samordna dessa resor 

än att en som åker vanlig närtrafik åker i en bil, den som åker färdtjänst i en 

annan och i den tredje bilen reser någon som sjukresenär. 

Ett nytt bokningssystem en investering på många miljoner och 

Blekingetrafiken planerar inget byte för tillfället. Däremot har de under 

hösten startat upp arbetet med en uppgradering av det befintliga systemet 

som kommer att ge både dom, resenärer och beställare i kommun och 

landsting flera bra redskap. Målet är att via Mina Sidor, hitta dina 

beställningar och en app där du ser var bilen du beställt och väntar på, var 

den befinner sig på en karta.  

Generösare tider för den öppna närtrafiken är en fråga som har varit uppe 

både från Ronneby kommun sida men också som förslag i Region Blekinges 
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trafiknämnd. Frågan om trafik på landsbygden kommer att tas upp i 

revideringen av trafikförsörjningsprogrammet där arbetet pågår och 

kommunerna mfl kommer att få det på remiss under året. 

Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 
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§ 241 Dnr 2014-000436 109 

Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson 
gällande vägbulor på Stenbocksvägen 

Sammanfattning  

Sara Johansson har lämnat ett medborgarförslag på att placera vägbulor på 

Stenbocksvägen för att göra vägen säkrare för skolbarn samt för att sänka 

hastigheten då vägen används som en genomfartsled för snabba bilar och 

mopeder. Vägbulorna skulle även öka säkerheten för barn som leker och 

cyklar i området samt till och från lekplatsen.      

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har besökt platsen och även haft dialog med boende 

på denna gata. Utifrån besöket och dialogen ser Tekniska förvaltningen 

ingen anledning att sätta vägbulor på den nämnda sträckan. Miljön och 

utformningen av gatan är av en sådan karaktär att det gör det svårt för bilister 

att kunna köra för fort. Småbarn som rör sig i området måsta ha uppsikt av 

ansvariga vuxna. Övervakningen av hastighetsöverträdelsen är en polisiär 

uppgift. Utifrån denna bedömning föreslår Tekniska förvaltningen att 

medborgarförslaget avslås.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

______________ 
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§ 242 Dnr 2015-000229 109 

Besvarande av medborgarförslag från Agne Petersson 
gällande översikt av hastigheter i Ronneby kommun 

Sammanfattning  

Kommunmedborgaren har inkommit med förslag på ändring av 

hastighetsbegränsning från 50 km/h till 40 km/h.  

Medborgaren skriver att polismyndigheterna tycker att det är bra med 40 

km/h istället för 50 km/h.      

Bedömning 

Sedan 2008 har Trafikverket infört nya hastighetsgränser. Dessa är en 

komplettering till de tidigare hastighetsgränserna (faktablad 2010 från 

Trafikverket).  

Att införa/kombinera dessa nya hastighetsgränser till de befintliga kräver ett 

stort arbete. Tekniska förvaltningen ser inget akut behov i dagsläget att göra 

detta då vi anser att de nuvarande hastighetsgränserna fungerar 

tillfredställande inom kommunens tätorter. 

Tekniska förvaltningen vill avvakta och se utvärderingen av andra 

kommuner som har infört nya hastighetsgränser.      

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Ronneby kommun att avslå förslaget och 

avvakta tills utvärderingarna från de kommuner som har implementerat detta 

är klara.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget och avvakta tills utvärderingarna från 

de kommuner som har implementerat detta är klara. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget 

och avvakta tills utvärderingarna från de kommuner som har implementerat 

detta är klara. 

_______________ 
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§ 243 Dnr 2015-000128 109 

Besvarande av medborgarförslag från Bengt-Allan 
Jeppsson gällande trafiken på Knektabacken och 
Volontärbacken 

Sammanfattning  

Kommunmedborgaren har inkommit med förslag på att enkelrikta 

Knektabacken och Volontärbacken så att man kan köra in från 

Linblomsvägen och ut till Götgatan. Medborgaren skriver vidare att nya 

garagen skymmer sikten och att bilar som parkerar längs med Knektabacken 

och Volontärbacken gör det svårt att mötas.      

Bedömning 

Knektabacken och Volontärbacken har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. 

Området består enbart av flerfamiljshus med stora p-ytor i närheten av 

husen. Detta för att underlätta för de boende och besökare för att komma 

snabbt till och från husen.  

En enkelriktning försvårar framkomligheten för de boende och besökare.  

Gatans bredd är inte mindre än en vanlig villagata.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget. 

_______________ 
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§ 244 Dnr 2015-000413 010 

Länsgemensam kartläggning av barn och ungdomars 
hälsa 

Sammanfattning  

Som en del av det länsgemensamma folkhälsoarbetet (Folkhälsopolicy för 

Blekinge län 2014-2018) efterfrågas en länsövergripande bild av barn och 

ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Idag saknas 

länsövergripande möjligheter att se trender och mönster och att kunna göra 

jämförelser både inom och mellan län. Idag finns detta utvecklat för den 

vuxna befolkningen (16-84 år) sedan 2005 inom ramen för 

befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor. Där finns nu en upparbetad 

databas och ett antal folkhälsorapporter har skrivits utifrån detta material. 

Länets kommuner har idag olika tillvägagångssätt för att beskriva barn och 

ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Ronneby kommun har sedan 

2005 genomfört LUPP – enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). 

En enkät som vänder sig till barn och ungdomar 13-25 år. Ronneby kommun 

har genomför enkäten 2005, 2008, och 2012. I Ronneby har enkäten riktats 

till de elever som går i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. 

Enkäten handlar om ungdomars syn på fritidsutbud, situationen i skolan, 

inflytande, arbete, hälsa, trygghet, och vilka framtidsplaner unga i 

kommunen har. Enkäten är en del av kommunens kommunövergripande 

åtgärder för att främja barnens rättigheter och anges som åtgärd i 

kommunens Barn- och ungdomspolitiska strategi 2012-2015 (KF§ § 

225/2012).  

Inför genomförande av LUPP- enkäten 2015 ställs Ronneby kommun inför 

frågan om att ersätta LUPP- enkäten och delta i en länsgemensam 

kartläggning. Ronneby kommun kommer vara en part i att utveckla denna 

enkät tillsammans med länets övriga kommuner, Landstinget Blekinge och 

Länsstyrelsen Blekinge. Detta är nödvändigt för att Ronneby kommun ska ha 

möjlighet att fortsätta följa de indikatorer som bland annat finns i 

kommunens Folkhälsopolicy 2013-2016, vad gäller barn och ungdomars 

livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 
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Ett förslag på hur en gemensam datainsamling om barn och ungdomars 

livsvillkor, levnadsvanor och hälsa skulle kunna genomföras i länet planeras 

till hösten 2015. Kartläggningen kommer därför först bli aktuell under 2016.  

Folkhälsorådet har tagit del av informationen och ställer sig bakom en 

länsgemensam kartläggning av barn och ungdomar hälsa samt att den 

ersätter LUPP- enkäten.      

Bedömning 

En länsgemensam kartläggning medför att länets kommuner får en bra bild 

av barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Det medför även 

att en bra grund för gemensamma folkhälsoinsatser för barn och unga i länet. 

För Ronnebys del skulle det leda till att vi i stort kan följa samma indikatorer 

som tidigare och att kommunen får stöd i bearbetning av data och 

sammanfattning av resultat.  

Resultatet av LUPP- enkäten har under åren sammanställts till en rapport 

som ska användas som underlag för diskussion och samtal i olika 

sammanhang. Rapporten ska vara en del i politikers och tjänstemäns 

beslutsunderlag och långsiktiga planering i frågor som rör barn och 

ungdomar. Idag är det främst Folkhälsorådet som följer de indikatorer som 

redovisa i LUPP - enkäten. Det bedöms därför vara mer verksamt att 

Ronneby kommun deltar i en länsgemensam kartläggning.      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att Ronneby 

kommun ställer sig bakom framtagande av hur en gemensam datainsamling 

om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa skulle kunna 

genomföras i länet samt att denna ersätter LUPP- enkäten.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

Ronneby kommun ställer sig bakom framtagande av hur en gemensam 

datainsamling om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa 

skulle kunna genomföras i länet samt att denna ersätter LUPP- enkäten. 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S) samt Roger Gardell (FP). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommun ställer sig bakom 

framtagande av hur en gemensam datainsamling om barn och ungdomars 

livsvillkor, levnadsvanor och hälsa skulle kunna genomföras i länet samt att 

denna ersätter LUPP- enkäten. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder  
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§ 245 Dnr 2014-000600 101 

Val av representanter från kommunala nämnder och 
bolag till referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby 
kommun 

Sammanfattning  

Under 2013 beslutade Kommunstyrelsen att bilda en referensgrupp för barns 

rättigheter i Ronneby kommun (KS § 228/2013 2013-08-19). Varje 

förvaltning, nämnd och bolag erbjöds därefter att utse en representant. På 

grund av ny mandatperiod beslutade Kommunstyrelsen arbetsutskott 2015-

03-09 att nämnder och bolag på nytt erbjuds att utse representanter till 

referensgruppen (KSAU § 105/2015).   

Val av representanter från nämnder och bolag ska lyftas för beslut i 

Kommunstyrelsen. Vid detta tillfälle ska en representant från 

Kommunstyrelsen utses. 

Följande representanter har inkommit från nämnder och bolag:  

Fritid- och kulturnämnden, Johan Svedberg (S)  

Miljö och byggnadsnämnden, Margaret Yngveson (S) 

Utbildningsnämnden, Silke Jacob (C) 

Socialnämnden, Åsa Evaldsson (M) 

ABRI, Martin Moberg (S) 

Äldrenämnden svarar att barn inte ingår i verksamheten i så stor utsträckning 

att en representant behöver utses. AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö och 

teknik AB har inte inkommit med svar.      

Bedömning 

Gruppen bör ha en partipolitisk bredd och en jämställd representation.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att utse 

en representant till referensgruppen för barns rättigheter i Ronneby kommun.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: Sofie Ceder 
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§ 246 Dnr 2015-000060 300 

Lokalutredning Stadshuset 2014/2015 

Sammanfattning  

Utifrån att problemet med brist på fysiska arbetsplatser i stadshuset och att 

det i vissa korridorer är ohållbart att inte kunna tillgodose en god arbetsmiljö 

har Tekniska förvaltningen på kommundirektörens uppdrag utrett 

möjligheterna till förbättringar. Syftet med utredningen var att se över och 

tilldela arbetsplatsutrymmen i stadshuset till samtliga förvaltningar. 

Uppskattade kostnader skulle bifogas utredningen. Utredningen visar på att 

det är möjligt att tillgodose nuvarande lokalbehov samt så vitt man idag vet 

också behoven de närmaste åren. För utredningens innehåll hänvisas till 

bilagd rapport.  

Ärendet behandlades av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-09 och 

återremitterades då med begäran om att tillföra utredningen ytterligare 

frågeställningar kring: 

Fikarummen, användning och avsikt 

Politikernas placering 

Kommunledningskorridoren, kommundirektör i denna 

Eventuell flytt av Fritid- och kulturförvaltningen 

Översyn av vilken personal som kan behövas bättre utanför stadshuset, i 

verksamheten. 

 

De återremitterade punkterna finns, tillsammans med tidigare utredning, 

redovisade i bilagd reviderade rapport. (Lokalutredning Stadshuset, ver 2.0 

från april 2015) 

 

Utöver presenterad lösning på arbetsplatsproblemet är det värt att notera de 

optioner, d.v.s. lösningar på befintliga problem men som inte har direkt med 

arbetsplatsbristen att göra. Den ena är att iordningställa 

omklädningsrum/dusch och tvättplats för miljöinspektörer och det andra är 

att förbättra mottagande för besökare till stadshuset. Efter diskussioner med 

berörda chefer bedöms förslaget som både bra och genomförbart. 

Frågetecken kring en eventuell placering av informationsenheten på 

bottenplanet invid eventuell ny reception behöver dock utredas vidare för att 

se om detta är optimalt ur effektivitets och kvalitetssynpunkt.  
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De ekonomiska konsekvenserna har belysts i utredningen och är uppdelade i 

två delar: Att göra de förändringar som är nödvändig ur arbetsplatsantalets 

perspektiv beräknas kosta ca 740 tkr. Att dessutom genomföra de föreslagna 

optionerna bedöms öka kostnaderna med ca 3000 tkr.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen 

beslutar tillskjuta investeringsmedel för genomförande av förslaget till 

förändringar i stadshuset, inklusive de beskrivna optionerna.      

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), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Malin Månsson (S) samt ersättare 

Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att återremittera ärendet för att den 

ska kompletteras med en säkerhetsanalys. 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att det framtagna underlaget delas 

in i olika faser. 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att polisens lokaler utesluts från 

ritningarna.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 återremittera ärendet för att den ska kompletteras med en 

säkerhetsanalys 

 det framtagna underlaget delas in i olika faser 

 polisens lokaler utesluts från ritningarna   

_______________ 

Exp: Tekniska förvaltningen  
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§ 247 Dnr 2015-000217 101 

Förslag till tillägg i "Bestämmelser om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda" avseende 
föräldraledighet 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

lämna förslag på dels en skrivning i Ronneby kommuns bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda som behandlar ledighet i form av 

föräldraledighet och dels reglering av hur ersättare/vikarie tillsätts under 

sådan ledighet för att inte rubba den politiska balansen/fördelningen, i första 

hand i Kommunstyrelsens arbetsutskott där idag inte finns valda ersättare. 

Undertecknads förslag till reglering redovisas i det följande.  

Bedömning 

Rätt till föräldraledighet 

En förtroendevald som utsetts av fullmäktige behåller sitt uppdrag under hela 

mandattiden eller för uppdraget fastställd tid oberoende av om uppdraget 

fullföljs eller inte. Entledigande kan endast ske på de grunder som anges i 4 

kap. 7-10 a §§ kommunallagen (1991:900, KL), t.ex. vid omval, om 

valbarheten upphör samt efter beslut av fullmäktige om den förtroendevaldes 

önskat avgå eller om denne vägrats ansvarsfrihet. Rätt till föräldraledighet 

eller annan liknande frånvaro behöver således inte regleras särskilt. 

 

Ersättare vid presidieledamots frånvaro 

Om en ledamot är förhindrad att delta vid nämndsammanträde är 

huvudregeln att en av fullmäktige vald ersättare ska tjänstgöra i ledamotens 

ställe, 5 kap. 12 § KL.  

Turordning för ersättares tjänstgöring följer av kommunfullmäktige fastställd 

ordning. När det gäller ordförande och vice ordförande i nämnd, dvs. 

nämndens presidium, ska fullmäktige meddela föreskrifter om vem som ska 

fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller vice ordförande 

kan tjänstgöra, 6 kap. 16 § KL. Fullmäktige äger således i detta fall besluta 

om hur ersättare ska utses. I 6 kap. 6 § andra stycket Kommunstyrelsens 

reglemente (2014-12-22 § 358) anges att om ordföranden på grund av 

sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid 

får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.  
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i underlag med förslag till 

reglemente för styrelsen och övriga nämnder (SKL cirkulär 14/58), föreslagit 

att nämnden ska kunna utse en annan ledamot som ersättare för såväl 

ordföranden som övriga presidieledamöter om dessa inte kan fullgöra sitt 

uppdrag under en längre tid. Notera att kretsen som kan väljas som ersättare 

för presidieledamot utgörs av styrelsens ledamöter, inte dess ersättare. 

Det föreslås att Kommunstyrelsens reglemente ändras så att bestämmelserna 

om ersättare vid ordförandes frånvaro omfattar samtliga presidieledamöter i 

styrelsen. Vidare föreslås att kommunens övriga nämndereglementen ses 

över och justeras så att presidieledamöters frånvaro i nämnder regleras 

motsvarande sätt. 

 

Ersättare vid utskottsledamots frånvaro 

Kommunallagen innehåller inga andra bestämmelser om ersättare vid 

förtroendevalds frånvaro.  

SKL har i sitt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder 

föreslagit att nämnden ska kunna utse en ersättare för utskottets ordförande 

vid om denne inte kan fullgöra sitt uppdrag för längre tid. 

Kommunstyrelsens reglemente innehåller idag inga bestämmelser om hur 

ordförande utses, och således inte heller om ersättare vid dennes förfall. 

Enligt Staffan Wikell, förbundsjurist SKL och expert i kommunalrätt, kan 

inte ersättare utses i särskild ordning för övriga utskottsledamöter. Kretsen 

förtroendevalda för vilka ersättare kan utses på detta sätt får inte bli alltför 

vid, då det medför att syftet med kommunallagens bestämmelser om val av 

ersättare och deras tjänstgöring urvattnas. Har utskottet inga valda ersättare, 

kan möjligen ledamot med förfall entledigas och fyllnadsval förrättas varvid 

ny utskottsledamot utses för den tid tidigare ledamot förväntas vara 

frånvarande. Den nya ledamoten väljs bland ledamöterna och ersättarna i 

styrelsen, 6 kap. 22 § KL. Den tidigare ledamoten kan återväljas som 

utskottsledamot för tiden efter det att den nya ledamotens uppdrag löpt ut. 

Besluten förutsätter att nämndens befogenhet att besluta om mandattids 

längd framgår av reglementet. Det är oklart hur denna ordning skulle hålla 

vid en laglighetsprövning.  

Kommunstyrelsens reglemente innehåller idag inga bestämmelser om 

mandattider för ledamöterna i arbetsutskottet, inte heller om ersättare. 

För att Kommunstyrelsen ska kunna besluta om ersättare för ledamot av 

arbetsutskottet vid längre tids frånvaro behöver styrelsens reglemente ändras 

på följande sätt. 
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Det föreslås att det i Kommunstyrelsens reglemente införs en bestämmelse 

som innebär att styrelsen för den tid styrelsen beslutar väljer ledamöter till 

utskottet. Vidare införs en bestämmelse om att styrelsen inom ett utskott för 

den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter väljer en ordförande och 

två vice ordförande. I reglementet ska också anges att om ordföranden i 

utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för längre tid får styrelsen får utse en annan ledamot i utskottet 

att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

  

Reglering av arvode vid föräldraledighet 

En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Hur denna fråga ska 

lösas bör framgå av kommunens bestämmelser om ersättning till 

förtroendevalda. 

I Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda (KF 2014-12-

11 § 350 och 2014-12-22 § 359), regleras avräkning av arvode respektive 

ersättares arvode på delvis olika sätt, beroende på uppdragets omfattning. 

För förtroendevald som erhåller begränsat årsarvode, dvs. fullgör sitt 

uppdrag på mindre än 40 procent av heltid, gäller enligt 2 kap. 2 § tredje och 

fjärde stycket följande. 

För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars förhindrats att 

fullgöra sitt uppdrag ska för den tid som överstiger en månad, göras en 

minskning av årsarvodet eller det begränsade arvodet i proportion därtill.  

Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § KL, för förtroendevald med årsarvode 

eller begränsat arvode uppbär ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, 

d.v.s. 1/12 per månad. 

Motsvarande bestämmelser gäller för förtroendevald som erhåller årsarvode, 

dvs. fullgör sitt uppdrag på minst 40 procent av heltid, 3 kap. 2 § fjärde och 

femte stycket följande. 

För heltidsarvoderad förtroendevald, dvs. kommunalråd, regleras 

arvodesavräkning för frånvaro vid sjukdom i 4 kap. 4 §. Bestämmelser 

saknas om sådan avräkning vid annan typ av förhinder, inte heller regleras 

ersättares arvode under sådan frånvaro. 

Reglerna om arvodesavräkning är således inte likformiga. Bestämmelserna 

om avräkning för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode 

respektive årsarvode inbegriper alla former av förfall, även föräldraledighet. 

Däremot avräknas inte arvode för kommunalråd vid annan frånvaro än 

sjukdom. Varför bestämmelserna skiljer sig åt är inte utrett. 
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Kommunstyrelsen har som utgångspunkt för denna utredning föreslagit att 

månadsarvode när föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning utges, ska 

reduceras med 1/30 per frånvarodag oavsett månad. 

Liknande reglering finns i flera andra kommuner. I dessa kommuner gäller 

emellertid motsvarande avräkningsprincip för frånvaro vid sjukdom (med 

särskilda regler om arvode motsvarande sjuklön de första 14 sjukdagarna, 

dvs. vad som gäller för anställda) eller annat förfall. 

Det noteras vidare att i flera kommuner som valt att reglera förtroendevalds 

föräldraledighet utgår arvode motsvarande de förmåner som utgår från 

arbetsgivaren vid anställds föräldraledighet. Vanligtvis utgörs förmånen av 

ett s.k. föräldrapenningtillägg som ska kompensera för det lönebortfall som 

den anställde förorsakas vid uppbärande av föräldrapenning. 

Det är ur tillämpningssynpunkt en fördel om principerna för reducering av 

arvode är likformiga oberoende av om förtroendevald fullgör uppdraget på 

hel- eller deltid eller om förfallet beror på sjukdom, föräldraledighet eller 

annat. Så är inte fallet med nu gällande ersättningsbestämmelser och blir inte 

heller med det förlag Kommunstyrelsen har som utgångspunkt. Vidare 

tillkommer om avräkningsbestämmelserna bör samordnas med de 

bestämmelser som gäller för kommunens anställda. Det föreslås därför att 

frågan om beräkning och reducering av arvode vid förtroendevalds frånvaro 

utreds vidare. Utredningen bör ske i samverkan med personalenheten och 

representant för de förtroendevalda.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

kommunstyrelsens reglemente ändras så att bestämmelserna om ersättare vid 

ordförandens frånvaro omfattar samtliga presidieledamöter i styrelsen 

det i kommunstyrelsens reglemente införs följande bestämmelser om 

arbetsutskottets arbetsformer:  

a) att styrelsen för den tid styrelsen beslutar väljer ledamöter till 

arbetsutskottet, 

b) att styrelsen inom arbetsutskott för den tid styrelsen beslutar bland 

utskottets ledamöter väljer en ordförande och två vice ordförande, samt 

c) att om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan 

ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes 

uppgifter. 

förändringarna förs in i Kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga. 

ändringarna i kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 1 juli 2015 
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kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att övriga nämndereglementen ses 

över och justeras så att presidieledamöters frånvaro i nämnder och utskott 

regleras på det sätt som föreslås för kommunstyrelsen 

kommunjuristen får i uppdrag att utreda hur arvodesreglementet kan 

förändras så att dubbla ersättningar för samma uppdrag ej kan utgå 

uppdra kommunjuristen att utreda möjligheten till personunion mellan 

kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens arbetsutskotts 

presidium 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 kommunstyrelsens reglemente ändras så att bestämmelserna om 

ersättare vid ordförandens frånvaro omfattar samtliga 

presidieledamöter i styrelsen 

 det i kommunstyrelsens reglemente införs följande bestämmelser om 

arbetsutskottets arbetsformer:  

a) att styrelsen för den tid styrelsen beslutar väljer ledamöter till 

arbetsutskottet, 

b) att styrelsen inom arbetsutskott för den tid styrelsen beslutar bland 

utskottets ledamöter väljer en ordförande och två vice ordförande, 

samt 

c) att om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat 

skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen 

utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 

fullgöra dennes uppgifter. 

 förändringarna förs in i Kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga. 

 ändringarna i kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 1 

juli 2015 

 kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att övriga 

nämndereglementen ses över och justeras så att presidieledamöters 

frånvaro i nämnder och utskott regleras på det sätt som föreslås för 

kommunstyrelsen 

 kommunjuristen får i uppdrag att utreda hur arvodesreglementet kan 

förändras så att dubbla ersättningar för samma uppdrag ej kan utgå 
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 uppdra kommunjuristen att utreda möjligheten till personunion 

mellan kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 

arbetsutskotts presidium  

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Malin Norfall (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att 

reda ut otydligheten kring arvodeersättningarna i reglementet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att reda ut 

otydligheten kring arvodeersättningarna i reglementet.      

_______________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson  
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§ 248 Dnr 2015-000425 310 

Översyn av stenbeläggning centrum 

Sammanfattning  

Ledamot Roger Gardell (FP) redogör för medborgares klagomål rörande 

vägunderlaget på Strandgatan respektive Kungsgatan.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över kvalitén på gator med 

stenbeläggning där fordonstrafik förekommer 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Roger Gardell (FP), Peter Bowin (V) samt ersättare Willy 

Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutet från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att se 

över kvalitén på gator med stenbeläggning där fordonstrafik förekommer. 

______________ 

Exp:  

Tekniska förvaltningen 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(62) 
2015-09-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 249 Dnr 2013-000162 730 

LOV, lagen om valfrihet, Fastställande av 
ersättningsmodell och ersättningsnivåer för 
valfrihetsystem inom hemtjänst i Ronneby kommun 

Sammanfattning  

Underlaget för beslut om LOV återremitteras för vidare hantering. 

Enligt kommunallagen från 1 januari 2015 ska det av kommunfullmäktige 

för varje mandatperiod antas ett program med mål och riktlinjer för 

verksamheter som utförs av privata utförare. Detta är då ingen enskild 

uppgift för Äldreförvaltningen.  

I övrigt kvarhåller Äldrenämnden den tidigare utredningen och 

kostnadsbilden.     

Äldrenämnden beslut 2015-08-19 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom svaret på återremissen och 

skicka den för beslut i Kommunfullmäktige.     

Arbetsutskottet beslut 2015-08-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen förslå 

kommunfullmäktige att besluta i enlighet med äldrenämndens beslut:  

 att ställa sig bakom svaret på återremissen  

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Denna paragraf justeras omedelbart. 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att:  

 ställa sig bakom svaret på återremissen i enlighet med äldrenämndens 

beslut den 19 augusti 2015, ÄN § 115, 

 besluta i enlighet med kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson 

(RP) yrkande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 

2015, KF § 174: bifall till äldrenämndens förslag från den 13 april 

2015, sidorna 1-10, 14, 16-21. Därtill, äldrenämnden får själva 

bestämma om områdesindelning samt avgränsningar tätort – 

landsbygd. 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att: 

 ärendet återremitteras då underlaget är bristfälligt 

 beslutsunderlaget kompletteras med tydliga och uppföljningsbara 

program och riktlinjer för, i detta fall, aktuella kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare 

 Ronneby kommuns kostnadsbild skall utgöra utgångsläge för 

ersättningarna (budget/internbudget) 

 frågorna underställs kommunstyrelsen och kommunfullmäktige    

Propositionsordning 1  

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på huruvida ärendet 

ska avgöras idag eller inte och finner att kommunstyrelsen beslutar att 

ärendet ska avgöras idag.   

Votering begärs. Kommunstyrelsen beslutar anta följande beslutsgång: 

Ja - röst för att ärendet ska avgöras idag 

Nej - röst för att ärendet inte ska avgöras idag    
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Omröstningsresultat 1  

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag med 8 ja-röster mot 

7 nej-röster. 

Ledamöter/tjänstgörande 

ersättare 

Parti Ja-

röst 

Nej-

röst 

Avstår från 

att rösta 

Roger Fredriksson  M X   

Åsa Evaldsson  M X   

Lennarth Förberg M X   

Kenneth Michaelsson C X   

Tim Svanberg C X   

Roger Gardell FP X   

Malin Norfall S  X  

Tommy Andersson S  X  

Jan – Eric Wildros S  X  

Malin Månsson S  X  

Bo Johansson S  X  

Peter Bowin V  X  

Lova Necksten MP  X  

Nicolas Westrup SD X   

Tomas Lund SD X    

    

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige att: 

 ställa sig bakom svaret på återremissen i enlighet med äldrenämndens 

beslut den 19 augusti 2015, ÄN § 115, 

 besluta i enlighet med kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson 

(RP) yrkande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 

2015, KF § 174: bifall till äldrenämndens förslag från den 13 april 

2015, sidorna 1-10, 14, 16-21. Därtill, äldrenämnden får själva 

bestämma om områdesindelning samt avgränsningar tätort – 

landsbygd. 

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot 

beslutet.  

________________ 
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§ 250 Dnr 2014-000603 011 

Information samordnad varudistribution 

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 

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). 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

besluta att man skall införa samordnad varudistribution i kommunen.  

Arbetsutskottets beslut 2015-08-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra kommundirektören att till 

kommunstyrelsen återkomma med en tidplan för när redovisning av ärendet 

kan ske.      

Deltar i debatten 

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

Norfall (S) samt Kenneth Michaelsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att förlänga uppdraget till 

kommunstyrelsens första sammanträde januari 2016.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga uppdraget till kommunstyrelsens 

första sammanträde januari 2016. 

_______________ 

Exp: 

Magnus Widén 

Anna-Karin Sonesson  

 


