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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2015-10-27 

Datum då anslaget sätts upp 2015-11-05   
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Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Åsa Evaldsson (M) 
Lennarth Förberg (M) 
Tim Svanberg (C) 
Roger Gardell (FP) 
Tommy Andersson (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Malin Månsson (S) 
Ola Robertsson (S) 
Peter Bowin (V) 
Nicolas Westrup (SD) 
Tomas Lund (SD) 

Tjänstgörande ersättare Bo Johansson (S) 
Annette Rydell (S) 
 "[Skriv ev § här]"  

§§ 292-297 
§§ 292-297 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Lena Karstensson (M) 
Silke Jacob (C) 
Nils Ingmar Thorell (FP) 
Willy Persson (KD) 
Martin Moberg (S) 
 

Tjänstemän Magnus Widén 
William Lavesson 
Ola Liljerum 
Johan Sjögren 

 
§ 293 
§ 293 
§ 294-297 
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§ 292 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

Tommy Andersson (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 293 Dnr 2015-000554 619 

Information om reservkraft på Knut Hahnskolan  

Sammanfattning  

William Lavesson informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om 

reservkraft på Knut Hahnskolan.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- notera informationen till protokollet  

- ärendet också behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2015-

10-27 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S), Peter Bowin (V), Tim Svanberg (C), Lennarth Förberg (M), 

Tommy Andersson (S) samt ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet ska behandlas inom 

ramen för Budget 2016-2017 plan 2018-2019.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska behandlas inom ramen för Budget 

2016-2017 plan 2018-2019. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 294 Dnr 2015-000490 042 

Skattesats år 2016 

Sammanfattning  

I enlighet med 8 kap 6 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober 

månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året. Kommunfullmäktige ska 

fastställa skattesatsen före november månads utgång (8 kap 9 § 

kommunallagen).  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 

skattesatsen till 22,36 kronor för år 2016, d.v.s. oförändrat från 2015.  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 

skattesatsen till 22,36 kronor för år 2016, d.v.s. oförändrat från 2015. 

_______________ 
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§ 295 Dnr 2015-000504 012 

Ny styrmodell inför 2017 

Sammanfattning  

2013 tog kommunens förtroendevalda revisorer i samarbete med KPMG 

fram en revisionsrapport kring ”Granskning av kommunens målstyrning”. 

Revisorerna pekade bl a på följande förbättringsområden: 

 

- kontinuerlig dialog och kommunikation mellan 

tjänstemannaorganisation och politik, 

- ytterligare minskning och konkretisering av kommunens mål, 

- målen bör fokusera på vilka resultat verksamheten ska uppnå, 

- fokus på brukar- och medborgarperspektiv, 

- ett helhetstänk kring de övergripande mål som kommunfullmäktige 

beslutat om ner till nämndernas och förvaltningarnas 

verksamhetsplanering, 

 

Politiker och tjänstemän i ledande och/eller viktiga befattningar i kommunen 

har tillsammans haft tre planeringsdialogsdagar under 2015 då 

omvärldsanalys samt utbildning och träning i resultatstyrning legat i fokus. 

Detta arbete fortsätter i oktober då samma grupp erbjuds en gemensam dag i 

Osby tillsammans med åtta närliggande kommuner då nätverket SmåNe och 

representanter från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) bjuder in till 

fortsatt utbildning och diskussion i resultatstyrning. Under 2016 planeras nya 

dagar för planeringsdialog i Ronneby. 

 

Planerings- och uppföljningssystemet Stratsys har implementerats i 

verksamheten under 2015. Implementeringen fortsätter under året och 

framöver med nya styrmodeller. Stratsys möjliggör för användaren att se den 

”röda tråden” på ett tydligare sätt. Det är ett utmärkt arbetsverktyg vid 

arbetsplatsträffar och dylikt. 

 

För att möta de synpunkter som framkommer i rapporten ”Granskning av 

kommunens målstyrning” föreslås en ny styrmodell enligt bifogade bilagor. 

Styrmodellen bygger på att kommunfullmäktige beskriver vad man vill att 

kommunen ska uppnå inom ett antal strategiska målområden. Den 

omvärldsanalys som kommunen tagit fram är en viktig beståndsdel i detta 

arbete. Värt att notera här är att särskilda uppdrag kommer att fortsätta delas 

ut.  
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Nämnderna har därefter i uppdrag att med hjälp av egna nämnds-, 

verksamhets- och eventuellt enhetsmål planera verksamheten så att man 

arbetar i riktning mot kommunfullmäktiges vilja. Nämndernas arbeten följs 

upp via centrala, övergripande indikatorer som är kopplade till varje 

strategiskt målområde och i nämndernas verksamhetsberättelser. 

Detta innebär att styrningen av verksamheterna sker på ett strukturerat sätt, 

målen och indikatorerna blir färre att följa upp på central nivå och brukar- 

och medborgarperspektivet blir starkare då kommunfullmäktige förtydligar 

vad man menar med de strategiska målområdena. Vidare förstärks 

helhetstänket och den röda tråden då nämndsmålen stannar på den nivå där 

de hör hemma.  

 

Tidsmässigt ser processen för den nya styrmodellen ut så här: 

 

 

Nov 2015:  Kf fastställer ny styrmodell tillsammans med 

strategiska målområden, beskrivande text för 

dessa för 2016 samt indikatorer och målvärden 

 

Jan 2016-juni 2016: Nämnderna arbetar med sina nämndsmål inför 

2017 utifrån den nya styrmodellen och 

fastställer dessa i nämnden.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att:  

- godkänna föreslagen styrmodell för 2017 

- uppdra till nämnderna att utefter visionen, de strategiska 

målområdena och dess indikatorer utarbeta nämndsmål inför nästa 

års budgetarbete samt 

- uppdra till kommunens kvalitetsgrupp, som består av 

kvalitetssamordnare eller dylikt på förvaltningar och bolag samt 

verksamhetsutvecklare, utredare och kommundirektör, att till 

Kommunstyrelsen, senast i juni-2016, redovisa hur måluppföljning 

och analys enligt kommunens styrmodell är tänkt att fungera på ett 

strukturerat och effektivt sätt.   
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- ordet blocköverskridande tas bort i dokumentet Styrmodellens 

delar 2, sida 1 under stycket Vision 

- tidplanen ändras från nov 2015, jan 2016, feb-jun 2016 till nov 

2015 och jan-jun 2016 

- texten för jan 2016 flyttas upp och bildar ett stycke för nov 2015 

- i övrigt godkänna föreslagen styrmodell för 2017  

Deltar i debatten 

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

Andersson (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att den andra respektive tredje att-

satsen tas bort. 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att den första att-satsen formuleras 

enligt följande: godkänna föreslagen styrmodell för implementering 2016-

2017.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

föreslagen styrmodell för implementering 2016-2017. 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 

________________ 
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§ 296 Dnr 2015-000491 041 

Budget 2016-2017 plan 2018-2019 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen överlämnar sitt förslag till budget 2016-2017, plan 2018-

2019 till kommunfullmäktige för beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2016 

ska vara 0,35 %. I övrigt hänvisas till ”Borgenspolicy för Ronneby 

kommun”  

- att från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 0 tkr år 2016, 10 

540 tkr år 2017, 19 040 tkr år 2018 och år 2019, till de centrala 

kontona (finansieringskonton), enligt bifogat förslag. 

- att fastställa drift- och investeringsbudget 2016-2017, plan 2018-

2019 i enlighet med bifogat förslag 

- att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2016 med 

totalt 75 mkr.  

- att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2016.   
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Deltar i debatten 

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

Andersson (S) samt Jan-Eric Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att beslutsförslaget kompletteras 

med följande: 

- investeringsbudgeten för reservkraft Knut Hahn ändras från 1,6 

miljoner till 2,4 miljoner kronor på sidan 35 i dokumentet Budget 

2016-2017, Plan 2018-2019 

- uppdra till nämnderna att utefter visionen, de strategiska 

målområdena och dess indikatorer utarbeta nämndsmål inför nästa 

års budgetarbete samt 

- uppdra till kommunens kvalitetsgrupp, som består av 

kvalitetssamordnare eller dylikt på förvaltningar och bolag samt 

verksamhetsutvecklare, utredare och kommundirektör, att till 

Kommunstyrelsen, senast i juni-2016, redovisa hur måluppföljning 

och analys enligt kommunens styrmodell är tänkt att fungera på ett 

strukturerat och effektivt sätt      

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: 

- borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2016 ska 

vara 0,35 %. I övrigt hänvisas till ”Borgenspolicy för Ronneby 

kommun”  

- från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 0 tkr år 2016, 10 

540 tkr år 2017, 19 040 tkr år 2018 och år 2019, till de centrala 

kontona (finansieringskonton), enligt bifogat förslag. 

- fastställa drift- och investeringsbudget 2016-2017, plan 2018-2019 i 

enlighet med bifogat förslag 

- kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2016 med 

totalt 75 mkr  

- kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2016 

- investeringsbudgeten för reservkraft Knut Hahn ändras från 1,6 

miljoner till 2,4 miljoner kronor på sidan 35 i dokumentet Budget 

2016-2017, Plan 2018-2019. 

- uppdra till nämnderna att utefter visionen, de strategiska 

målområdena och dess indikatorer utarbeta nämndsmål inför nästa 

års budgetarbete samt 

- uppdra till kommunens kvalitetsgrupp, som består av 

kvalitetssamordnare eller dylikt på förvaltningar och bolag samt 

verksamhetsutvecklare, utredare och kommundirektör, att till 

Kommunstyrelsen, senast i juni-2016, redovisa hur måluppföljning 

och analys enligt kommunens styrmodell är tänkt att fungera på ett 

strukturerat och effektivt sätt      

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 

________________ 
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§ 297 Dnr 2015-000556 049 

Ronneby Miljöteknik Energi AB ändring av 
bolagsordning 

Sammanfattning  

Ekonomichef Johan Sjögren informerar kommunstyrelsen om § 17 

Hembudsklausulen i Bolagsordningen.    

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Lennarth Förberg (M), Peter Bowin (V) samt Tim Svanberg 

(C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Hembudsklausulen (§ 17) tas 

bort från Bolagsordningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ta bort 

Hembudsklausulen (§ 17) från Bolagsordningen. 

________________ 

 


