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§ 298 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

 

Tommy Andersson (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 299 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) samt ledamot Tomas Lund 

(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. 

________________ 
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§ 300 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.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-01 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.      
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till föreslagna representanter 

samt att listan på representanter kompletteras med följande namn: 

- Nicolas Westrup (SD) 

- Kristina Rydén (S) 

- Nils-Ingmar Thorell (FP)      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande representanter till referensgruppen 

för barns rättigheter i Ronneby kommun: 

- Johan Svedberg (S)  

- Margaret Yngveson (S) 

- Silke Jacob (C) 

- Åsa Evaldsson (M) 

- Martin Moberg (S) 

- Nicolas Westrup (SD) 

- Kristina Rydén (S) 

- Nils-Ingmar Thorell (FP) 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder  

Johan Svedberg   

Margaret Yngveson  

Silke Jacob 

Åsa Evaldsson 

Martin Moberg  

Nicolas Westrup  

Kristina Rydén 

Nils-Ingmar Thorell  
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§ 301 Dnr 2015-000407 310 

Trafikredovisning 2014 

Sammanfattning  

Projektledare Sattar Zad informerar kommunstyrelsen om trafikredovisningen 

rörande Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 

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

(FP), Jan-Eric Wildros (S) samt Tommy Andersson (S). 

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. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(100) 
2015-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 302 Dnr 2015-000532 730 

Överklagande av KF-beslut gällande LOV 
Förvaltningsrättens Mål 3373-15 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har beslutat fastställa ersättningsmodell och 

ersättningsnivåer för valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby kommun, 

beslut den 24 september 2015, § 240, dnr KS 2013/162. 

Beslutet har överklagats av Bo Johansson. Han har bl. a. yrkat att rätten ska 

besluta om inhibition, dvs. att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. 

Överklagandet bifogas. 

Kommunstyrelsen har genom kommunjuristen yttrat sig i inhibitionsfrågan och 

bestridit bifall till Bo Johanssons yrkande. Yttrandet bifogas. 

Förvaltningsrätten i Växjö har i beslut den 22 september 2015, mål nr 3373-15, 

avslagit yrkandet om inhibition. Rättens beslut bifogas. 

Kommunstyrelsen har ännu inte getts tillfälle att yttra sig över överklagandet i 

sak.  

Kommunstyrelsen har Kommunjuristen företräder kommunstyrelsen i målet 

med stöd av fullmakt, utfärdade av KSO.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås notera informationen till protokollet.  

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: Anna-Clara Eriksson 
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§ 303 Dnr 2012-000396 214 

Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 mfl (Hulta 
Förskola) 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Adress: Brunkullavägen 

Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat förslag till ändring av detaljplan för 

del av Hulta 2:115, kv Eternellen mm i Ronneby. 

Samtliga handlingarna finns på följande länk:  

http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-

detaljplaner/hulta-forskola/ 

Bedömning 

Planförslaget innebär att prickmark/u-område inom en mindre del av gällande 

plan upphävs så att den nya placeringen av förskola kan medges. 

Planen är utställd på samråd under tiden 2 oktober mån tom 16 oktober. 

Planförslaget bedrivs enligt standard planförfarande. Miljö- och 

byggnadsnämnden kan anta planförslaget i november 2015.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot förslaget.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- arbetet med en ny detaljplan för Hulta 2:115 stoppas 

- Tekniska förvaltningen får, i samråd med utbildningsförvaltningen, i 

uppdrag att presentera förslag på byggnation inom gällande detaljplan 

för Hulta 2:115. Förslaget presenteras för kommunstyrelsen december 

2015 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Tim Svanberg (C), Ola Robertsson (S), 

Jan – Eric Wildros (S), Lova Necksten (MP), tjänstgörande ersättare Anders 

Bromée (M), ersättarna Nils-Ingmar Thorell (FP) och Margareta Yngvesson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av Jan-Eric 

Wildros (S), att: 

- arbetet med en ny detaljplan för Hulta 2:115 återupptas 

- kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget 

      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- arbetet med en ny detaljplan för Hulta 2:115 återupptas 

- kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget 

_______________ 

Exp: 

William Lavesson 

David Gillanders 

Anna-Clara Eriksson 
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§ 304 Dnr 2015-000488 233 

Överklagande avseende beslut om bygglov för 
nybyggnad av förskola på Eternellen 1 och Hulta 2:115 i 
Ronneby kommun 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen har i beslut den 18 september 2015 upphävt miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av förskola på Eternellen 

1 och Hulta 2:115, länsstyrelsens dnr 403-2051-2015. Länsstyrelsens beslut 

bifogas. 

Kommunstyrelsen har genom kommunjuristen överklagat beslutet till Mark- och 

miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, mål nr P 3829-15. Anstånd med att utveckla 

talan har medgetts till den 13 november 2013. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, beslutad den 7 april 2015, KS § 

101, punkt 1.3 ska kommunstyrelsen besluta om överklagande av dom som gått 

kommunen emot ska vidhållas.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har från advokaten Mikael Mårtensson vid Delta 

advokatbyrå AB, sakkunnig inom fastighetsrätt, inhämtat rättsliga synpunkter på 

länsstyrelsens beslut. Skrivelsen, daterad den 23 oktober 2015, bifogas.  

I skrivelsen anges att kommunen sökt bygglov utanför den punktprickade 

marken. Kommunen har dock inte sökt något sådant bygglov. Däremot bereds 

ett förslag till ändring av detaljplanen för de berörda markområdena som innebär 

att prickmarken/u-området upphävs, se dnr KS 2012/396. 

Utifrån de synpunkter som presenteras i skrivelsen samt efter dialog med Mikael 

Mårtensson, bedöms att det finns skäl att vidhålla överklagandet. 

Externt rättsligt ombud bör anlitas att företräda kommunstyrelsen i målet 

eftersom ärendet är komplicerat och överklagandeprocessen kan bli omfattande.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överklagandet vidhålls på de grunder som anges i 

bifogat utlåtande. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge advokaten Mikael Mårtensson, Delta 

advokatbyrå AB, Kungsholmstorg 6, 112 21 Stockholm, fullmakt att utveckla 

kommunstyrelsens talan samt att företräda kommunstyrelsen vid Mark- och 

miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i mål P 3829-15 angående bygglov för 

nybyggnad av förskola på Eternellen 1 och Hulta 2:115 i Ronneby kommun.  

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Tim Svanberg (C), Ola Robertsson (S), 

Jan – Eric Wildros (S), Lova Necksten (MP), tjänstgörande ersättare Anders 

Bromée (M), ersättarna Nils-Ingmar Thorell (FP) och Margareta Yngvesson (S). 

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 att: 

- överklagandet vidhålls på de grunder som anges i bifogat utlåtande 

- ge advokaten Mikael Mårtensson, Delta advokatbyrå AB, 

Kungsholmstorg 6, 112 21 Stockholm, fullmakt att utveckla 

kommunstyrelsens talan samt att företräda kommunstyrelsen vid Mark- 

och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i mål P 3829-15 angående 

bygglov för nybyggnad av förskola på Eternellen 1 och Hulta 2:115 i 

Ronneby kommun 

________________ 

Exp: 

William Lavesson 

David Gillanders 

Anna-Clara Eriksson 
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§ 305 Dnr 2013-000026 214 

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra Piren 

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Förslag till detaljplan för Östra piren har varit utställd för granskning under 

tiden 27 februari 2015 t o m 20 mars 2015. Synpunkter från Länsstyrelsen, 

Tarkett AB och Riflex film har inkommit. Tarkett AD och Riflex film har 

synpunkter på att området blir ett friluftsområde vilket har stor betydelse för 

deras verksamhet vad det gäller buller. De har också synpunkter på trafiken. 

Länsstyrelsen har synpunkter på bl a strandskydd, bestämmelsen friluftsområde 

och översvämningsrisken.  

Den 17 augusti beslutar KS AU att miljö- och byggnadsförvaltningen avvaktar 

med fortsatt arbetet på detaljplanen fram till oktober. KS AU uppdrar miljö- och 

byggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, AB Ronneby industrifastigheter 

och näringslivsenheten att, till sammanträdet 2015-10-12, redovisa för 

kommunstyrelsens arbetsutskott vad som kan göras med befintlig plan. 

Syftet med gällande plan, laga kraft 1974-11-27 är att reglera de sedan länge 

befintliga hamn- och industriverksamheterna i området och även medge viss 

utvidgning av bådadera. Det innebär att sådant som tillhör hamnverksamhet 

ryms. 

Användningsbestämmelsen för Östra piren är Th vilket betyder, att området får 

användas för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. Vattenområdet får inte 

uppfyllas eller överbyggas. 

Beteckningen Th är kvartersmark vilket innebär att det finns möjlighet att 

utveckla området med t ex restaurang, service mm och marken kan säljas. 

Planen tillåter inte bryggor. Bedömningen är att om man vill anlägga bryggor 

krävs det en planändring. Marken utmed kajen är prickmark som inte får 

bebyggas, däremot kan en gång- och cykelväg anläggas. Den diskussion med 

Allt i marin Ronneby AB som pågår kan inrymmas i gällande plan.  
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Förslag till beslut 

Ärendet tas upp för information och diskussion.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- näringslivsenheten får i uppdrag att presentera ett förslag på utveckling 

av Östra Piren till en anläggning som inkluderar turismnäringen. 

Uppdraget redovisas för kommunstyrelsen februari 2016. 

- kommunstyrelsen, i samband med redovisningen av uppdraget, tar 

ställning till huruvida detaljplan för Östra Piren ska ändras eller inte 

- näringslivsenhetens uppdrag utförs i samråd med övriga förvaltningar 

och bolag 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- näringslivsenheten får i uppdrag att presentera ett förslag på utveckling 

av Östra Piren till en anläggning som inkluderar turismnäringen. 

Uppdraget redovisas för kommunstyrelsen februari 2016. 

 

- kommunstyrelsen, i samband med redovisningen av uppdraget, tar 

ställning till huruvida detaljplan för Östra Piren ska ändras eller inte 

- näringslivsenhetens uppdrag utförs i samråd med övriga förvaltningar 

och bolag 

________________ 

Exp: 

Miljö – och byggnadsförvaltningen 

Näringslivsenheten 
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§ 306 Dnr 2015-000266 049 

Information om Tekniska förvaltningens investeringar för 
2015 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Magnus Graad och projektledare William Lavesson informerar 

kommunstyrelsen om Tekniska förvaltningens investeringar för 2015.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet samt att ärendet också redogörs för kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S), 

Roger Gardell (FP), ersättarna Nils-Ingmar Thorell (FP) samt Willy Persson 

(KD). 

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: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 307 Dnr 2014-000045 253 

Försäljning av del av fastigheten Ronneby 25:16, annex 
och lada till Fridhems gård 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade § 310/2010 om fortsatt utredning och att ett nytt 

ställningstagande skulle göras i avvaktan vad som händer med f.d. kårhuset. 

I kommunfullmäktige 2013-11-11 § 226 beslutades att Fridhem 1, f.d. kårhuset 

skall säljas. Nu är f.d. kårhuset sålt till Mandeltårtan Fastighets AB. 

Kommunstyrelsen beslutade § 53/2014 att i nuläget ej försälja annexet och ladan 

vid Fridhems gård, del av fastigheten Ronneby 25:16.  

Bedömning 

AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) är ägare till byggnaden som är 

närmaste granne till försäljningsobjektet. VD Dennis Roberteus lämnar följande 

synpunkter: 

”ABRI har inget att invända mot föreslagen fastighetsbildning, avstyckning eller 

försäljning. 

Ser inte att detta kommer att påverka BCC (Blekinge Convention Center) 

negativt. 

Eventuell nattklubbsverksamhet som ibland kan upplevas som störande är sedan 

länge predestinerad till Hotellets huvudbyggnad”.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

föreslå Kommunstyrelsen att tillstyrka en försäljning av annex och lada 

Fridhemsvägen 2 och 4, Ronneby, enligt förslag till avstyckning enligt karta i 

bilaga 4 samt beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige ger delegation till 

Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen av en del av Ronneby 25:16.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå 

försäljning av annex och lada på Fridhemsvägen 2 och 4, Ronneby. 
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Deltar i debatten 

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

(FP), Tommy Andersson (S), Lova Necksten (MP), Nicolas Westrup (SD), Tim 

Svanberg (C), Peter Bowin (V), Malin Månsson (S), tjänstgörande ersättare 

Anders Bromée (M), Bo Johansson (S), ersättarna Nils-Ingmar Thorell (FP), 

Willy Persson (KD) samt Margareta Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar, med instämmande av Nicolas Westrup (SD) 

och Tim Svanberg (C), bifall till beslutsförslaget i tjänsteskrivelsen. 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar, med instämmande av Peter Bowin (V), 

bifall till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer framförda yrkanden mot varandra och 

finner att kommunstyrelsen bifaller Roger Gardells (FP) yrkande. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen beslutar anta följande beslutsgång: 

Ja-röst för Roger Gardells (FP) yrkande 

Nej-röst för Tommy Anderssons (S) yrkande      

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen beslutar bifalla Roger Gardells (FP) yrkande 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   

Anders Bromée M X   

Silke Jacob  C X    

Tim Svanberg C X   

Roger Gardell FP X    

Bo Johansson S  X  

Tommy Andersson S  X  

Jan – Eric Wildros S  X  

Malin Månsson S  X  

Ola Robertsson S  X  

Peter Bowin V  X  

Lova Necksten MP  X  

Nicolas Westrup SD X   

Tomas Lund SD X    
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- tillstyrka en försäljning av annex och lada Fridhemsvägen 2 och 4, 

Ronneby, enligt förslag till avstyckning enligt karta i bilaga 4. 

Kommunstyrelsen beslutar också föreslå kommunfullmäktige att: 

- kommunfullmäktige ger delegation till kommunstyrelsen att slutföra 

försäljningen av en del av Ronneby 25:16 

Reservation 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

_____________ 
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§ 308 Dnr 2013-000231 022 

Förslag till ny central vaktmästarorganisation 

Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2013 om en kostnadsreducering på 

centrala konton motsvarande 3 500 tkr (helårseffekt). Beslutet flyttades av 

många olika skäl sedan fram för att gälla fr.o.m. 2014 men har ännu inte 

effektuerats. Mot bakgrund av detta har förvaltningarna arbetat fram ett förslag 

där den beslutade reduktionen kan hanteras genom en centralisering och 

effektivisering av vaktmästarorganisationen i kommunen 

Bedömning 

Tidigare gjorda utredningar och bedömningar som presenterats för 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har visat att åtgärderna både ger den beslutade 

effektiviseringen och en tydlig och hållbar effektiv organisation. 

Fritid- och kulturförvaltningen har genomfört effektivisering motsvarande 1 000 

tkr i vaktmästarorganisationen, vilket reducerat nämndens ram fr.o.m. 2015. 

Kvarstår totalt 2 500 tkr att bespara. 

Tekniska nämnden föreslås därför att senast i februari 2016 återkomma med 

utredning och konsekvensbeskrivning av hur denna effektivisering ska kunna 

verkställas i en centraliserad vaktmästarorganisation med full besparingseffekt 

fr.o.m. 2017. 

Nämndernas remissvar visar att man inte har något att erinra mot förslaget men 

att det finns gränsdragnings- och praktiska frågor som måste utredas och 

beslutas i samband med förändringen. 

Skolledare och anställda inom utbildningsförvaltningen har uttryck oro över den 

föreslagna organisationen. Skrivelser från fackförbundet Sveriges 

Skolledarförbund och medlemmar i Vision bifogas detta ärende.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås hemställa hos Kommunfullmäktige: 

Kommunens samlade vaktmästarresurser överförs fr.o.m. 01.01.2016  till 

Tekniska förvaltningen. 

Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Äldreförvaltningen 

och Kommunledningsförvaltningen överförs till Tekniska förvaltningen fr.o.m. 

01.01.2016. 

Tekniska förvaltningens ram reduceras med 2 500 tkr  

fr o m 2017. 

Besparingspost centrala konton reduceras med 2 500 tkr  

fr o m 2017. 

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i februari 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2 500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- Kommunens samlade vaktmästarresurser överförs fr.o.m. 01.04.2016  till 

Tekniska förvaltningen 

- Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen 

inom Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 

Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01.01.2016. Budget för arbetsledningen 

inkluderas. 

- Tekniska förvaltningens ram reduceras med 2 500 tkr  

fr o m 2017 

- Besparingspost centrala konton reduceras med 2 500 tkr  

fr o m 2017 

- Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i februari 2016 redovisa 

en utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2 500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017 

- återkoppling av omorganiseringen görs i samband med årsredovisningen 

2016 
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Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Peter Bowin (V) samt ersättare Nils-Ingmar Thorell (FP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av Tommy 

Andersson (S), att den första att-satsen i beslutet från kommunstyrelsens 

arbetsutskott revideras enligt följande: 

- Kommunens samlade vaktmästarresurser överförs fr.o.m. 01.07.2016  till 

Tekniska förvaltningen 

      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- Kommunens samlade vaktmästarresurser överförs fr.o.m. 01.07.2016  till 

Tekniska förvaltningen 

- Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen 

inom Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 

Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01.01.2016. Budget för arbetsledningen 

inkluderas. 

- Tekniska förvaltningens ram reduceras med 2 500 tkr  

fr o m 2017 

- Besparingspost centrala konton reduceras med 2 500 tkr  

fr o m 2017 

- Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i februari 2016 redovisa 

en utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2 500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017 

- återkoppling av omorganiseringen görs i samband med årsredovisningen 

2016 

_______________ 
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§ 309 Dnr 2015-000476 101 

Revidering av teckningsrätt för Ronneby kommun 

Ekonomichef kommunstyrelsen lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Med anledning av redan gjorda förändringar i ekonomienhetens personal 

behöver teckningsrätten uppdateras. Samtidigt föreslås mindre textmässiga 

justeringar.  

Bedömning 

Förslag till revidering: 

Bankkonton m.m. 

4 § 

Teckningsrätten för kommunens bankkonton, plus- och bankgiro, samt övriga 

konton för likvida medel, kommunens donationsfonder (stiftelser) med mera ska 

utövas av kommundirektör Magnus Widén, samordnings- och utvecklingschef 

Anna-Karin Sonesson, ekonomichef Johan Sjögren eller ekonom/controller 

Peter Nordberg, i förening med ekonomihandläggarna Helene Pihl eller Marie 

Johansson.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera teckningsrätten § 4 för Ronneby 

kommun enligt förslag ovan.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att revidera 

teckningsrätten § 4 för Ronneby kommun enligt förslag ovan. 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera teckningsrätten § 4 för Ronneby 

kommun enligt förslag ovan. 

_______________ 

Exp: 

Johan Sjögren 
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§ 310 Dnr 2015-000481 014 

Remiss från länsstyrelsen - Ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning, Preem AB Galtsjön 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Kalmar län har överskickat en remiss avseende ansökan om 

kameraövervakning vid Preem, Galtsjön. Ansökan avser fyra kameror som sätts 

upp för att beivra brott, förebygga brott, olyckor och miljöskador. Det som ska 

filmas är pumpar, betalterminaler och tankningsplats. Remissvar ska vara 

inlämnad senast 16 oktober.  

Bedömning 

Kommunstyrelsen har haft som policy att endast lämna yttrande i de fall där 

kommunen anser sig ha anledning till ett ställningstagande som påverkar ärendet 

på ett sådant sätt att genomförandet av övervakningen skulle förändras i 

förhållande till ansökan. I de fall där kommunen ansett att kommunen inte tillför 

något i ärendet har kommunen avstått från att yttra sig. I liknande fall som detta 

har kommunstyrelsen valt att avstå från att yttra sig.  

På grund av kort remisstid föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott fattar 

beslut i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att inte avge yttrande i ärendet.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte avge yttrande i ärendet och att 

ärendet också behandlas i kommunstyrelsen. 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att inte avge yttrande i ärendet. 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte avge yttrande i ärendet. 

_______________ 

Exp: Anna-Karin Sonesson 
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§ 311 Dnr 2014-000350 001 

Ny varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby 
kommun (plats och organisation) 

Informationsansvarig Heike Rosenquist lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

För att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara på dagens 

kommunikationsmöjligheter och stärka Ronneby kommuns varumärken 

presenterar informationsavdelningen en varumärkesplattform med fokus på 

organisationens varumärke – Ronneby kommun och platsens varumärke – 

Ronneby – den moderna kurorten. Båda våra varumärken används redan idag av 

den kommunala organisationen. Varumärkesplattformen håller fast vid dessa två 

varumärken och tydliggör användandet och förhållningssätt. Både varumärket 

för organisationen och platsen bygger på en gemensam grafisk idé men har 

unika grafiska utformningar. Varumärkesplattformen behövs även för att föra 

ihop två politiska beslut (KF § 96/2007 och KS § 134/2012) angående 

kommunikation och marknadsföring i Ronneby kommun.  

Bedömning 

Den grafiska profilen är en del av varumärkesplattformen. Färger, former och 

känslan i profilen har växt fram ur en gedigen analys som beskrivs i 

bakgrundsdelen till plattformen. Både varumärket för organisationen och platsen 

bygger på en gemensam grafisk idé men har unika grafiska utformningar.  Detta 

för att på bästa möjliga sätt kunna förstärka effekterna av varandra. 

Totalt har ca 180 personer (kommunanställda chefer och medarbetare på alla 

förvaltningar, invånare, näringsidkare, föreningsaktiva, ungdomar, nyinflyttade 

och politiker) deltagit i arbetet under perioden mars 2013 - augusti 2015. Under 

sommaren har vi fokuserat vårt arbete på att förtydliga innehållet i förslaget som 

presenterades i KS den 7 april 2015 (KS § 110/2015). Vi har även lämnat svar 

på ett flertal frågor, som till exempel en införandeplan med tillhörande 

preliminära kostnadskalkyl (bilaga 4). Detta för att plattformen ska kunna 

användas som ett värdefullt verktyg av många för att kunna ge en så realistisk 

och mångfacetterad bild av Ronneby som möjligt.  

Remissvaren presenteras här i bilaga 2 i form av en samrådspresentation. 

Varumärkesplattformen och den grafiska profilens kärnvärden är en 

vidareutveckling av ursprungsförslaget med hänsynstagande till remissvaren, ett 

prioriteringsarbete i form av två workshops och kompletteringar efter 

återremissen.  
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Varumärken byggs inifrån. Vårt varumärke utgår från en gemensam 

varumärkesplattform som beskriver vad vi vill och står för. 

Varumärkesplattformen skapar nödvändiga förutsättningar för att stärka bilden 

av Ronneby kommun som en bra och attraktiv plats att besöka, bo och verka i. 

Detta enligt visions- och målformuleringarna i gällande budgetdokument för 

Ronneby kommun.  

Plattformen ska även tydliggöra förhållandet mellan Ronneby kommuns två 

befintliga varumärken – Ronneby kommun och Ronneby – den moderna 

kurorten. Båda våra varumärken ingår i plattformen och kommer även i 

fortsättningen att användas av den kommunala organisationen. 

Plattformen och den grafiska profilen är ett dagligt verktyg för alla kommunens 

verksamheter som arbetar med utåtriktad kommunikation och marknadsföring. 

Den ger underlag till beslut i kommunikationsfrågor som rör den kommunala 

organisationen (intern- och externkommunikation) och övergripande 

kommunikationsfrågor där olika delar av kommunkoncernen samverkar.  

Varumärkesplattformen innehåller rekommendationer i kommunikationsfrågor 

där kommunen samverkar med externa aktörer (privat och offentlig verksamhet) 

för att stärka platsens attraktivitet. 

Varumärkesplattformen och den grafiska profilen är utformad för att ge 

vägledning och beslutsunderlag till kommunikatörer, informatörer, 

webbredaktörer, marknadsförare och chefer inom den kommunala 

organisationen. Även externa aktörer (näringsliv, föreningsliv) som verkar på 

den geografiska platsen Ronneby kan använda den delen av 

varumärkesplattformen som berör varumärket Ronneby – den moderna kurorten. 

 

Varför behöver vi ha en varumärkesplattform? 

Vi har i dagsläget två politiska beslut som styr kommunikations- och 

marknadsföringsarbetet inom Ronneby kommun (KF § 96/2007 och KS § 

134/2012). Beslutet i KS i april 2012 slog fast att marknadsföringsarbetet för 

platsen Ronneby kommun ska genomföras under varumärket Ronneby – den 

moderna kurorten. Som en följd av beslutet krävs en samordning av KF-beslutet 

från 2007 med KS-beslutet från 2012 som reder ut förhållningssättet och de 

olika användningsområdena för våra nuvarande kommunala varumärken 

Ronneby kommun och Ronneby – den moderna kurorten.  

I analysarbetet ingår tidigare erfarenheter från kommunikationssatsningar som 

till exempel näringslivsprojektet Ronneby – den moderna kurorten och 

jubileumssatsningen från 1987 Hjärtat i Sveriges trädgård. Vissa detaljer från 

tidigare arbeten är djupt rotade inom kommunen och bär tydliga positiva 

associationer för befintliga och framtida målgrupper. Därför ingår dessa i 

varumärkesplattformen och inte minst i den grafiska profilen.  
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Den gemensamma plattformen gör det möjligt att berätta den egna historien 

inom en gemensam ram. För målgruppen skapar det en tydlighet kring 

avsändaren och ger relevant och mångfacetterat innehåll. Avsändaren får hjälp 

med inramningen av berättelsen och kan lägga mer tid och resurser genom att på 

ett kreativt sätt målgruppsanpassa sitt budskap. 

 

Hur ser omvärlden på oss i Ronneby kommun? Vilken image har vi? 

Som en del i återremissen önskades förtydliganden kring omvärldens bild av vår 

plats, d v s imagen som platsen Ronneby kommun har bland de som inte bor 

eller verkar här. Generellt gäller att omvärldens (anm. omvärlden i Sverige) bild 

av Ronneby är positiv, dock brottas vi som många mindre eller mellanstora 

kommuner runt om i Sverige med en ganska låg kännedom. Associationer som 

nämns är Ronneby Brunn/Brunnspark, kust och spa/kurort. I 

bakgrundsmaterialet (bilaga 3) finns mer detaljerad information.   

  

När använder vi varumärket Ronneby kommun och när Ronneby – den moderna 

kurorten? 

Den konkreta kommunikationsinsatsen styr vilket av våra varumärken som 

kommer att användas. Generellt gäller dock att varumärket Ronneby kommun 

används i de flesta fall när Ronneby kommun kommunicerar som myndighet, 

arbetsgivare eller organisation. När Ronneby kommun tillsammans med andra 

aktörer (privata, offentliga, föreningsliv) marknadsför platsen Ronneby används 

i de flesta fall det gemensamma varumärket Ronneby – den moderna kurorten. 

Det kommer att finnas kommunikationsinsatser som hamnar i ett mellanläge, där 

avsändarfrågan behöver processas fram. I varumärkesplattformen nämns 

konkreta exempel. 
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Hur kan vi styra platsvarumärket ”Ronneby” i framtiden? 

Varumärkesplattformen som presenteras här är färskvara. Platsens varumärke 

behöver vårdas och utvecklas utifrån Ronneby kommuns övergripande mål- och 

visionsdokument. Därför föreslår informationsavdelningen att tillsätta en 

styrgrupp för utvecklingen av platsens varumärke. Med fördel består denna 

styrgrupp av kommunens ledande politiker, det vill säga kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Informationsavdelningen presenterar årligen analyser och förslag 

på lämpliga åtgärder för att stärka Ronnebys platsvarumärke. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter beslut om finansieringen. 

Att vårda och utveckla Ronneby kommuns varumärke som organisation ligger 

inom ramen av det befintliga mandatet för informationsansvaret inom respektive 

verksamhet. Men lämpligen samordnas detta ansvar inom en 

tjänstemannaledningsgrupp under kommundirektörens övergripande ansvar.  

 

Vad kostar varumärkesplattformen och ändringarna i den grafiska profilen? 

Arbetet har hittills kostat 182 tkr. Bilaga 4 redogör för mer detaljerad 

information. Utöver kostnadskalkylen innehåller bilaga 4 även en kortfattad 

införandeplan. En utförlig variant är framtagen med rekommendationer till 

respektive ansvarig verksamhet. Rekommendationen från 

informationsverksamheten är ett stegvis införande med fokus på några centrala 

(mest synliga) element som ska införas till ett fast datum. Samma förfarande har 

visat sig fungerande bra i andra kommuner i Sverige, senaste exempel är 

Eskilstuna.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att anta 

Ronneby kommuns varumärkesplattform inkl. den grafiska profilen.  

att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att ge 

nämnderna i uppdrag att arbeta in varumärkesplattformen i sitt budget- och 

målarbete. 

att förslå till Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att utse 

Kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare utvecklingen av 

platsens varumärke Ronneby – den moderna kurorten.  
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- anta Ronneby kommuns varumärkesplattform inkl. den grafiska profilen  

- ge nämnderna i uppdrag att arbeta in varumärkesplattformen i sitt 

budget- och målarbete 

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare 

utvecklingen av platsens varumärke Ronneby – den moderna kurorten 

Deltar i debatten 

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

(FP), Tommy Andersson (S), ersättarna Nils-Ingmar Thorell (FP) samt 

Margareta Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att förtydliga 

innebörden av att-satserna i beslutet från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar avslag till beslut från kommunstyrelsens 

arbetsutskott.     

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.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Roger Gardells (FP) 

yrkande och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att förtydliga innebörden 

av att-satserna i beslutet från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

_______________ 

Exp: 

Heike Rosenquist  
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§ 312 Dnr 2014-000551 730 

Återremiss privata pensionsförsäkringar, äldreomsorgen 

Äldrenämnden § 108/2015 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige återremitterade enligt § 21, diarienummer 2014–000551 

frågan om privata pensionsförsäkringar ska medföra ett högre förbehållsbelopp. 

Frågeställningen är intressant för hemtjänsttagare med privat pensionsförsäkring 

och som betalar avgift. Dock inte för dem som ändå skulle haft maxtaxa. Den 

troligaste kombinationen är vårdtagare, som har pensionsförsäkring, men som 

även vid ett förhöjt förbehållsbelopp skulle betala maxavgift. Uppskattningsvis 

skulle högst 10 vårdtagare beröras, dvs. de skulle få sänkt avgift. 

Äldreförvaltningen kan inte, med nuvarande information, utreda 

frågeställningen mer exakt. Äldreförvaltningen skulle behöva ta in 

självdeklarationerna för dem, som idag valt att inte skicka in dessa. Vårdtagaren 

kan välja att betala den högsta avgiften.  

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att tills vidare inte förslå att 

personer med privat pensionsförsäkring får ett högre förbehållsbelopp. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tills vidare inte förslå att personer med privat 

pensionsförsäkring får ett högre förbehållsbelopp. 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tills vidare inte förslå 

att personer med privat pensionsförsäkring får ett högre förbehållsbelopp. 

________________ 
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§ 313 Dnr 2015-000434 730 

Nya taxor 2016 Äldreförvaltningen 

Äldrenämnden § 107/2015 

Sammanfattning  

Idag har Ronneby kommun tre taxenivåer för hemtjänstavgift, fyra om timtaxan 

räknas med. Kritiken är delvis att systemet är, i viss mening, orättvist. Det 

förekommer att vårdtagare i nivå 1 har hjälp avsevärt fler timmar än en 

vårdtagare i nivå 2, men trots det har vårdtagaren i nivå 2 en högre avgift. 

Äldreförvaltningen föreslår att nivåindelningen för hemtjänstavgiften avskaffas 

och att timtaxa inrättas. 

Timtaxan ska vara 0,5 % av prisbasbeloppet, vilket är ca 222 kronor/ timme. 

Taxan ska vara högst 80 % av avgiftsutrymmet. 

Maxtavgiften är under 2015 1780 kronor/ månad vilket är 4 procent av 

prisbasbeloppet. Detta finns reglerat i Socialtjänstlagen, 8 kapitlet 5§. 

Förslag finns om att maxavgiften ska höjas med ca 220 kronor/månad. 

Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44 300 kronor, dvs en sänkning med 

200 kronor.  

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

a) Nivåindelningen avskaffas. 

b) För insatser är avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet, ca 222 kronor/timme. 

c) Avgift tas ut med 80 % av avgiftsutrymmet upp till maxavgiften, enligt 

Socialtjänstlagen. 

d) Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor. 

e) Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet. 

f) I övrigt behålls nuvarande regler. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- beslut om nivåindelning tas i samband med presentationen av 

utredningsmodellen Äldres behov i centrum. Tillsvidare gäller nuvarande 

regler 

- För insatser är avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet, ca 222 kronor/timme 

- Avgift tas ut med 80 % av avgiftsutrymmet upp till maxavgiften, enligt 

Socialtjänstlagen 

- Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor 

- Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet 

- I övrigt behålls nuvarande regler 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), tjänstgörande ersättare Bo Johansson (S) samt ersättare Anna 

Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut 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 föreslå kommunfullmäktige att: 

- beslut om nivåindelning tas i samband med presentationen av 

utredningsmodellen Äldres behov i centrum. Tillsvidare gäller nuvarande 

regler 

- För insatser är avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet, ca 222 kronor/timme 

- Avgift tas ut med 80 % av avgiftsutrymmet upp till maxavgiften, enligt 

Socialtjänstlagen 

- Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor 

- Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet 

- I övrigt behålls nuvarande regler 

_______________ 
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§ 314 Dnr 2015-000370 734 

Förslag till trygghetsboende i Kallinge 

Äldrenämnden § 100/2015 

Sammanfattning  

Enligt beslut § 79 Dnr: 2015-000098-730 ska kommunala pensionärsrådet lämna 

förslag på var de anser att nästa trygghetsboende i Ronneby kommun bör 

placeras. Förslaget ska presenteras under Äldrenämndens sammanträde i juni 

2015.  

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar att lämna kommunala pensionärsrådets förslag vidare till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet samt att ärendet också behandlas av kommunstyrelsen. 

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: 

Äldreförvaltningen 
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§ 315 Dnr 2015-000084 101 

Uppföljning av internkontrollplan 2014 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade i § 85/2015 att ”uppdra åt de nämnder som har 

väsentliga avvikelser att följa upp dessa i särskild ordning samt återrapportera 

till kommunstyrelsen”. 

Socialnämnden, äldrenämnden och miljö- och byggnadsnämnden Var de 

nämnder som hade Väsentliga avvikelser. Socialnämnden har tagit upp de 

kontrollmoment där man hade Väsentliga avvikelser i 2015 års 

internkontrollplan varför redovisning kommer att ske där. Äldrenämnden och 

milj ö- och byggnadsnämnden har inkommit med nya uppföljningar som, 

tillsammans med rapporten från 2014, bifogas denna tjänsteskrivelse. 

Avvikelser för Äldrenämnden: 

1 Hantering av privata medel inom särskilt boende: 

Avvikelse: Överenskommelse saknades hos vissa där kontaktpersonal hade 

ansvar för hanteringen. Egenkontroll genomfördes inte. Löpande redovisning på 

avsedd redovisningsblankett saknades. Närstående/ god man har inte erhållit 

redovisning. Kvitton var inte i kronologisk ordning och förvarades olåst. 

Åtgärdsplan: Enhetschefema ska uppdatera och informera kontaktpersonal om 

rutinerna för hantering av privata medel samt tillse och försäkra sig om att all 

kontaktpersonal gör egenkontroll av räkenskaper enligt rutin. Vidare ska 

enhetschef genomföra egenkontroller samt kontrollera att 

överenskommelser/avtal finns mellan kontaktperson och den enskilde eller dess 

företrädarr. Resultat: Kvalitetsutvecklare på förvaltningen har under 2015 

kontrollerat att åtgärdsplanen följts. 

2 Delegeringsförfarandet: 

Avvikelse: Stora oklarheter kring delegeringsförfarandet och sjuksköterskans 

uppföljningsansvar noterades våren 2014. Rutin fanns men var otydlig. 

Åtgärdsplan: Genomfördes redan 2014. Utbildningsprogram om 

läkemedelskunskap har köpts in och all omvårdnadspersonal har fått genomgå 

det. Ett skriftligt kunskapstest har införts där det krävs alla rätt för att bli 

godkänd. Rutinen för delegering har uppdaterats och förtydligats. Resultat: 

Genomfört enligt ovan. Fortsatt uppmärksamhet under 2015. 
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3 Läkemedelshanteringen: 

Avvikelse: Ordinationsunderlag förekommer i flera olika upplagor, dosetter och 

dosettkort saknas, överblivna läkemedel blir kvarliggande i medicinskåp och 

personal kontrollerar ibland mot signeringslista i stället för mot 

ordinationsunderlag. 

Àtgärdsplan: Alla sjuksköterskor informeras om sina respektive enheters brister 

samt nödvändiga åtgärder. Rutin för läkemedelshantering finns på intranätet. 

Resultat: Genomfördes successivt under 2014 och i nov/dec var nästan alla 

brister åtgärdade och då kunde ett godkänt resultat av internkontrollen 

rapporteras. Rutinen för delegering har, i samråd med Verksamheten, 

förtydligats ytterligare 2015. I övrigt fortsatt uppsikt under 2015. 

Avvikelse för Miljö och byggnadsnämnden: 

1 Kommunicering gällande bygglov 

Avvikelse: Rutor i checklista är ej ifyllda i ett ärende. Däremot framgår det av 

beslutet att inga sakägare har berörts och kommunicering har därför ej skett. 

Åtgärdsplan: Gå igenom vikten av att fylla i relevanta rutor i checklistan så att 

bygglovsprocessen upplevs som transparent. Resultat: Tas upp på 

handläggarmöte varje månad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

l. lägga redovisningen till handlingarna och 

2. uppmana berörda nämnder att även i fortsättningen ha noggrann kontroll över 

dessa internkontrollmoment    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga 

redovisningen till handlingarna och uppmana berörda nämnder att även i 

fortsättningen ha noggrann kontroll över dessa internkontrollmoment.    
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna och 

uppmana berörda nämnder att även i fortsättningen ha noggrann kontroll över 

dessa internkontrollmoment.    

_______________ 

Exp: 

Jonas Persson 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Äldrenämnden 
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§ 316 Dnr 2015-000498 101 

Ansökan till Ronneby kommun om medfinansiering av 
projektet "Byaslingan" 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Blomstrande bygden företagsförening har inkommit med en ansökan till 

Ronneby kommun om att medfinansiera projektet Förstudie ”Byaslingan”. 

Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för att skapa en geografisk 

slinga i kommunen för turister längs med vilken företagare från besöks- och 

kulturnäringen samarbetar.      

Bedömning 

Förstudien ”Byaslingan” planeras pågå mellan mars och november 2016. I 

projektet ska Blomstrande bygden företagsförening engagera företag, föreningar 

och enskilda landsbygdsentreprenörer i planeringen av ett genomförande projekt 

för att etablera en ”byaslinga” i Ronneby kommun. Längs med slingan ska 

företag och enskilda företagare samarbeta för att skapa en gemensam paketering 

och marknadsföring till turister samt bidra till utvecklingen av verksamheterna. 

På längre sikt bedömer företagsföreningen att ”Byaslingan” och samarbetet ska 

leda till ett stärkt näringsliv och fler arbetstillfällen på Ronnebys landsbygd. 

 

Projektets totala budget uppgår till 544 375 kr. En ansökan kommer att skickas 

in till Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge för att finansiera 200 000 

kr av projektets kostnader. Blomstrande bygdens företagsförening ansöker om 

200 000 kr från Ronneby kommun för att medfinansiera projektet. Resterande 

finansiering på 144 375 kr bygger på de ideella krafter som ska engageras i 

projektet. 

 

Det finns flera exempel på andra liknande slingor i Sverige som lett till positiva 

effekter för det lokala näringslivet på landsbygden. Några exempel är 

Humleslingan i Bromölla kommun, KulTuren i Emmaboda kommun och Sävsjö 

häradsväg i Sävsjö kommun. Insatsen bedöms ligga i linje med Ronneby 

kommuns rådande landsbygdspolitiska program som pekar på besöksnäringen 

som ett viktigt utvecklingsområde för Ronneby kommuns landsbygd. På sikt 

bedöms förstudien kunna ligga till grund för ett Leader-projekt i den nya 

programperioden 2014-2020 för ett genomförande.      
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen: 

Att medfinansiera projektet Förstudie Byaslingan med 200 000 kr från 

kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

medfinansiera projektet Förstudie Byaslingan med 200 000 kr från 

kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter, under förutsättning att övriga 

finansiärer gör detsamma. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tim Svanberg 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Ronneby kommun skjuter till med 

100 000 kronor extra för att finansiera projektet.  

Propositionsordning 

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

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet Förstudie Byaslingan 

med 300 000 kr via kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter, under 

förutsättning att övriga finansiärer gör detsamma. 

______________ 

Exp: 

Johan Sandevärn  
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§ 317 Dnr 2015-000103 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

Sammanfattning  

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet 

samt att ärendet också behandlas i kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera informationen 

till protokollet. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(100) 
2015-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 318 Dnr 2015-000102 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

Sammanfattning  

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet 

samt att ärendet också behandlas i kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ersättare Margareta 

Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige notera informationen till protokollet.        

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera informationen 

till protokollet. 

________________ 
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§ 319 Dnr 2014-000555 252 

Begäran om omvandling av projektmedel till driftmedel 

Sammanfattning  

I tidigare beslut om att bevilja projektmedel för anläggande av ny 

motocrossbana i kommunen har avsatts 2 048 tkr för detta projekt. Inga av dessa 

medel har tagits i anspråk då inga konkreta kostnader för arbetet uppstått. 

Fr.o.m. 2015-09-01 har på kommunledningsförvaltningen tillsatts en resurs vars 

huvudsakliga uppgift är att intensifiera och förverkliga planerna på 

motocrossbana. För 2015 beräknas löne- och driftkostnader för detta arbete 

uppgå till totalt 300 tkr varför förvaltningen önskar beslut om att från den 

beslutade investeringsbudgeten omvandla denna summa till driftbudget enligt 

fördelningen 235 tkr för lönekostnader och 65 tkr för övriga kostnader.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktiga att besluta om att omvandla 300 tkr från 

investeringsbudget för motocrossbana till driftbudget inom ramen för samma 

projekt.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att omvandla 300 tkr från investeringsbudget 

för motocrossbana till driftbudget inom ramen för samma projekt. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 

omvandla 300 tkr från investeringsbudget för motocrossbana till driftbudget 

inom ramen för samma projekt. 

________________ 
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§ 320 Dnr 2015-000308 007 

Revisionsrapport - Uppföljning av revisionsgranskningar 
genomförda 2011, kommunstyrelsen 

Sammanfattning  

Revisionen gjorde en uppföljning av under 2011 gjorda granskningar och i 

uppföljningen gjordes bedömningen att de rekommendationer som framfördes i 

samband med 2011 års granskning av ärendehantering och investeringsprocess 

avseende ”Ridhuset” inte har beaktats. I november 2011 antog kommunstyrelsen 

dåvarande kommundirektörs förslag till yttrande. Enligt detta yttrande skulle 

kommunstyrelsen se över handläggningsplanen för större byggnadsinvesteringar 

i samband med den översyn av delegationsordningen som då planerades med 

anledning av de nya förvaltningsstrukturerna. Den nu genomförda uppföljningen 

visar att så inte skett.      

Bedömning 

Ärendet och åtgärder har av flera skäl inte hanterats vidare. Dels har kommunen 

under 2013 bytt kommundirektör och dessutom både varit utan och också bytt 

kommunjurist. När kommunstyrelsens delegationsordning gjordes om så 

hanterades av oklar anledning inte frågan. Det är nu åter aktuellt med en översyn 

för att förändra både kommunstyrelsens delegationsordning och reglementen. 

Detta är ett prioriterat uppdrag för nuvarande kommunjurist. Parallellt med detta 

arbete kommer förvaltningen att genomföra en översyn av handläggningsplanen 

för större bygginvesteringar. Översynen riktas primärt på att anpassa dokument 

till nuvarande organisationsstruktur och de rutiner som numera och sedan något 

år tillbaka används vid större bygginvesteringar som berör flera 

förvaltningar/nämnder.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att 

besluta att avge detta yttrande som svar på revisionens fråga avseende 

granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende ”Ridhuset”.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- avge detta yttrande som svar på revisionens fråga avseende granskning 

av ärendehantering och investeringsprocess avseende ”Ridhuset” 

- åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen i april 2016 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ersättare Margareta 

Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att beslut från kommunstyrelsens 

arbetsutskott kompletteras med följande: 

- Personalenheten får i uppdrag att återkomma med en rapport till 

kommunstyrelsen angående de brister som anges i revisionsrapporten 

rörande rehabilitering och dokumentation      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- avge detta yttrande som svar på revisionens fråga avseende granskning 

av ärendehantering och investeringsprocess avseende ”Ridhuset” 

- åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen i april 2016 

- Personalenheten får i uppdrag att återkomma med en rapport till 

kommunstyrelsen angående de brister som anges i revisionsrapporten 

rörande rehabilitering och dokumentation      

_______________ 

Exp: 

Magnus Widén 

Personalenheten 

Revisionen 
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§ 321 Dnr 2015-000519 000 

Medelstilldelning till Samordningsförbundet i Blekinge  

Sammanfattning  

Viktig information om medelstilldelning till samordningsförbund avseende 2016 

Finsam är samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning med 

syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. 

Finansiell samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig 

samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, ett eller flera 

landsting och en eller flera kommuner. Enligt lagen om finansiell samordning 

regleras Samordningsförbundets medlemsintäkter enligt följande fördelning: 

Staten (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) 50 procent, Landsting 25 

procent, samt kommuner 25 procent. Förbundsordningen för 

Samordningsförbundet i Blekinge reglerar att Blekinges fem kommuner fördelar 

sin andel enligt sedvanlig fördelningsnyckel (40, 20, 20, 10, 10). 

Regeringen har i budgetpropositionen tillfört mer medel till 

Samordningsförbunden från och med 2016 för att fler samordningsförbund 

kommer att bildas och för att förstärka rehabiliteringsinsatserna för 

långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. Den ökade statliga ramen 

kommer de nuvarande samordningsförbundet tillgodo under 2016 när fler 

kommuner/nya förbund befinner sig i ett uppstartsskede. Fler nya 

kommuner/samordningsförbund tillkommer under år 2017. Detta kommer 

troligen att innebära minskad statlig tilldelning per förbund från 2017, beroende 

på hur stor statlig medelstilldelning som anslås. Försäkringskassan har 

regeringens uppdrag att fördela de statliga medlen till samordningsförbunden. 

Innan Försäkringskassan kan fatta beslut om medelstilldelningen för år 2016 

behöver Försäkringskassan svar från respektive förbund med vilket belopp 

kommun och landsting kan matcha föreliggande förslag.  

Samordningsförbundet i Blekinge föreslås få en utökad tilldelning från staten 

avseende år 2016 på 1 787 967 kr vilket ger en total medelstilldelning från 

staten på 8 537 967 kr. Då statens andel utgör hälften av samordningsförbundets 

medlemsintäkter och landstingets för en fjärdedel samt kommunernas för en 

fjärdedel måste såväl Landstinget Blekinge som Blekinges fem kommuner 

matcha statens förslag på ökning i enligt med fördelningsmodellen för 

Samordningsförbundens medlemsintäkter (se tabell nedan). Om Landstinget 

Blekinge eller någon av Blekinges fem kommuner inte kan matcha statens 

förslag på ökning kommer medlemsintäkterna för år 2015 även gälla för år 

2016. Försäkringskassan ska ha svar från Samordningsförbunden om kommuner 

och landsting kan matcha de redovisade beloppen senast den 22 oktober. 
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Samordningsförbundet i Blekinge ser en stor möjlighet i en utökning av statliga 

medel till Blekinge motsvarande 1 787 967 kr. Medel som förbundets 

medlemmar kan använda till ytterligare rehabiliteringsaktiviteter för de invånare 

i Blekinge som har ett stort behov av samordnad rehabilitering. Statens ökade 

medlemsavgift till Samordningsförbundet i Blekinge förutsätter dock att övriga 

medlemmar i förbundet ökar sin medlemsavgift i motsvarande grad. För att 

underlätta en snabb beslutsprocess hos våra medlemmar i kommun och 

landsting lämnar Samordningsförbundet i Blekinge garantier i form av utökad 

finansiering av rehabiliteringsstöd för 2016 vilket minst motsvarar den utökade 

medlemsavgiften hos Landstinget Blekinge samt respektive medlemskommun 

enligt nedan förslag. 

 

Samordningsförbundet i Blekinge önskar svar på om Landstinget Blekinge samt 

kommunerna i Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg är 

villiga att matcha statens förslag till utökad medelstilldelning avseende år 2016, 

under förutsättning att Samordningsförbundet i Blekinge garanterar att utöka 

rehabiliteringsstödet till respektive medlem under 2016 vilket minst motsvarar 

den utökade kostnaden för medlemsavgift för 2016. 

 

Samordningsförbundet i Blekinge ser fram emot Ert svar senast den 20 oktober. 

Svara till förbundschef Olof Sjölin via e-post: finsam@finsam-blekinge.se. 

Frågor besvaras direkt av Olof Sjölin på mobilnummer 0722-14 33 43.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

medelstilldelningen till samordningsförbundet inte ska utökas. 

 

Medlem Medlemsavgift 2015 Förslag 2016 Differens 

FK/AF 6 750 000 8 537 967 +1 787 967 

Landstinget 
Blekinge 

3 375 000 4 268 983 +893 983 

Karlskrona 1 350 000 1 707 593 +357 593 

Ronneby    675 000 853 797 +178 797 

Karlshamn    675 000 853 797 +178 797 

Sölvesborg    337 500 426 898 +89 398 

Olofström    337 500 426 898 +89 398 

Totalt 13 500 000 17 075 934 +3 575 934 

mailto:finsam@finsam-blekinge.se
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medelstilldelningen till samordningsförbundet 

inte ska utökas. 

_______________ 

Exp: 

Samordningsförbundet i Blekinge 
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§ 322 Dnr 2015-000416 101 

Utse ombud från Ronneby kommun till SydostLeaders 
årsstämma den 20 november. 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Kenneth Michaelsson (C) utses till 

ombud från Ronneby kommun. 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att Jan-Eric Wildros (S) utses till 

ersättare.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner bifall för desamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Kenneth Michaelsson (C) till ombud och 

Jan-Eric Wildros (S) till ersättare från Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Kenneth Michaelsson 

Jan-Eric Wildros 

SydostLeader 
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§ 323 Dnr 2015-000512 614 

Remiss En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap (Ds 
2015:41)  

Tf enhetschef Erica Hallberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har uppmanats, som en av 84 remissinstanser (varav 30 

kommuner), att lämna remissyttrande angående Utbildningsdepartementets 

promemoria ”En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap” (Ds 2015:41). 

Förslaget har utarbetats inom Utbildningsdepartementet och baseras 

huvudsakligen på en översyn av Myndigheten för yrkeshögskolan 

(fortsättningsvis benämnt MYh). 

Promemorian innehåller ett antal förslag till förbättringar/justeringar. Några 

delar som särskilt kan lyftas är: 

MYh föreslås bevilja tre utbildningsstarter som huvudregel, istället för de två 

som gäller idag. 

Riktlinjerna kring vilka anordnare som beviljas utbildningar justeras från dagens 

”utbildningarna ska ha en ur samhällssynpunkt lämplig regional placering” till 

”en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell placering”. Det är i 

detta sammanhang följande tillägg önskas: 

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för näringslivet. Ronneby kommun 

föreslår att MYh vid beviljanden tar hänsyn till om anordnaren har för avsikt att 

bedriva utbildning på flera orter och därigenom täcka behov i flera geografiska 

områden. I små eller medelstora kommuner är underlaget ofta mindre i antal 

företag räknat, men behovet av den rätta kompetensen är lika avgörande för de 

företag det berör. En flexibel lösning, där anordnare arbetar med att bedriva 

utbildning fördelad på ett antal orter (noder) med likartat arbetsmarknadsbehov, 

gör yrkeshögskoleutbildningarna tillgängliga i hela landet. Nitus – Nätverket för 

kommunala lärcentra – har ca 100 medlemskommuner och kan med fördel 

användas för att orter med liknande behov ska kunna hitta varandra. 

MYh ska få i uppdrag att undersöka möjligheten att fristående kurser kan ingå i 

yrkeshögskolans utbud. 

MYh ska utreda och föreslå enhetligare förkunskapskrav för 

yrkeshögskoleutbildningar.  

En yrkeshögskoleexamen ska endast vara möjlig att utfärda om ett självständigt 

examensarbete ingått i utbildningen. 
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Ändringarna ska träda i kraft 1 april 2016, respektive 1 januari 2017.      

Bedömning 

Promemorian innehåller många goda förslag till förbättringar, som kommer 

påverka yrkeshögskoleutbildningarna i en positiv riktning. Kunskapskällan 

kommer indirekt påverkas på ett positivt sätt, främst när det gäller utökningen 

till tre beviljade utbildningsstarter och möjligheten till fristående kurser inom 

programmen. Det föreslagna tillägget har stor betydelse för möjligheten för 

Kunskapskällan att kunna erbjuda yrkeshögskoleutbildningar framöver.      

Förslag till beslut 

Ronneby kommun ställer sig positiv till förslagen som presenteras i 

promemorian, men önskar lyfta ytterligare en aspekt.  

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för näringslivet. Ronneby kommun 

föreslår att MYh vid beviljanden tar hänsyn till om anordnaren har för avsikt att 

bedriva utbildning på flera orter och därigenom täcka behov i flera geografiska 

områden. I små eller medelstora kommuner är underlaget ofta mindre i antal 

företag räknat, men behovet av den rätta kompetensen är lika avgörande för de 

företag det berör. En flexibel lösning, där anordnare arbetar med att bedriva 

utbildning fördelad på ett antal orter (noder) med likartat arbetsmarknadsbehov, 

gör yrkeshögskoleutbildningarna tillgängliga i hela landet. Nitus – Nätverket för 

kommunala lärcentra – har ca 100 medlemskommuner och kan med fördel 

användas för att orter med liknande behov ska kunna hitta varandra.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- Ronneby kommun ställer sig positiv till förslagen som presenteras i 

promemorian, men önskar lyfta ytterligare en aspekt.  

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för näringslivet. Ronneby kommun 

föreslår att MYh vid beviljanden tar hänsyn till om anordnaren har för avsikt 

att bedriva utbildning på flera orter och därigenom täcka behov i flera 

geografiska områden. I små eller medelstora kommuner är underlaget ofta 

mindre i antal företag räknat, men behovet av den rätta kompetensen är lika 

avgörande för de företag det berör. En flexibel lösning, där anordnare arbetar 

med att bedriva utbildning fördelad på ett antal orter (noder) med likartat 

arbetsmarknadsbehov, gör yrkeshögskoleutbildningarna tillgängliga i hela 

landet. Nitus – Nätverket för kommunala lärcentra – har ca 100 

medlemskommuner och kan med fördel användas för att orter med liknande 

behov ska kunna hitta varandra. 
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Deltar i debatten 

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

Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut 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 positiv till förslagen som presenteras i 

promemorian, men önskar lyfta ytterligare en aspekt.  

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för näringslivet. Ronneby kommun 

föreslår att MYh vid beviljanden tar hänsyn till om anordnaren har för avsikt 

att bedriva utbildning på flera orter och därigenom täcka behov i flera 

geografiska områden. I små eller medelstora kommuner är underlaget ofta 

mindre i antal företag räknat, men behovet av den rätta kompetensen är lika 

avgörande för de företag det berör. En flexibel lösning, där anordnare arbetar 

med att bedriva utbildning fördelad på ett antal orter (noder) med likartat 

arbetsmarknadsbehov, gör yrkeshögskoleutbildningarna tillgängliga i hela 

landet. Nitus – Nätverket för kommunala lärcentra – har ca 100 

medlemskommuner och kan med fördel användas för att orter med liknande 

behov ska kunna hitta varandra. 

________________ 

Exp: 

Erica Hallberg 
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§ 324 Dnr 2015-000486 009 

Överklagande avseende föreläggande om nedmontering 
av webbkameror 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Förvaltningsrätten i Växjö har i dom den 15 september 2015 att avslå 

kommunens överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om 

föreläggande avseende nedmontering av webbkameror, förvaltningsrättens mål 

nr 327-15, se bilaga. 

Kommunstyrelsen har genom kommunjuristen överklagat förvaltningsrättens 

dom. Anstånd med att utveckla styrelsens talan har medgetts till den 13 

november 2015. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, beslutad den 7 april 2015, KS § 

101, punkt 1.3 ska kommunstyrelsen besluta om överklagande av dom som gått 

kommunen emot ska vidhållas.      

Bedömning 

Mot bakgrund av den rättsutredning förvaltningsrätten redovisat och de 

argument som legat till grund för rättens avgörande, föreslås att 

kommunstyrelsen återkallar sitt överklagande.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen återkallar överklagandet.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att återkalla 

överklagandet. 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(100) 
2015-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla överklagandet. 

_______________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson 
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§ 325 Dnr 2015-000440 805 

Ansökan om föreningsbidrag, Ronneby 
Kommunbygderåd 

Landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby Kommunbygderåd ansöker om bidrag på 75 000 kronor för att täcka sina 

verksamhetskostnader år 2015. I ansökan hänvisar man till den aktiva samverkan 

kring landsbygdspolitiska programmet som finns och att de är en deltagande part 

i landsbygdssamrådet.       

Bedömning 

Ronneby Kommunbygderåd har en roll som samtalspartner och remissinstans mellan 

landsbygdens organisationer, medborgare och kommunens organisation. Vidare är 

kommunbygderådet organisatör och arrangör för diverse uppgifter när det gäller 

områden som exempelvis landsbygdens grönområde, marknadsföring, infotavlor, 

mässor samt föreningsliv. Bland annat har rådet lagt ett omfattande arbete på 

fördelningen av försköningsmiljonen.  

 

Anledningen till att man nu vill att bidraget höjs från 50 000 till 75 000 kr är att 

man förlorat tidigare anordnarbidrag i samband med den 

arbetsmarknadspolitiska minskning av Fas 3 som skett.  

 

Kommunbygderådets arbete gynnar helheten, näringslivet och alla boende. De 

är den självklara länken mellan kommunens tre starka grupper, Bygd i 

samverkan, Blomstrande bygden, Blekinge Pärlor. Rådets roll som gemensam 

samtalspartner mot kommunens organisation, bland annat i arbetet med 

genomförandet av landsbygdspolitiska programmets handlingsplaner, är viktig 

och skapar värdefulla möjligheter och synergieffekter. Min bedömning är att det 

är rimligt att tänka sig att rådet får sina utlägg i samband med deras ideella 

verksamhet ersatta.               

Förslag till beslut 

Att bevilja driftsbidrag på 75 000 kronor till Ronneby Kommunbygderåd. 

Att denna summa tas från kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter. 

Att för 2016 föreslås att denna post inkluderas i budgeten.      
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- bevilja driftsbidrag på 60 000 kronor till Ronneby Kommunbygderåd 

- denna summa tas från kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- bevilja driftsbidrag på 60 000 kronor till Ronneby Kommunbygderåd 

- denna summa tas från kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter 

________________ 

Exp: 

Ebon Kaisajuntti 
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§ 326 Dnr 2015-000447 214 

Översiktsplan - kommunstyrelsen utser styrgruppen till 
översiktsplanen 

Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny 

översiktsplan för kommunen. Arbetet med översiktsplanen har påbörjats genom 

framtagande av en projektplan samt en kommunikationsplan.           

Bedömning 

Arbetet med översiktsplanen kommer att samordnas av Miljö- och 

byggnadsförvaltningen och representanter från övriga förvaltningar kommer att 

involveras i arbetet bla genom framtagande av underlagsmaterial och 

konsekvensbedömning av översiktsplanen.  

Arbetet med översiktsplanen kommer att styras av Kommunstyrelsens 

arbetsutskott som utökas med en representant vardera från de partier som inte 

redan är representerade. Styrgruppens funktion är bla att stödja projektet, fatta 

beslut inför olika skeden i processen samt att följa utvecklingen och ge 

återkoppling i arbetet.      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen utser 

styrgruppen till översiktsplanen genom att utse en representant vardera från de 

partier som inte redan är representerade i KSAU.    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att utse 

styrgruppen till översiktsplanen genom att utse en representant vardera från de 

partier som inte redan är representerade i KSAU.     
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att utse Willy Persson (KD) och Lova 

Necksten (MP) till representanter i översiktsplanens styrgrupp tillsammans med 

övriga representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott.     

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse Willy Persson (KD) och Lova Necksten (MP) 

till representanter i översiktsplanens styrgrupp tillsammans med övriga 

representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott.     

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund 

Willy Persson 

Lova Necksten 
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§ 327 Dnr 2015-000082 101 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och 
Christer Leksell, Sverigedemokraterna, angående 
nämndernas sammanträdestider i Ronneby kommun 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och Christer Leksell (SD) 

föreslår i en motion att presidiet eller minst ordförande från varje nämnd och 

bolag, fortsättningsvis samarbetar för att minimera dagar och tider då möten 

kolliderar med varandra.      

Bedömning 

Redan inför 2015 års sammanträden var det tänkt att ta ett helhetsgrepp av det 

slag som föreslås i motionen. Detta gjordes dock inte. Inför 2016 har 

ordförandena för nämnderna samlats och ett förslag har tagits fram som nu ska 

tas i respektive nämnd. Motsvarande förfarande planeras genomföras även 

kommande år. Förslaget för 2016 innebär dock att två nämnder vid flera 

tillfällen kommer att kollidera. Förslaget bedöms ändå fungera av ordförandena 

och nämndsekretariatet. 

Då motionens förslag är genomfört föreslås motionen vara bifallen.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
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Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (FP) samt Peter Bowin 

(V). 

Yrkanden 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar, med instämmande av Roger Gardell (FP), 

bifall till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar, med instämmande av Peter Bowin (V), 

att ordet bifall ska ersättas med besvarad i beslutet från kommunstyrelsens 

arbetsutskott.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer framförda yrkanden mot varandra och 

finner att kommunstyrelsen bifaller Nicolas Westrrups (SD) yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

________________ 
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§ 328 Dnr 2015-000287 101 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna genom 
kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och 
Christer Leksell gällande ändring av fullmäktiges 
sammanträdestider 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ändrar sina 

sammanträdestider från kvällstid till dagtid med start kl 9. 

Man framför att fullmäktigekvällarna blir långa och många av de viktiga 

ärenden som det skall fattas beslut om stressas fram för att ledamöterna ska 

komma hem i någorlunda tid. De flesta ledamöterna har en lång arbetsdag 

bakom sig och ser gärna att debatterna inte blir för långa och kanske därför inte 

ger allt i frågorna/debatterna. Ledamöter samt ersättare bör vara kunniga, pålästa 

och debattvilliga.      

Bedömning 

Ledamöter och ersättare får ersättning i enlighet med Bestämmelser om 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda senast antagen KF 2014-12-11 § 350 

och KF 2014-12-22 § 359. Förutsatt att sammanträdena inte blir längre för att de 

läggs dagtid blir det ingen ändring i kostnaderna avseende arvodena. Av vad 

som skrivs i motionen finns det kanske dock anledning att tro att 

sammanträdena dagtid skulle kunna bli längre. Detta har dock inte varit en 

utgångspunkt för beräkning av kostnaderna.  

Utöver arvode kan ersättning utgå för förlorad arbetsinkomst. Denna ersättning 

bygger på vilken inkomstförlust man gör och kan innebära att en ledamot som är 

med på ett två timmar långt möte är tvungen att avstå från arbete åtta timmar 

och då får ersättning för förlorad arbetsinkomst för åtta timmar. För att kunna 

räkna på kostnaden har första utgångspunkten varit sammanträdenas längd. Sett 

två åt tillbaka är det ca 2 möten per år, utöver 1 dagsammanträde, som är längre 

än fyra timmar, ca 4 möten per år är 2-4 timmar och 4 möten är kortare än två 

timmar. Utöver sammanträdestiden har en extra timme lagts på för beräkningen 

av ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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Andra utgångspunkten är vilka som begär ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Personalenheten har tagit fram vilka av fullmäktiges ledamöter som sitter i 

nämnder med möten dagtid och där begär ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Underlaget har sedan justerats avseende ledamöterna i kommunfullmäktiges 

presidium samt de som redan i dagsläget begär ersättning för förlorad 

arbetsinkomst för fullmäktiges sammanträden.  

Utöver kostnaden för förlorad arbetsinkomst tillkommer även avsättning på 4,5 

% för förlorad pensionsförmån, samt för förlorad semesterförmån. Denna 

kostnad är inte medräknad. 

Med dessa utgångspunkter blir det en utökad kostnad för kommunfullmäktige 

om minimum 210 000 kr/år.  

Dagsammanträden för fullmäktige skulle innebära att kommunen inte skulle 

behöva ersätta tjänstemän på plats för deras övertid. Denna övertid tas dock i 

regel ut som ledighet. Dagsammanträde kan dessutom påverka möjliga dagar att 

förlägga andra nämnders sammanträden i större utsträckning än vad det gör 

idag.  

Med ovanstående redovisning överlämnas ärendet utan förslag till beslut.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut 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 motionen. 

________________ 
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§ 329 Dnr 2015-000496 101 

Uppräkning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
2016 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Gällande bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda antogs KF 

§ 332/2010. Inför år 2016 föreslås att ersättningsnivåerna, i likhet med tidigare 

år, revideras med det genomsnittliga utfallet året innan. Det genomsnittliga 

utfallet enligt 2015 års lönerevision blev 2,95 %      

Bedömning 

För att minska antalet ärenden skulle kommunfullmäktige kunna formulera ett 

beslut om att de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda för det 

nästkommande året i fortsättningen ska räknas upp årligen med det innevarande 

årets genomsnittliga utfall för lönerevision.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att arvodena till förtroendevalda för 2016, ska 

räknas upp med 2,95 % utifrån de nivåer som gäller för 2015. Budgetanslag 

omfördelas i budget och plan från centralt konto för lönerevision. 

Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda 

i fortsättningen ska beräknas enligt följande; för det nästkommande året ska 

ersättningsnivån räknas upp med det innevarande årets genomsnittliga utfall för 

lönerevisionen. Beslutet gäller tills vidare.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- Kommunfullmäktige fastställer att arvodena till förtroendevalda för 

2016, ska räknas upp med 2,95 % utifrån de nivåer som gäller för 2015. 

Budgetanslag omfördelas i budget och plan från centralt konto för 

lönerevision. 

- Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska förmånerna till 

förtroendevalda i fortsättningen ska beräknas enligt följande; för det 

nästkommande året ska ersättningsnivån räknas upp med det 

innevarande årets genomsnittliga utfall för lönerevisionen. Beslutet 

gäller tills vidare 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

68(100) 
2015-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- Kommunfullmäktige fastställer att arvodena till förtroendevalda för 

2016, ska räknas upp med 2,95 % utifrån de nivåer som gäller för 2015. 

Budgetanslag omfördelas i budget och plan från centralt konto för 

lönerevision. 

- Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska förmånerna till 

förtroendevalda i fortsättningen ska beräknas enligt följande; för det 

nästkommande året ska ersättningsnivån räknas upp med det 

innevarande årets genomsnittliga utfall för lönerevisionen. Beslutet 

gäller tills vidare 

_______________ 
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§ 330 Dnr 2015-000495 045 

Revidering av Borgenspolicy för Ronneby kommun 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

När något av de helägda kommunala bolagen lånar av externa långivare, går 

kommunen regelmässigt i borgen för åtagandena. Syftet är att reducera 

kommunkoncernens finansiella kostnader; räntor och inteckningskostnader.  

SKL, SABO och Kommuninvest har tagit fram en modell vars syfte är att 

säkerställa att kommunens borgensåtagande inte ska betraktas som otillåtet 

statsstöd. Den kommunala borgen ska inte innebära några konkurrensmässiga 

fördelar för bolagen som snedvrider konkurrensen.  

Det är dock inte helt enkelt att tillämpa modellen, varför tidigare beslut om en 

generell borgensavgift om 0,3% av beloppet fortfarande används. Många 

kommuner, liksom Ronneby, avvaktar att praxis ska utvecklas.      

Bedömning 

Vid fastställande av en nivå på borgensavgiften behöver beaktas att avgiften ska 

skapa konkurrensneutralitet så att bolagen inte får ekonomiska fördelar av att 

kommunen går i borgen. Samtidigt får avgiften inte vara så stor att Skatteverket 

anser att kostnaden inte är skattemässigt avdragsgill i bolagen. Balansgången är 

inte självklar och det ligger mål för prövning som förhoppningsvis kan ge 

vägledning för framtida utformning av modell för att beräkna borgensavgift.  

En enkel omvärldsspaning bland Blekinges kommuner visar att Sölvesborg har  

0,35 %, Karlshamn 0,3 % och Olofström 0,3 % i generellt påslag. Karlskrona, 

som har internbank, lägger istället på en utlåningsavgift som varierar mellan 

bolagen (0,3-0,54 %). Ett ovägt snitt på utlåningsavgiften är 0,39 %.  

För att borgenspolicyn ska överensstämma med gällande regelverk föreslås att 

principerna för borgensavgiften beräknande och nivån på avgiften 

fortsättningsvis ska beslutas i samband med kommunfullmäktiges beslut om 

budget. Förslag till ny lydelse anges nedan som understruken text.      
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande formulering i Borgenspolicy för 

Ronneby kommun, § 5 Avgifter, första stycket, ändras till följande lydelse: 

För kommunens helägda företag utgår en marknadsmässig borgensavgift 

beräknad på utnyttjad borgen och på respektive bolags bedömda villkor att 

erhålla krediter i marknaden utan kommunal borgen. Principerna för beräkning 

av borgensavgiften fastställs i kommunfullmäktiges beslut om budget för det 

kommande året. Samma avgifter ska gälla vid direkt utlåning till kommunens 

bolag (undantaget den utlåning som sker genom koncernkontot och regleras 

genom särskilda avtal).      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande formulering i Borgenspolicy för 

Ronneby kommun, § 5 Avgifter, första stycket, ändras till följande lydelse: 

För kommunens helägda företag utgår en marknadsmässig borgensavgift 

beräknad på utnyttjad borgen och på respektive bolags bedömda villkor att 

erhålla krediter i marknaden utan kommunal borgen. Principerna för 

beräkning av borgensavgiften fastställs i kommunfullmäktiges beslut om 

budget för det kommande året. Samma avgifter ska gälla vid direkt utlåning 

till kommunens bolag (undantaget den utlåning som sker genom 

koncernkontot och regleras genom särskilda avtal).  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande formulering i Borgenspolicy för 

Ronneby kommun, § 5 Avgifter, första stycket, ändras till följande lydelse: 

För kommunens helägda företag utgår en marknadsmässig borgensavgift 

beräknad på utnyttjad borgen och på respektive bolags bedömda villkor att 

erhålla krediter i marknaden utan kommunal borgen. Principerna för 

beräkning av borgensavgiften fastställs i kommunfullmäktiges beslut om 

budget för det kommande året. Samma avgifter ska gälla vid direkt utlåning 

till kommunens bolag (undantaget den utlåning som sker genom 

koncernkontot och regleras genom särskilda avtal).  

________________ 
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§ 331 Dnr 2015-000500 049 

Totalram och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2016 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en 

totalram för bolagens koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska gälla.      

Bedömning 

Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2015 varit 300 mkr. För 

närvarande har 198 mkr beviljats. 

Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2015 varit kommunens 

ränta mot banken med ett påslag om 0,40%, vilket ger: NSSu (Nordea Sverige 

Stiborbas utlåning) vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 0,85% 

över 40 mkr. 2015-10-02 innebär räntevillkoren 0,325% resp 0,475% i 

utlåningsränta för bolagen.  

Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi vecka, 

utan avdrag (per 2015-10-02 var inlåningsräntan 0%). 

Inför 2016 gäller ett nytt bankavtal med högre marginal till banken vid 

kreditutnyttjande över 40 mkr. Kundräntan för in-/utlåning via koncernkontot 

kommer inte att understiga noll procent. I övrigt lika 2015.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

För 2016 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen för 

koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

Avseende räntevillkoren för 2016 för utlåning till bolagen ska kommunens ränta 

mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter, vilket 

ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,20% över 40 

mkr.  

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från 

banken, NSSi vecka, utan avdrag.      
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- För 2016 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen 

för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr 

- Avseende räntevillkoren för 2016 för utlåning till bolagen ska kommunens 

ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens 

koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt 

NSSu vecka + 1,20% över 40 mkr  

- För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har 

från banken, NSSi vecka, utan avdrag 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- För 2016 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen 

för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr 

- Avseende räntevillkoren för 2016 för utlåning till bolagen ska kommunens 

ränta mot banken ha ett påslag om 0,40 % för bolagens 

koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70 % upp till 40 mkr 

samt NSSu vecka + 1,20 % över 40 mkr  

- För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har 

från banken, NSSi vecka, utan avdrag 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 332 Dnr 2015-000522 049 

Socialnämndens anhållan om medel till en 
försörjningsstödshandläggartjänst 

Socialnämnden § 152/2015 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh och enhetschef Annika Ohlin föredrar ärendet 

och lämnar följande förslag.  

Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka fått medel från balanskonto 600 

till en socialsekreterartjänst för handläggning av försörjningsstöd till nyanlända. 

Från tidig vår 2015 har det varit ett stadigvarande tryck i intaget av nya ärenden 

till mottagningen på Vuxenenhetens Försörjningsgrupp. Av de ärende som 

kommer in till mottagningen är en stor del ärende avseende nyanlända 

Det kraftigt ökade antalet försörjningsstödsärenden gällande nyanlända har lett 

till en orimlig arbetssituation och påverkat kvalitén i handläggningen. Ökningen 

av antalet ärende kan helt och hållet hänföras till ett ökat antal nyanlända. Det är 

därför rimligt att personalförstärkningen bekostas av det schablonbidrag som 

kommunen får för alla nyanlända.  

Bedömning 

Det kraftigt ökade antalet försörjningsstödsärenden gällande nyanlända har lett 

till en orimlig arbetssituation och påverkat kvalitén i handläggningen. För att få 

en rimlig arbetssituation och kunna hantera ärenden på ett effektivt och 

rättssäkert sätt behöver Vuxenenhetens Försörjningsgrupp förstärka 

bemanningen.  

Ökningen av antalet ärende kan helt och hållet hänföras till ett ökat antal 

nyanlända. Det är därför rimligt att personal-förstärkningen bekostas av det 

schablonbidrag som kommunen får för alla nyanlända.  

Socialförvaltningen handlägger ärenden avseende försörjnings-stöd till 

nyanlända flyktingar. Personer betraktas som nyanlända det år de fick 

permanent uppehållstillstånd och ytterligare tre år. Kostnaden för eventuellt 

försörjningsstöd under den perioden bekostas i Ronneby av 

Kommunledningsförvaltningen via balanskonto 600.  
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Bakgrund  

Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka fått medel från balanskonto 600 

till en socialsekreterare tjänst för handläggning av försörjningsstöd till 

nyanlända.  

Nyanlända ska i huvudsak ska få sin försörjning via deltagande i sk 

etableringsinsatser från AF. Deltagare i etableringsinsatser får sk 

etableringsersättning som ska täcka försörjningsbehovet. 

Nuläge 

Från tidig vår 2015 har det varit ett stadigvarande tryck i intaget av nya ärenden 

till mottagningen på Vuxenenhetens Försörjningsgrupp. Av de ärende som 

kommer in till mottagningen är en stor del ärende avseende nyanlända. Under 

perioden jan tom aug 2015 öppnades 558 ärenden varav 241 ärenden avseende 

nyanlända. Under samma period 2014 öppnades totalt 382 ärenden varav 86 

ärenden avsåg nyanlända. I stort sett hela ökningen mellan 2014 och 2015 består 

av nyanlända. 

De flesta ärenden är nyanlända som ligger i det sk ”Glappet”. ”Glappet” innebär 

att ett hushåll beviljats uppehållstillstånd men att deras etablerings-ersättning 

samt övriga socialförsäkringsbidrag inte kommit igång och att de under denna 

period behöver sin försörjning tillgodosedd på annat sätt genom ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd. Tanken är att dessa ärenden inom några månader ska 

vara självförsörjande genom egna inkomster men då många av familjerna är 

stora samt att utbetalningarna av etablerings-ersättning/socialförsäkringsbidrag 

dröjer klarar de sig inte utan kompletterande bidrag från Socialtjänsten. Antalet 

pågående ärenden avseende nyanlända har ökat kraftigt. Under perioden jan tom 

aug 2015 fanns det totalt 1137 ärenden varav 384 avsåg nyanlända. Under 

samma period 2014 fanns det 923 ärenden varav 125 avsåg nyanlända. Hela 

ökningen beror på ett ökat antal nyanlända. 

Flertalet ärenden avseende nyanlända handläggs i Mottagningen som består av 4 

tjänster. Handläggarna i mottagningsgruppen har under lång tid haft en orimligt 

hög arbetsbelastning vilket påverkat kvalitén på det arbete som de utför. Tanken 

är att mottagningen ska göra en grundutredning samt träffa alla nya ärenden 

inför varje ny ansökan för att snabbt kunna lotsa dem vidare mot 

självförsörjning/annan ersättning. I dagsläget hinner de inte träffa mer än ett 

mindre del av de nya ärende för information kring ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd. Övriga klienter lämnar in sin ansökan och får den 

handlagd och bedömd utan besök. I praktiken innebär detta att handläggarna inte 

kommer igång med en planering för sina klienter vilket skulle kunna leda till att 

de stannar längre i ett bidragsberoende än nödvändigt.  
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Kostnad 

Kostnaden för en socialsekreterartjänst beräknas till 550 tkr 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att från medel för 

flyktingmottagningen bekosta en försörjningsstödshandläggartjänst.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att från medel för flyktingmottagningen bekosta en 

försörjningsstödshandläggartjänst. 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av Jan-Eric 

Wildros (S), att ärendet återremitteras till socialnämnden för att redovisa 

effekten av införandet av systemet SSBTEK (Sammansatt bastjänst ekonomiskt 

bistånd). 

    

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för att 

redovisa effekten av införandet av systemet SSBTEK (Sammansatt bastjänst 

ekonomiskt bistånd). 

_______________ 

Exp: 

Socialnämnden 
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§ 333 Dnr 2015-000527 346 

Förslag till beslut om taxa och investeringsbudget för 
Elnät, VA och renhållningen inom Ronneby Miljö och 
Teknik AB samt investeringsbudget för Ronneby 
Miljöteknik Energi AB. 

Sammanfattning  

Förslag till beslut om Taxa och investeringsbudget 2016 för Elnät, VA och 

Renhållningen inom Ronneby Miljö och Teknik AB samt Investeringsbudget för 

Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

 

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att 

besluta följande taxor för 2016. 

-  Elnät ingen taxehöjning. 

- Vatten och avlopp ingen taxehöjning 

- Renhållningen ingen taxehöjning. 

För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en höjning för både latrin och 

osorterat med 20 %. (Se bilaga 1.) 

 

Förslag till beslut av investeringsbudget för Ronneby Miljö och Teknik AB 

2016.  

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att 

besluta enligt föreslagen investeringsbudget.( se bilaga 2). 

 

Förslag till beslut av investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik Energi AB 

2016.  

Styrelsen för Ronneby Miljöteknik Energi AB föreslår kommunfullmäktige att 

besluta enligt investeringsbudget. ( se Bilaga 3).   

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

-  besluta följande taxor för 2016: 

a) Elnät ingen taxehöjning. 

b) Vatten och avlopp ingen taxehöjning 

c) Renhållningen ingen taxehöjning. 

För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en höjning för både latrin och 

osorterat med 20 %. (Se bilaga 1.) 
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- besluta enligt föreslagen investeringsbudget (se bilaga 2) 

- besluta enligt investeringsbudget (se bilaga 3) 

  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

-  besluta följande taxor för 2016: 

d) Elnät ingen taxehöjning. 

e) Vatten och avlopp ingen taxehöjning 

f) Renhållningen ingen taxehöjning. 

För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en höjning för både latrin och 

osorterat med 20 %. (Se bilaga 1.) 

 

- besluta enligt föreslagen investeringsbudget (se bilaga 2) 

- besluta enligt investeringsbudget (se bilaga 3) 

 ________________ 
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§ 334 Dnr 2015-000526 014 

Förslag till bredbandsstrategi för Ronneby kommun. 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till 

bredbandsstrategi för Ronneby kommun. 

 

Sammanfattning av strategin: 

Ett väl utbyggt fibernät är idag en förutsättning för fortsatt utveckling av 

Ronneby kommun och regionen som helhet. Efterfrågan på kommunikations- 

Relaterade tjänster ökar i hög takt och utvecklingen av framtidens välfärds- 

tjänster är ännu i sin linda. l framtiden förväntas stora samhällsekonomiska 

vinster och ökad välfärd genom utökade möjligheter för digital kommunikation. 

l syfte att ange Ronnebys lokala målsättningar och riktlinjer för den utbyggnad 

som krävs, har denna strategi tagits fram. 2015 beräknas att ca 25% av 

befolkningen inom Ronneby kommun har tillgång till fiberbaserat bredband om 

minst l00Mbit/s. 

 

Strategin anger följande målsättningar avseende bredbandstillgången 2020 i 

Ronneby kommun, vilka även delvis ansluter till såväl de nationella som de 

regionala utbyggnadsmålen. År 2020 finns ett sammanhängande öppet och 

robust fibernät som genom samverkan mellan marknadsaktörerna utgör grunden 

för Ronnebys digitala kommunikationsbehov. År 2020 har minst 90 % av 

Ronnebys hushåll och företag tillgång till bredband om minst l00Mbit/s. År 

2020 har alla Ronnebys offentliga verksamheter och skolor tillgång till bredband 

om minst l00Mbit/s. Strategin innehåller ett antal rekommendationer samt en 

handlingsplan för genomförande och uppföljning av prioriterade åtgärder i syfte 

att nå uppsatta mål. 

 

Kommunal utbyggnad är den strategiskt mest fördelaktiga lösningen på läng 

sikt. För att kunna finansiera utbyggnad även på landsbygden och i de mindre 

lönsamma områdena krävs en större marknadsandel som ger intäkter från de 

lönsamma tätortsnära områdena och flerbostadshusen. Utbyggnaden väntas följa 

de principer som upprättats av Post och telestyrelsen, Sveriges kommuner och 

landsting samt Konkurrensverket. 

 

Sammanställningen visar dock att även med kommunalt driven utbyggnad 

saknas resurser för att nå upp till utbyggnadsmålen. Avslutningsvis bedöms det 

kvarvarande investeringsbehovet. 
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Förslaget till strategiplan har varit uppe i Miljötekniks styrelse som beslutat 

godkänna den. Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse föreslår 

kommunfullmäktige att besluta godkänna föreslagen bredbandsstrategi. 

 

Samt att: 

Ge Miljöteknik i uppdrag att bilda en koncerngemensam arbetsgrupp för 

bredbandsfrågor. 

Ge Ronneby Miljö och Teknik AB ett ägardirektiv att bygga ut Ronneby 

kommuns bredbandsnät för att nå det nationella målet att 90 % av alla hushåll 

och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s till och med 

år 2020. 

Ge Ronneby Miljö och Teknik AB i uppdrag att inför varje års 

investeringsbudget upprätta finansieringsplan gällande bredbandets lånebehov. 

Vid varje års bokslut begära erforderligt villkorat aktieägartillskott från ägaren 

för att täcka verksamhetens eventuella underskott. 

Återbetalning av villkorade aktieägartillskott skall ske när verksamheten 

bredbands eget kapital och obeskattade reserver är återställt.    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- besluta godkänna föreslagen bredbandsstrategi 

- ge Miljöteknik i uppdrag att bilda en koncerngemensam arbetsgrupp för 

bredbandsfrågor 

- Ronneby Miljö och Teknik AB ett ägardirektiv att bygga ut Ronneby 

kommuns bredbandsnät för att nå det nationella målet att 90 % av alla 

hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s 

till och med år 2020 

- Ronneby Miljö och Teknik AB i uppdrag att inför varje års 

investeringsbudget upprätta finansieringsplan gällande bredbandets 

lånebehov 

- vid varje års bokslut begära erforderligt villkorat aktieägartillskott från 

ägaren för att täcka verksamhetens eventuella underskott 

- återbetalning av villkorade aktieägartillskott skall ske när verksamheten 

bredbands eget kapital och obeskattade reserver är återställt  
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Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Roger Gardell (FP), Lova Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M), 

tjänstgörande ersättare Andres Bromée (M) samt ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av Tommy 

Andersson (S), att: 

- de två sista att-satserna i beslutet från kommunstyrelsens arbetsutskott 

tas bort  

- skrivelse från Miljö och teknik anses besvarad  

     

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- besluta godkänna föreslagen bredbandsstrategi 

- ge Miljöteknik i uppdrag att bilda en koncerngemensam arbetsgrupp för 

bredbandsfrågor 

- Ronneby Miljö och Teknik AB ett ägardirektiv att bygga ut Ronneby 

kommuns bredbandsnät för att nå det nationella målet att 90 % av alla 

hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s 

till och med år 2020 

- Ronneby Miljö och Teknik AB i uppdrag att inför varje års 

investeringsbudget upprätta finansieringsplan gällande bredbandets 

lånebehov 

 

Kommunstyrelsen beslutar också att skrivelse från Miljö och teknik1 anses 

besvarad. 

________________ 

 

                                                 
1 AB Ronneby Helsobruns diarienummer: 2015–000006 
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§ 335 Dnr 2014-000409 264 

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 - Markbyte 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

1997 sålde Ronneby kommun fastigheten Ronneby 22:49 till Jan Thorén för 

232 680 kronor. Sedan dess har den stått obebyggd mitt i Viggen-området. 

Eftersom det är den enda markbiten i området som vi inte förfogar över har den 

ibland låst eventuella etableringar. Under de senaste åren har förhandlingar förts 

om att köpa tillbaka marken. Thorén har krävt bytesmark och olika områden har 

diskuterats.      

Bedömning 

Ronneby 22:49 är 3324 kvm. Denna byter vi mot del av Svenstorp 2:2. 

Dessutom önskar Thorén avverkningsrätt på ett litet område på Svenstorp 2:2, 

som service till oss lovar han att nyplantera också. Marken byts i befintligt skick 

och mellanskillnaden i pengar som betalas till kommunen blir 1 752 500 kronor.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att inte genomföra affären.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att inte genomföra affären. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att inte genomföra 

affären. 

_______________ 
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§ 336 Dnr 2015-000428 261 

Förslag till principbeslut om uteserveringar vintertid 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I våras ansökte Bistro Bakgården om att få utöka sin uteservering och ha kvar 

uteserveringen året runt. Katrins pizzeria fick inför förra vintern tillstånd att ha 

kvar sin anläggning över vintern och PULS har haft sin uteservering på plats i 

flera år.  

Kommunstyrelsen avstyrkte i våras Bistro Bakgårdens ansökan om utökad 

uteservering och permanent uteservering med hänvisning till att inga beslut ska 

fattas i avvaktan på den torgutredning som pågår. 

Miljö- och Byggnadsnämnden var tillfrågad och i våras svarade de att ”beslut 

om permanenta uteserveringar skall inte fattas förrän nästa etapp av 

Centrumutvecklingsprojektet är avklarat.      

Bedömning 

Nu söker Bistro Bakgården än en gång tillstånd att få ha kvar sin anläggning 

över vintern. Meningen är inte att använda den som uteserveringen, utan att det 

kostar pengar och sliter på anläggningen att plocka ner den, lagra den över 

vintern och sätta upp den igen på våren. Detta gäller även Katrins pizzeria.    

Miljö- och Byggnadsnämnden är återigen tillfrågad och deras remissvar kommer 

förhoppningsvis att delas ut på Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte. 

Kommunfullmäktige har 2012-09-27 antagit ”Gestaltningsprogram för Ronneby 

stadskärna – råd och riktlinjer för utemiljön”.  I det står det ”I Ronneby är 

säsongen för uteserveringar på allmän platsmark mellan 15/4 – 15/10.”   

Tekniska förvaltningen vill hålla en positiv attityd mot näringsidkarna. Vi 

tillåter dem att ha kvar anläggningarna tills beslutet är fattat. 

Anläggningarna stör inte gatubilden. Däremot borde krav ställas på att om de 

ska vara kvar över vintern ska de också användas som uteservering över vintern. 

Det kan till exempel vara så att rökare gärna skulle vilja sitta ute och fika även 

på vintern. Ett större ansvar för renhållningen borde kunna ställas på 

restauranterna även över vintern. En arrendeavgift bör tas ut. Riktlinjerna för 

verksamheter ligger på 50 kronor/kvm, minst 2500 kronor/år. Detta är en 

bråkdel av vad det kostar att ta bort uteserveringarna över vintern.      
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att låta 

uteserveringar vara kvar över vintern. De uteserveringar som bestämmer sig för 

att vara kvar även under vintertid ska även under vintern användas som 

uteservering. Ett arrendeavtal upprättas och avgiften ska följa riktlinjerna.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- ett generellt beslut för hela kommunen kan inte tas på grund av att 

placering avgör beslut om uteservering 

- tillfälligt tillstånd att ha kvar anläggningen för uteservering beviljas 

Bistro Bakgården för denna vintersäsong  

 

- inget arrendeavtal upprättas och ingen avgift tas ut 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Roger Gardell (FP), Peter Bowin (V) samt ersättare Margareta 

Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar bifall till beslut från kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att beslut om permanenta/tillfälliga 

uteserveringstillstånd inte ska fattas förrän nästa etapp av torgplaneringen är 

avklarad. 

Ledamot Peter Bowin (V) yrkar att ärendet återremitteras och kompletteras med 

tidigare beslut som har anknytning till ärendet. 

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på huruvida ärendet ska 

avgöras idag eller inte och finner att kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet 

idag. 
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Propositionsordning 2  

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer Roger Gardells (FP) yrkande mot 

Tommy Anderssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Roger 

Gardells (FP) yrkande. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen beslutar anta följande beslutsgång: 

Ja-röst för Roger Gardells (FP) yrkande 

Nej-röst för Tommy Anderssons (S) yrkande     

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen beslutar bifalla Roger Gardells (FP) yrkande 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   

Anders Bromée M X   

Silke Jacob  C X    

Tim Svanberg C X   

Roger Gardell FP X    

Annette Rydell  S  X  

Tommy Andersson S  X  

Jan – Eric Wildros S  X  

Malin Månsson S  X  

Ola Robertsson S  X  

Peter Bowin V  X  

Lova Necksten MP  X  

Nicolas Westrup SD X   

Tomas Lund SD X    

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ett generellt beslut för hela kommunen kan inte tas på grund av att 

placering avgör beslut om uteservering 

- tillfälligt tillstånd att ha kvar anläggningen för uteservering beviljas 

Bistro Bakgården för denna vintersäsong  

 

- inget arrendeavtal upprättas och ingen avgift tas ut 

_______________ 

Exp: Eva Lydin, Miljö – och byggnadsnämnden  
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§ 337 Dnr 2015-000518 4018 

Remiss angående utvidgning och ändring av föreskrifter 
för naturreservatet Storemosse i Ronneby kommun 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Blekinge län föreslår att Storemosse naturreservat utökas. 

Samtidigt har det funnits ett behov av att ändra på syftet med reservatet och man 

har därför tagit fram förlag på nytt beslut inklusive nya föreskrifter och ny 

skötselplan. Länsstyrelsen önskar få synpunkter på förslaget senast 14 december 

2015. 

Storemosse har varit naturreservat sedan 1981. Storemosse är Blekinges största 

sammanhängande våtmarksområde. Myrkomplexet innehåller öppna blöta 

mader, sumpskogar, öppen mosse och tallmosse. Tallmossen innehåller ytor 

med små senvuxa tallar och ytor med högstammig tallskog som är påverkad av 

dikning och torvtäkt. Förutom våtmarksbiotoper finns det lövblandskogar i den 

mellersta delen av Listersjön. Den utvidgade delen (ca 30ha) utgörs till största 

delen av sumpskog dominerad av tall och glasbjörk. Här finns två torvgravar 

samt den lilla sjön Mossegölen. 

Sedan naturreservatet bildades har en omvärdering av hur naturvärdena ska 

bevaras och utvecklas samt vilken skötsel som behövs för att bevara 

naturvärdena i reservatet gjorts. Till exempel pågår en spridning av gran både in 

i ädellövskogarna i anslutning till Listersjön samt ut på mossen. Reservatet 

syfte, föreskrifter och skötselplan föreslås därför ändras.      

Bedömning 

Ronneby kommun eller dess bolag äger ingen mark och har inga några 

rättigheter inom området. 

Områdets speciella och stora naturvärden, som bl a gör att det till stor del 

omfattas av Natura 2000 samt till viss del fågelskyddsområde, gör det 

bevarandevärt. Karaktären av vildmark gör det även intressant ur 

friluftslivssynpunkt och här finns goda möjligheter att informera om såväl 

naturvärden som kulturlämningar. De förändringar som görs avseende syftet 

med reservatet ser därför Ronneby kommun som positiva.  

De åtgärder som möjliggörs samt planeras för att hindra granens spridning 

bedöms som viktiga. 
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Kommunen har heller inget att erinra mot utökningen av reservatet.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att Ronneby kommuns yttrande till länsstyrelsen är kommunen har inget 

att erinra mot ändringar och utvidgning av naturreservatet Storemosse i enlighet 

med remissmaterialet.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att Ronneby 

kommun har inget att erinra mot ändringar och utvidgning av naturreservatet 

Storemosse i enlighet med remissmaterialet. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut 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 inget att erinra mot 

ändringar och utvidgning av naturreservatet Storemosse i enlighet med 

remissmaterialet. 

_______________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 338 Dnr 2015-000471 014 

Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-
2019 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Region Blekinge har sänt Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 på 

remiss. Detta är det andra trafikförsörjningsprogrammet sedan en ny lag om 

kollektivtrafik trädde ikraft 2012- 01-01. Sedan samma datum utgör Region 

Blekinge s.k. kollektivtrafikmyndighet. Den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta och fatta beslut om regionala 

trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt. Trafikförsörjningsprogrammet 

är det styrdokument som anger mål och riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi- och 

båttrafik ska utvecklas. Remisstiden för programmet sträcker sig till 2015-12-15.      

Bedömning 

I Trafikförsörjningsprogrammet ska redovisas behovet av regional 

kollektivtrafik. Med regional kollektivtrafik avses enligt kollektivtrafiklagen all 

kollektivtrafik inom länet samt arbetsresor och annat dagligt resande över 

länsgräns. Programmet ska vara ett underlag för annan samhällsplanering och 

vid planering av infrastruktur på lokal, regional och nationell nivå. Alla former 

av kollektivtrafik inom länet och länsövergripande regional kollektivtrafik ska 

redovisas i planen, dvs både trafik som myndigheten ska ombesörja på grundval 

av allmän trafikplikt och trafik som bedöms kunna bedrivas på rent 

kommersiella grunder. 

Trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge grundar sig på flera strategiska 

dokument med Blekingsstrategin i centrum. Vid framtagandet av programmet 

har samråd hållits med kommuner, organisationer, grannlän, näringsliv och 

trafikföretag. Viktiga processer som Sverigeförhandlingen (höghastighetsbanan) 

och Åtgärdsvalsstudie för Blekinge Kustbana har pågått parallellt och ger 

grunden till en vision för Blekinge och kollektivtrafiken 2050. Dessa båda 

processer har dock ännu inte landat i ett resultat varför det är viktigt att det är 

just en vision som delvis ligger till grund för bl a föreslagna ekonomiska 

satsningar på kollektivtrafiken. 
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Ronneby kommuns kostnader framöver beräknas enligt programmet till en årlig 

genomsnittlig ökning på 250 tkr för åren 2017-2030.  

Till det kommer kommunens andel, 3,234 mnkr, för kostnaderna för två 

tågavgångar per timme Karlshamn-Karlskrona från 2022. Kostnaden för 

utbyggnad av Öresundstågstrafiken med timmestrafik på helgerna från 2017, 

totalt 3 mnkr (ej fördelad mellan kommunerna i programmet) tillkommer också.  

I trafikförsörjningsprogrammet redovisas en behovsanalys. Den är grunden för 

och motivet bakom de mål som sedan sätts upp inom områdena Utbud och 

resande, Miljöpåverkan, Tillgänglighet, Nöjdhet, Infrastruktur och 

samhällsplanering samt Ekonomi och taxor. 

 

Ronneby kommun ställer sig i huvudsak positiv till de mål som redovisas. 

Kommunen lämnar dock följande kommentarer: 

 

Fördubblingsmålet som tidigare har fastställts har lett till en satsning på starka 

stråk. Större tätorter med starka pendlingsströmmar ger större möjligheter att få 

fler att börja åka kollektivt. Motiven för att trafikera med kollektivtrafik kan 

dock vara andra eller fler än enbart målet att fler ska åka kollektivt. Det gör att 

Ronneby kommun betonar vikten av att t ex även mindre tätorter och 

landsbygden finns med när utvecklingen av kollektivtrafiken diskuteras. Den 

framtida dragningen av busslinjen/busslinjerna mellan Ronneby och Växjö är ett 

exempel, liksom formerna för hur kollektivtrafiken på landsbygden kan 

utformas. 

I avsnitt 5.2.2 om pendlingsmöjligheter redovisas att i Ronneby har bara 59 % 

av befolkningen möjlighet att åka kollektivt oftare än var 30 minut. Detta är en 

låg siffra om man jämför med i stort sett jämstora Karlshamn. Ronneby 

kommun saknar analys och slutsatser med anledning av de siffror som 

redovisas.  

Idag finns ingen busstrafik mellan Ronneby och Ronneby flygplats. Under 

avsnitt 5.4 Kommersiell trafik står att diskussioner förs om att hitta en 

behovsstyrd flygplatsförbindelse för denna sträcka i Blekingetrafikens regi. 

Flygbusstrafiken Karlskrona -Ronneby flygplats lyder idag inte under allmän 

trafikplikt. Av programmet framgår dock att denna trafik är vital för Blekinges 

utveckling varför trafikens kvalitet och utveckling följs för att vid behov kunna 

återföras till styrning via avtal. Ronneby kommun anser att trafikeringen av 

flygplatsen från Ronneby också har en vital betydelse varför kommunen menar 

att då det hittills inte gått att få en lösning via kommersiell trafik bör det läggas 

allmän trafikplikt på någon form av buss/minibusslösning, kanske behovsstyrd, 

på sträckan Ronneby tätort – Ronneby Flygplats. 
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Ambitionen i programmet är at minska utbudet mellan vardagar och den trafik 

som finns under helgerna. Genom att förbättra utbudet under helgerna kan redan 

införskaffade bussar utnyttjas effektivare. Ronneby kommun anser att för att öka 

utnyttjandet av befintliga bussar bör Blekingetrafiken även överväga 

möjligheterna att, gällande främst landsbygdstrafiken, låta passagerare åka med 

på ”returresorna”. Detta kan t ex gynna barn och ungdomars möjlighet att ta sig 

eftermiddags/kvälls-aktiviteter i tätorten.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att 

besluta föreslå kommunfullmäktige att överlämna ovanstående som Ronneby 

kommuns yttrande över Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2019.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tjänsteskrivelsen kompletteras med följande: 

- Ska den öppna närtrafiken vara kollektivtrafiken på landsbygden så 

måste den utvecklas betydligt. Bland annat måste tiderna bli än mer 

flexibla liksom beställningssystem och betalningssätt. Det måste också 

gå att resa över länsgränserna för de som bor i dessa områden. Vi 

efterlyser dessutom ett ungdomsperspektiv på kollektivtrafiken. Kanske 

är det dags för ett regionalt projekt i länet med byabussar eller liknande 

(i anslutning till det sjätte stycket i tjänsteskrivelsen) 

- Ronneby kommun vill framhålla vikten av framtida tågstopp i 

Kallinge/Bredåkra i koppling till Ronneby Flygplats (i anslutning till det 

åttonde stycket i tjänsteskrivelsen) 

- I programmet saknas för Ronneby kommun skärgårdstrafik sommartid 

såväl som sommartrafik med tillexempel ´badbussar´ (som sista stycke i 

tjänsteskrivelsen) 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tim Svanberg 

(C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), tjänstgörande ersättare Nils-

Ingmar Thorell (FP) samt Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att vikten av fortsatt utveckling av väg 27 

(mot Växjö) förtydligas i stycket under tabellen på sida 33 i underlaget. 

Tjänstgörande ersättare Nils-Ingmar Thorell (FP) yrkar, med instämmande av 

Peter Bowin (V), Tim Svanberg (C) och Anders Bromée (M), att i samband med 

utvidgningen av Pågatågtrafiken i Blekinge också öppna en hållplats i 

Johannihus. 

Tjänstgörande ersättare Anders Bromée (M) yrkar att det också öppnas en 

hållplats vid Ronneby flygplats i samband med Pågatågtrafikens utvidgning i 

Blekinge.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner bifall för desamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tjänsteskrivelsen 

kompletteras med följande: 

- Ska den öppna närtrafiken vara kollektivtrafiken på landsbygden så 

måste den utvecklas betydligt. Bland annat måste tiderna bli än mer 

flexibla liksom beställningssystem och betalningssätt. Det måste också 

gå att resa över länsgränserna för de som bor i dessa områden. Vi 

efterlyser dessutom ett ungdomsperspektiv på kollektivtrafiken. Kanske 

är det dags för ett regionalt projekt i länet med byabussar eller liknande 

(i anslutning till det sjätte stycket i tjänsteskrivelsen) 

- Ronneby kommun vill framhålla vikten av framtida tågstopp i 

Kallinge/Bredåkra i koppling till Ronneby Flygplats (i anslutning till det 

åttonde stycket i tjänsteskrivelsen) 

- I programmet saknas för Ronneby kommun skärgårdstrafik sommartid 

såväl som sommartrafik med tillexempel ´badbussar´ (som sista stycke i 

tjänsteskrivelsen) 

 

- Att vikten av fortsatt utveckling av väg 27 (mot Växjö) förtydligas i 

stycket under tabellen på sida 33 i underlaget 

 

- Att i samband med utvidgningen av Pågatågtrafiken i Blekinge också 

öppna en hållplats i Johannihus 

 

- Att det också öppnas en hållplats vid Ronneby flygplats i samband med 

Pågatågtrafikens utvidgning i Blekinge 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

93(100) 
2015-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 339 Dnr 2015-000534 000 

Förslag till tillämpningsanvisningar till reglemente för 
intern kontroll 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har i § 16/2006 antagit ett reglemente för intern kontroll. 

Reglementet anger ramarna för styrelsernas och nämndernas arbete med 

internkontroll.  

Utifrån reglementet har sedan nämnder och bolag efterhand utvecklat en viss 

gemensam praxis kring tillämpningen. Detta har inneburit att nämnder och bolag 

har arbetat utifrån någorlunda gemensamma förutsättningar. Praxisen har inte 

alltid varit formellt beslutad och i bifogad skrivelse föreslås en del förändringar 

och förtydliganden.  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat har i samarbete med 

representanter för förvaltningarna och bolagen tagit fram dessa 

tillämpningsanvisningar till reglementet. Syftet är att styra upp och 

kvalitetssäkra vissa moment samt att alla ska veta hur de ska gå till väga i sitt 

internkontrollarbete. Punkterna gäller  

1. Årshjulet:  

Anger tidpunkter när planer ska antas och när rapportering ska ske. Nytt jämfört 

med tidigare praxis är att avvikelser vid årsuppföljningar alltid ska följas av en 

ny uppföljning och återrapportering året efter.  

2. Arbetet med att ta fram en internkontrollplan 

Tidigare kopplades risken till kontrollmomentet men eftersom det är i 

processen/rutinen man ska se en risk föreslås en ny koppling. 

3. Bedömning av risk och konsekvens och när en process/rutin ska anses så 

kritisk att den ska tas med i en internkontrollplan 

En ny bedömningsmodell, som användes i de flesta andra kommuner, föreslås. 

Likaså föreslås att det är enbart om processen/rutinen hamnar inom ett visst 

kritiskt område som den ska komma finnas med i internkontrollplanen. 

uppföljning. 
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4. Hur uppföljningen ska gå till  

Färre, men enklare och tydligare punkter för uppföljning föreslås 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att godkänna förslag till tillämpningsanvisningar till reglemente för 

intern kontroll.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

förslag till tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Åsa Evaldsson (M) 

samt ersättare Margareta Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att beslut från kommunstyrelsens 

arbetsutskott kompletteras med ett avsnitt som tar upp regler kring den som ska 

följa upp internkontrollplanen där särskilt betydelsen av oberoendeställning till 

den som ansvarar för en rutin/process tydligt framgår. Vidare ska det framgå att 

det inte är tillåtet att kontrollera en process/rutin som man själv ansvarar för.   

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tillämpningsanvisningar till 

reglemente för intern kontroll samt att den kompletteras med ett avsnitt som tar 

upp regler kring den som ska följa upp internkontrollplanen där särskilt 

betydelsen av oberoendeställning till den som ansvarar för en rutin/process 

tydligt framgår. Vidare ska det framgå att det inte är tillåtet att kontrollera en 

process/rutin som man själv ansvarar för.   

______________ 

Exp: 

Jonas Persson 
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§ 340 Dnr 2015-000213 732 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 
1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen, 
äldrenämnden 

Äldrenämnden § 150/2015 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal tre 

att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet och skicka för 

vidare beredning i kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera informationen 

till protokollet. 

________________ 
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§ 341 Dnr 2015-000541 179 

Nyårsfirande 2015 

Sammanfattning  

I november 2014 fattades ett beslut att Fritid och kulturförvaltningen skulle 

arrangera ett nyårsfirande i Ronneby centrum. Budget som anslogs för 

nyårsfirandet 2014 var 75 tkr från Kommunstyrelsen. Detta belopp  

räckte inte då den totala kostnaden blev närmare 150 tkr.  Arrangemanget var 

lyckat och uppskattades av besökarna.   

Kostnaderna för ett nyårsfirande 2015 kostar runt på 160 tkr och då blir det    

i samma omfattning som 2014 års firande. 2015 finns det inget belopp 

budgeterat på Fritid- och kulturnämnden. 

 Programmet för nyårsfirandet 2014 såg ut så här; 

 kl. 23.30 Viktor Johansson på scen 

 kl. 23.50 Lena Mahrle, ordförande i Fritid- och kulturnämnden håller tal 

 kl. 24.00 Fyrverkerier 

Bedömning 

Nyårsfirande i Ronneby centrum 

Nyårsfirande på Ronneby torg med underhållning och att fyrverkeripjäserna 

avfyras på Snäckebacksplan (parkeringen). 

 

Kostnaden för att arrangera ett nyårsfirande med samma upplägg kostar cirka 

160 tkr. I detta belopp ingår bland annat: marknadsföring (ex. annons), sex 

personal/vakter av fyrverkeripjäser och avspärrning av området, scenvagn, el, 

underhållning, artist, fyrverkeripjäser avspärrning och sophantering. 

Det är många besökare som kommer till torget. 2014 års firande fungerade bra. 

Polisen var på plats och beslagtog även fyrverkeripjäser från besökare såväl 

vuxna som minderåriga.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att 

genomföra 2015 års nyårsfirande. 

Kommunstyrelsen beslutar att bekosta presenterat nyårsfirande enligt föreslagen 

nivå på 160 tkr.  
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- ge Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra 2015 års 

nyårsfirande 

- kommunstyrelsen bekostar presenterat nyårsfirande enligt föreslagen 

nivå på 160 tkr. Medlen tas från kommunstyrelsens oförutsedda. 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att beslut från kommunstyrelsens 

arbetsutskott kompletteras med följande: 

- uppdra Fritid- och kulturförvaltningen att utvärdera nyårsfirandet 2015 

och återrapportera till kommunstyrelsen 2016       

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ge Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra 2015 års 

nyårsfirande 

- kommunstyrelsen bekostar presenterat nyårsfirande enligt föreslagen 

nivå på 160 tkr. Medlen tas från kommunstyrelsens oförutsedda 

- uppdra Fritid- och kulturförvaltningen att utvärdera nyårsfirandet 2015 

och återrapportera till kommunstyrelsen 2016       

_______________ 

Exp: 

Fritid – och kulturförvaltningen 
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§ 342 Dnr 2015-000503 101 

Aktuellt från Tekniska förvaltningen 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Magnus Graad informerar kommunstyrelsen om aktuella 

händelser etc. på förvaltningen.  

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S), 

Roger Gardell, ersättarna Nils-Ingmar Thorell (FP) samt Willy Persson (KD). 

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: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 343 Dnr 2015-000566 040 

Ekonomisk redovisning från tekniska förvaltningen 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Magnus Graad informerar kommunstyrelsen om aktuella 

händelser etc. på förvaltningen.  

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S), 

Roger Gardell, ersättarna Nils-Ingmar Thorell (FP) samt Willy Persson (KD). 

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: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 344 Dnr 2015-000540 133 

Aktuell flyktinginformation 

Sammanfattning  

Kommunstrateg Anders Engblom informerar kommunstyrelsens arbetsutskott 

om den aktuella flyktingsituationen i Ronneby kommun samt kommunens 

pågående arbete kring detta.     

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Nicolas Westrup(SD) samt ersättare Nils-Ingmar Thorell (FP). 

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: 

Anders Engblom 

 


