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§ 69 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 70 Dnr 2015-000623 040 

Region Blekinge medlemsdialog inför budget 2017-
2019 

 

Sammanfattning  

Som utgångspunkt för dialogen informerar och redogör regiondirektör Anna-

Lena Cederstöm tillsammans med ekonomichef Jonas Nordsten, chefen för 

kultur och fritid Malena Sandgren och trafikdirektör Sören Bergerland för 

Region Blekinges regionala utvecklingsansvar, budget/ekonomi, nationella 

och regionala kulturuppdrag samt kollektivtrafiken kopplat till nyligen 

remissbehandlade trafikförsörjningsprogram. 

Ordförande i regionstyrelsen Christina Mattisson samt 2:e vice ordförande 

Lennarth Förberg deltar också. 

Ledamöterna i arbetsutskottet lyfter särskilt frågan om fiberutbyggnad, 

kollektivtrafik på landsbygden samt kollektivtafik/flygbuss mellan Ronneby 

och flygplatsen.  

    

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson 

(C), Peter Bowin (V) samt Tommy Andersson (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att notera dialogen till protokollet. 

________________ 
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§ 71 Dnr 2016-000007 012 

Lokalutredning, ny skola i centralorten 

Utbildningsnämnden § 145/2015 

Sammanfattning  

Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde inledningsvis kort för 

historiken i ärendet. Alliansens förslag till beslut utdelades. 

Bedömning 

Överläggningar har pågått i partigrupperna och ett inriktningsbeslut avvaktas 

under utbildningsnämndens sammanträde. 

Förslag till beslut 

Alliansen har enats om att föreslå Utbildningsnämnden att besluta enligt 

följande: 

- att den långsiktiga inriktningen är etablerandet av ett nytt kunskapscentrum 

i centrala Ronneby. 

- att den nya skolorganisation ska utformas enligt utredningens alternativ 2 

som omfattar årskurserna F-6 och därmed sammanhängande verksamhet. 

- att föreslå Kommunstyrelsen att ge i uppdrag åt Tekniska förvaltningen och 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen att i samråd med 

Utbildningsförvaltningen utreda förslag på placering av ny skola samt 

budget för genomförandet. Området ska vara stort nog att också kunna 

rymma ytterligare skolverksamhet. 

- att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela 

Utbildningsnämnden utredningsmedel om 200 tkr för geotekniska 

utredningar mm. 

- att framtida inriktning för årskurserna 7-9 utreds vidare med inriktning mot 

beslut i utbildningsnämnden under 2016. 

- att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma i januari med förslag till 

interimslösningar med tillhörande tidplan."  

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar:  
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- att den långsiktiga inriktningen är etablerandet av ett nytt kunskapscentrum 

i centrala Ronneby. 

- att den nya skolorganisation ska utformas enligt Visionsgruppens förslag 

alternativ 4. 

- att föreslå Kommunstyrelsen att ge i uppdrag åt planberedningen, Tekniska 

förvaltningen och Miljö- och Byggnadsförvaltningen att i samråd med 

Utbildningsförvaltningen utreda förslag på placering av ny skola samt 

budget för genomförandet. 

- att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela 

Utbildningsnämnden utredningsmedel om 200 tkr för geotekniska 

utredningar mm. 

- att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma i februari med förslag till 

interimslösningar med tillhörande tidplan." 

Arbetsutskottets beslut 2016-02-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist och bitr. förvaltningschef Inger Hjort 

redogör för lokalutredningen. 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), 

Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå 

kommunstyrelsen besluta i enlighet med att-sats ett, tre och fem. Den sista 

att-satsen kompletteras med kostnader för genomförande samt tidsätts till 

maj. Planberedningen tas bort i att-sats tre. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar   
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- att den långsiktiga inriktningen är etablerandet av ett nytt kunskapscentrum 

i centrala Ronneby. 

- att tekniska förvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen i samråd 

med utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förslag på placering av 

ny skola samt budget för genomförandet. 

- att förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen får i uppdrag att 

återkomma i maj med förslag till interimslösningar med tillhörande tidplan 

och beräknade kostnader. 

________________ 
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§ 72 Dnr 2016-000120 619 

Tillfällig undervisningsenhet 2016  

Utbildningsnämnden § 17/2016 

Sammanfattning  

De senaste tre åren har inflyttningen av elever i Ronneby kommun varit stor. 

Dels har det kommit helt nyanlända elever direkt till Ronneby och dels har 

det varit en inflyttning av elever från andra kommuner, bl a elever med annat 

modersmål. Grundskolans elevantal har därmed ökat med ca 21 procent. 

Utbildningsförvaltningen startade i början av 2015 en mottagningsenhet, 

Start Ronneby, för nyanlända. Denna har gjort att alla nyanlända har fått en 

likvärdig och bra start, för att efter ett antal veckor slussas ut till den skola 

föräldrar och eleven valt. 

I nuläget ses ingen minskning av antalet barn/ungdomar som kommer till 

Start Ronneby, vilket gör att fler elever tas emot än vad verksamheten är 

anpassad för. 

I dagsläget kan inte skolorna i tätorten ta emot fler elever pg a platsbrist. 

Fr.o.m april månad gäller detta även våra ytterskolor, som under 2015 och 

2016 tagit emot ca 60 elever. Från hösten 2016 kan några få elever placeras 

på Listerbyskolan.  

Bedömning 

Med anledning av den akuta platsbristen föreslår förvaltningschef Tommy 

Ahlquist i sin skrivelse, att en tillfällig undervisningsenhet etableras på Soft 

Center i nära anslutning till Start Ronnebys nuvarande lokaler. Det finns 

många fördelar med att samlokalisera. Modersmålslärare och 

studiehandledare finns i angränsande lokaler och är en stor resurstillgång. 

Detta är en nödvändig åtgärd för att kunna ge elever från Start Ronneby 

någon form av skolgång i avvaktan på platser i våra övriga grundskolor. 

Tanken är att eleverna successivt slussas ut till andra grundskolor och till 

Gymnasieskolan Knut Hahn (åk 9 elever under våren). Takten på 

utslussningen kommer vara avhängig om tillgång till plats finns. 

Den tillfälliga enheten avvecklas så fort det är möjligt, men 

förvaltningschefen' beräknar att behov kommer att finnas under hela 2016. 

Fr.o.m hösten 2016 finns även Kuggebodaskolan som en reserv. 

Det är enligt förvaltningschefens mening synnerligen viktigt att beslut i 

närtid tas om en ny skola i tätorten. Utbildningsnämnden har i december 

201 5 tagit inriktningsbeslut i frågan. 

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist föreslår med anledning av vad som ovan 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(47) 
2016-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

relaterats, att en tillfällig undervisningsenhet etableras på Soft Center från 

april månad; i första hand, t.o.m december 2016. Beräknat elevantal är ca 

100. 

 

Medel motsvarande 4146 tkr för behöver tillföras för drift 2016, 

Verksamhetskostnader fördelade: 

3000 tkr -Personalkostnader 

332 tkr Hyreskostnad 

650 tkr Måltider, ev Mobergs kök 

64tkr Städkostnader 

100 tkr övrigt 

550 tkr Inredning/pedagogiskt material (engångskostnad) 

 

Den årliga driftskostnaden är 5528 tkr 

 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort betonar att det inte är en skola som avses, 

utan förberedelseklasser åk 1-9. 

 

I anslutning till föredragningen delgavs utbildningsnämndens ledamöter 

prognos över antal födda och folkbokförda i Ronneby kommun. Prognos/ 

statistik över befolkningsutvecklingen samt prognos baserad på asylsökande 

och genomsnittlig inflyttning i Ronneby 2010-2015 delgavs 

utbildningsnämnden. 

 

Samverkan har skett. 

 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget och hemställer; 

 att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i 

uppdrag att teckna hyresavtal med Soft Center 

 att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat att teckna 

hyresavtalet 

 att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tillför medel för den totala 

etablerings- och verksamhetskostnaden för lösningen under 2016 

enligt ovan beräkning 

 Ärendet förklaras omedelbart justerat. 

~ 
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Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup 

(SD) och Tommy Andersson (S). 

 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 

________________ 
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§ 73 Dnr 2016-000121 630 

Nya förskoleavdelningar i tätorten 

Utbildningsnämnden § 18/2016 

Sammanfattning  

Skolområdescheferna Monica Sjövind och Ingela Berg har presenterat 

underlag för ökat behov av förskoleplatser i både Kallinge- och 

Ronnebyområdet. Två tillfälliga lösningar har beslutats för 2016. Två 

avdelningar i Påtorp och två avdelningar i Kallinge, på Almvägen. Trots 

dessa två tillfälliga lösningar så finns ytterligare behov av avdelningar i 

tätorten. 

 

En konsekvens av bristen på platser gör att vi idag har svårt att klara 

Ronneby kommuns strävan att erbjuda förskoleplats inom två månader. 

 

Vi ser även svårigheter att under våren 2016 klara Skollagens krav med 

erbjudande om plats inom 4 månader. Detta trots att kommunens 

förskolechefer har ett nära samarbete och kan se en helhetsbild av kön till 

alla förskolor i kommunen.  

Bedömning 

Utbildningskansliet ställer sig bakom bedömningar av behoven, dvs. att det 

statistiska underlaget är riktigt. Vi ser också behov av både kortsiktiga och 

långsiktiga åtgärder för att lösa förskole-problematiken i Ronneby och 

Kallinge. 

 

Med anledning av vad som ovan relaterats föreslår förvaltningschef Tommy 

Ahlquist i sin skrivelse följande; 

 

Att ytterligare två avdelningar för 30-35 barn lokaliseras till Soft Center, i 

nära anslutning till nuvarande tillfälliga förskoleavdelningar. Avdelningarna 

kan vara färdiga för uppstart under april månad. 

 

Att medel motsvarande 3593 tkr för helår behöver tillföras under 2016 till 

verksamhetskostnader fördelade: 

2390 tkr -Personalkostnader 

450 tkr Hyreskostnad (Soft Center beräknat 5 år) 

455 tkr Kostenheten 

192 tkr Städkostnader 

100 tkr övrigt 
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550 tkr Inredning/pedagogiskt material (engångskostnad för 2016) 

 

Den årliga driftskostnaden är beräknad till 

3593 tkr. Kostnad för åtta månader 2400 tkr exkl inventarier 

    

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup 

(SD). 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(47) 
2016-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr 2016-000122 619 

Flytt av vuxenutbildningen från Knut Hahnskolan till 
Soft Center 

Utbildningsnämnden § 19/2016 

Sammanfattning  

Utbildningsnämnden tog 20l3.04.l7 (Dnr 2013.49-667) beslut om att flytta 

SFI- undervisningen från Persborgsskolan till Soft Center. Utvecklingen av 

SFI från ca 100 studerande till nu ca 400 studerande visar att beslutet var 

strategiskt rätt. 

Elever som är klara med sin SFI undervisning har rätt att gå vidare till 

vuxenutbildningen. 

Nu är vi i ett läge då antalet elever på IM programmet på GKH ökar 

drastiskt, nu ca 220 elever, varav ca 160 på IM språk. Antalet elever kommer 

att öka under hela 2016. 

Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning ökar också dramatiskt; i 

nuläget finns ca 200 studerande, exklusive Omvårdnadsprogrammet (75 

studerande). SFI är fr.o.m 2016 ingen egen skolform, utan blir en del av 

vuxenutbildningen. Eleverna kan med detta få helt andra möjligheter att 

studera mera flexibelt. 

Då vuxenutbildningen väntas öka dramatiskt de närmaste åren får inte 

verksamheten plats i GKH.  

Bedömning 

Med anledning av den ökande mängden studerande vid vuxenutbildningen, 

så föreslår förvaltningschef Tommy Ahlquist att den teoretiska 

vuxenutbildningen, både grundläggande och gymnasial vux, flyttas från 

Gymnasieskolan Knut Hahn till Soft Center under våren 2016. 

Kostnaden för hyra och städning beräknas till 1100 tkr/år. 

Kostnaden för 9 månader blir 824 tkr. 

Kostnaden beräknas kunna inrymmas 2016 inom ramen för tilldelad budget, 

inklusive särskilt statsbidrag. 

Medel till inventarier mm tas inom befintlig investeringsbudget.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag och; 

 ställer sig bakom förslaget att flytta vuxenutbildningen från 

Gymnasieskolan Knut Hahn till Soft Center. 

 att Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 
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Utbildningsnämnden att teckna hyresavtal med Soft Center AB. 

 Att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat att teckna 

hyresavtalet. 

 Att Kommunfullmäktige beaktar kostnadsökningen för 2017 och 

framåt. 

 Ärendet förklaras omedelbart justerat 

    

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar meds instämmande av Malin 

Norfall (S) att längden på avtalet dvs 5 år ska framgå av beslutet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

- att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna 5-årigt hyresavtal med Soft 

Center AB 

- att beakta kostnadsökningen för 2017 och framåt. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(47) 
2016-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 2015-000502 041 

Internbudget 2016 för Tekniska förvaltningen, 
Kommunledningsförvaltningen och Näringslivsenheten 
samt attestanter 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Överlämnas förslag till internbudget 2016 för tekniska förvaltningen, 

kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheter samt attestanter.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget 2016 för tekniska 

förvaltningen samt attestanter enligt bifogat förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget 2016 för 

kommunledningsförvaltningen samt attestanter enligt bifogat förslag.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget 2016 för 

näringslivsenheten samt attestanter enligt bifogat förslag.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) samt Malin 

Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med 

tillägget att tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsen i april med förslag på reserv för att täcka osäkerhet inom 

kost och skog. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar   

- att fastställa internbudget 2016 för kommunledningsförvaltningen samt 

attestanter enligt förslag.  

- att fastställa internbudget 2016 för näringslivsenheten samt attestanter 

enligt förslag 

- att fastställa internbudget 2016 för tekniska förvaltningen samt attestanter 

enligt förslag. 

- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 

i april med förslag på reserv för att täcka osäkerhet inom kost och skog. 

________________ 
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§ 76 Dnr 2016-000059 042 

Kompletteringsbudget 2016 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget avseende investeringsutgifter och 

exploateringsutgifter avser överföring/reglering av investeringsmedel mellan 

budgetåren. 

Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av 

kommun-interna budgetmedel. 

Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning 

(tkr).  

 

Äskanden Drift Exploatering Investering Total 

(tkr) 

Kommunstyrelsen     

KS/KLF./Enheten för 

samordning, utveckling, 

sekretariat 

500 8 974 698 10 172 

KS/KLF/Kommunikations-

enheten 
  130 130 

KS/KLF/Personalenheten   250 250 

KS/Teknisk förvaltning   44 208 44 208 

KS Totalt 500 8 974 45 286 54 760 

     

Miljö- o byggnadsnämnd  771 241 1 012 

Fritid- och kulturnämnd 250  6 382 6 632 

Äldrenämnd   1 391 1 391 

Socialnämnd   883 883 

     

Totalsumma (tkr) 750 9 745 54 183 64 678 

 

Bedömning 

Kompletteringsäskandena till 2016 enligt ovan. För detaljer och motivering, 

se bilagor. 
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Fritid- och kulturnämndens driftäskande avser en utredning om 

kulturlokaler. Nämndens ekonomiska utfall 2015 var negativt, dvs att 

medlen är förbrukade. Det finns därmed inga driftmedel att äska över till 

2016.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag för 500 

tkr enligt anhållan från Enheten för samordning, utveckling och sekretariat. 

Kommunfullmäktige avslår anhållan från Fritid- och kulturnämnden om att 

kompletteringsbudgetera driftmedel. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 

exploatering, totalt 9 745 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera 

investeringsanslag, totalt  

54 183 tkr i enlighet med lämnade förslag.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) samt Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kompletteringsäskandet 500 tkr 

gällande drift under KS stryks och i övrigt bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta  

- att avslå anhållan från Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

samt Fritid- och kulturnämnden om att kompletteringsbudgetera driftmedel. 

- att kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 9 745 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. 
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- att kompletteringsbudgetera investeringsanslag, totalt 54 183 tkr i enlighet 

med lämnade förslag. 

________________ 
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§ 77 Dnr 2016-000057 040 

Information om kommunens krediter 2015-12-31 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 december 2015 till 369 (411) 

mkr. Värde inom parantes avser per 31/12 2014. 63 (48) % av kommunens 

lånestock om 614 (627) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre 

månader. Av lånen har 63 (46) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

 

Den högre andelen lån som har förfall inom 12 månader innebär en något 

större exponering mot osäkerhet i marknaden, om det finns tillgängligt 

kapital. Bedömningen är dock att det under det kommande året kommer att 

finnas kapital både för att omsätta lån och för eventuell nyupplåning. Vid 

kommande låneupphandlingar ska dock förfallotidpunkterna planeras så att 

inte mer än ½ av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.   

 

Genomsnittlig kostnadsränta för 2015 uppgick till 1,1 % (1,9 %). 

 

Riksbankens styrränta låg per 2015-12-31 på -0,35 % (0,00 %). Efter nytt 

beslut ligger reporäntan på -0,50 % från och med 2016-02-17. 

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige 

________________ 
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§ 78 Dnr 2016-000099 024 

Löneöversyn 2016 

  

Sammanfattning  

Personalchef Kristina Wramsby redovisar läget angående löneöversyn 2016.   

    

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C) samt Malin Norfall (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om arbetsgivarens riktlinjer för 

genomförande av löneöversyn år 2016. 

________________ 
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§ 79 Dnr 2016-000118 001 

Inrättande av beredning för personalfrågor - 
personalberedning 

Personalchef Kristina Wramsby lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-22, (§ 293 Förändringar i 

Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation), beslutades att ta bort 

Kommunstyrelsens personalutskott.  

Några delar av förslaget bordlades, bl. a.  

– att en beredning tillsätts med uppgift att bereda personalfrågor, d.v.s. 

ärenden som Kommunstyrelsen ansvarar för som kommunens 

personalmyndighet,  

– att beredningen ska bestå av följande ledamöter: en ordförande, vidare 

ordföranden samt andre vice ordföranden för utbildningsnämnden, 

socialnämnden respektive äldrenämnden, personalchefen och 

personalsekreterare vid personalenheten, 

– att till ordförande för beredningen utse [namn], 

– att uppdragen som ledamot av beredningen och som beredningens 

ordförande gäller för tiden 1 januari 2015-31 december 2018,  

– att ordföranden för beredningen ska kallas till Kommunstyrelsens 

sammanträden för att närvara vid behandling av ärenden som ligger inom 

personalberedningens område. Ordföranden får delta i styrelsens 

överläggningar men inte i besluten, samt 

– att uppdra åt beredningens ordförande att, med utgångspunkt i Alliansens 

förslag om arbetsuppgifter för beredningen och dess ordförande, ta fram ett 

reglemente för beredningen. Av uppdraget ska framgå när förslaget senast 

ska redovisas till Kommunstyrelsen.  

Bedömning 

Kommunstyrelsens ansvar som personalmyndighet regleras i 3 kap. 3 och 4 

§§ Reglemente för Kommunstyrelsen, se bilaga 1.  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott har delegation att besluta i ett antal ärenden, vilka definieras i 

Delegationsordning för Kommunstyrelsen, avsnitt 2 Personalärenden, se 

bilaga 2.  
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Arbetsutskottet är också beredande organ i de personalfrågor där beslut ska 

fattas av Kommunstyrelsen.  

Personalberedningens uppdrag ska vara att bereda ärenden inom 

personalmyndighetens ansvarsområde. Personalberedningen har en 

nyckelroll när det gäller att samordna och utveckla Ronneby kommuns 

personalpolitik med utgångspunkt från den personalpolitiska visionen att vi 

vill ha ett hållbart arbetsliv för alla anställda i en verksamhet med hög 

kvalitet. 

För att komma igång med den planerade arbetsformen som en 

personalberedning utgör, är det betydelsefullt att Kommunstyrelsen snarast 

tar beslut om att inrätta beredningen med tillhörande beslut om beredningens 

uppgifter, organisation och arbetsformer. Nu aktuellt förslag är något justerat 

jämfört med tidigare beslutsförslag. Beredningen minskas från tolv till elva 

ledamöter och får en delvis annan sammansättning så att samtliga 

”personaltunga” nämnder företräds. Vidare föreslås ett antal bestämmelser 

om beredningens arbetsformer, vilka tillsammans med bestämmelser om 

uppgifter och organisation samlas i en instruktion för personalberedningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

– att en personalberedning tillsätts med uppgift att bereda frågor som 

Kommunstyrelsen ansvarar för i egenskap av kommunens 

personalmyndighet. 

– att personalberedningen ska bestå av elva ledamöter: ordföranden och 

andre vice ordföranden samt en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, 

ordföranden och andre vice ordföranden i utbildningsnämnden, 

socialnämnden respektive äldrenämnden samt personalchefen och en 

personalsekreterare vid personalenheten. Ledamöterna utses av styrelsen för 

den löpande mandatperioden. För samma tid utser styrelsen bland 

beredningens ledamöter en ordförande, vilken ska vara en av de ledamöter 

som företräder styrelsen i beredningen. 

- att till ledamöter i beredningen utse Roger Fredriksson (M), Malin Norfall 

(S), Anna Carlbrant (RP), Lennart Förberg (M), Jan-Eric Wildros (S), Åsa 

Evaldsson (M), Malin Månsson (S), Sune Håkansson (RP), Bo Johansson 

(S), Kristina Wramsby (personalchef) samt Inger Rosenström 

(personalsekreterare). 

– att till ordförande för beredningen utse Anna Carlbrant (RP). 

– att uppdragen som ledamot i beredningen och som beredningens 

ordförande gäller från och med dagen för detta besluts justering till och med 

den 31 december 2018. 
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– att beredningens ordförande ska kallas till Kommunstyrelsens 

sammanträden för att närvara vid behandling av ärenden som omfattas av 

personalberedningens uppgifter. Ordföranden får delta i styrelsens 

överläggningar men inte i besluten. 

– att anta Instruktion för Kommunstyrelsens personalberedning med 

bestämmelser om beredningens uppgifter, organisation och arbetsformer, 

bilaga 3.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) 

och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med 

ändringen att tjänstemännen tas bort från beslutet och att beredningen 

därmed ska bestå av nio ledamöter. 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar avslag på förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkanden 

och finner att arbetsutskottet bifaller hans eget yrkade. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar 

– att en personalberedning tillsätts med uppgift att bereda frågor som 

Kommunstyrelsen ansvarar för i egenskap av kommunens 

personalmyndighet. 

– att personalberedningen ska bestå av nio ledamöter: ordföranden och andre 

vice ordföranden samt en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, 

ordföranden och andre vice ordföranden i utbildningsnämnden, 

socialnämnden respektive äldrenämnden. Ledamöterna utses av styrelsen för 

den löpande mandatperioden. För samma tid utser styrelsen bland 

beredningens ledamöter en ordförande, vilken ska vara en av de ledamöter 

som företräder styrelsen i beredningen. 

- att till ledamöter i beredningen utse Roger Fredriksson (M), Malin Norfall 

(S), Anna Carlbrant (RP), Lennart Förberg (M), Jan-Eric Wildros (S), Åsa 
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Evaldsson (M), Malin Månsson (S), Sune Håkansson (RP) samt Bo 

Johansson (S). 

– att till ordförande för beredningen utse Anna Carlbrant (RP). 

– att uppdragen som ledamot i beredningen och som beredningens 

ordförande gäller från och med dagen för detta besluts justering till och med 

den 31 december 2018. 

– att beredningens ordförande ska kallas till Kommunstyrelsens 

sammanträden för att närvara vid behandling av ärenden som omfattas av 

personalberedningens uppgifter. Ordföranden får delta i styrelsens 

överläggningar men inte i besluten. 

– att anta Instruktion för Kommunstyrelsens personalberedning med 

bestämmelser om beredningens uppgifter, organisation och arbetsformer, 

bilaga 3. 

________________ 
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§ 80 Dnr 2015-000230 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 2015 

Socialnämnden § 17/2016 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

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

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till visa funktionshindrade, fjärde 

kvartalet redovisas för ledamöterna.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 
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§ 81 Dnr 2015-000522 049 

Socialnämndens anhållan om medel till en 
försörjningsstödshandläggartjänst 

Socialnämnden § 332/2015 

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.  

 

Bakgrund  
Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka fått medel från balanskonto 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(47) 
2016-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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.  
 

Kostnad 

Kostnaden för en socialsekreterartjänst beräknas till 550 tkr.  
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Socialnämndens beslut 2015-09-29 

Socialnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar att från medel 

för flyktingmottagningen bekosta en försörjningsstödshandläggartjänst.   

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för att 

redovisa effekten av införandet av systemet SSBTEK (Sammansatt bastjänst 

ekonomiskt bistånd). 

 

I socialnämndens protokoll 2016-01-26 lämnas svar på återremissen genom 

en redovisning av SSBTEK och dess effekter. Socialnämnden beslutar: 

Socialnämndens beslut § 13/2016 
Socialnämnden beslutar att efter redovisning av effekterna av SSBTEK 

systemet vidhålla sin anhållan hos kommunstyrelsen om att från medel för 

flyktingmottagningen bekosta en försörjningsstödshandläggartjänst. 

 

Verksamhetschef Göran Fridh redogör för ärendet. 

    

Deltar i debatten 

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

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att socialnämnden beviljas ett 

tilläggsanslag på 320 tkr för 7 månaders anställning av en 

försörjningsstödshandläggare. 

Medel tas från det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige bevilja 

socialnämnden ett tilläggsanslag på 320 tkr för 7 månaders anställning av en 

försörjningsstödshandläggare. 

Medel tas från det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande. 

________________ 
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§ 82 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 19 februari tom 11 mars. 

Planförslaget bedrivs enligt standard planförfarande. Miljö- och 

byggnadsnämnden kan anta planförslaget i april 2016.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot 

förslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 

Milj- och byggnadsnämnden att anta planen.  

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot förslaget.  

Kommunfullmäktige förslås besluta att uppdra åt Miljö- och 

byggnadsnämnden att anta planen. 

 ________________ 
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§ 83 Dnr 2015-000635 042 

Omprioriterad investeringsplan 2016-2019 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I budget 2016-2017 lämnar kommunfullmäktige ett uppdrag ”att ge 

Kommunstyrelsen i uppdrag att till Kommunfullmäktige i maj-2016 

presentera ett förslag på en investeringsplan t. o m 2019 som bedöms vara 

genomförbar”. De förslag som kommit fram har fokus på år 2016.  

Bedömning 

Totalt har inkommit förslag om att befintlig investeringsplan 2016 reduceras 

med 17,1 mkr, se tabell.  

 

Sammanställning över förslag till revidering av investeringar 2016

Nämnd/förvaltning

Totala investeringar 

2016 enligt budget

Totala investeringar 

2016 enl förslag till 

revidering Förändring

KS/Kommunledningsförvaltningen 1 650 tkr 1 650 tkr 0 tkr

KS/Tekniska förvaltningen 90 975 tkr 73 915 tkr -17 060 tkr

Miljö- och byggnadsnämnden 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Fritids och kulturnämnden (§5) 6 520 tkr 6 520 tkr 0 tkr

Utbildningsnämnden (§2) 11 730 tkr 11 730 tkr 0 tkr

Äldrenämnden (ej besvarat) 3 460 tkr 3 460 tkr 0 tkr

Socialnämnden (§6) 275 tkr 275 tkr 0 tkr

Totalt 114 610 tkr 97 550 tkr -17 060 tkr  

Tekniska förvaltningen har lämnat förslag på reviderad investeringsbudget. 

De två enhetschefer på kommunledningsförvaltningen som har 

investeringsbudget 2016, har meddelat att man anser sig behöva tilldelade 

medel. 

Fritids- och kulturnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden har 

behandlat ärendet i nämnd. Äldrenämnden har inte behandlat frågan. För 

förslag i detalj och ärendenas behandling i nämnd, se bilagor.  

Kapitalkostnaderna i budget 2016 ligger fast. Budgetberedningen kommer 

inför budget 2017 att åter pröva kommande års investeringsplaner. 

Kapitalkostnaderna räknas om inför år 2017. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsplanen för år 2016 

enligt förslag innebärande att investeringsplanen minskas med 17 060 tkr år 

2016. För planåren 2017-2019 ska budgetberedningen pröva 

investeringsplanen i samband med höstens beredning.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att  

Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsplanen för åren 2016-

2019 enligt förslag innebärande att investeringsplanen minskas med 17 060 

tkr år 2016. För planåren 2017-2019 ska budgetberedningen pröva 

investeringsplanen i samband med höstens beredning 

________________ 
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§ 84 Dnr 2016-000119 130 

Ansökan om Integrationsutvecklingsmedel från 
Ronneby kommun 

Arbetsmarknads- och Integrationschef Roland Edvinsson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enheten för arbetsmarknad och integration har fått i uppdrag att utarbeta 

kriterier för ansökan av medel för integrationsprojekt från kommunen. Ett 

förslag har skrivits fram med koppling till kommunens utvecklingsbehov på 

integrationsområdet.  

Bedömning 

Enheten för Arbetsmarknad och integration har det samordnande ansvaret 

för Ronneby kommuns flyktingmottagning och introduktion. Enheten ger 

stöd och hjälp till invandrare samt samordnar projekt för en förbättrad 

mottagning och integration. För att stödja en bättre mottagning av eller 

integration av utlandsfödda i Ronneby och en större involvering av andra 

aktörer bedöms medel kunna utlysas riktade till föreningar eller andra 

organisationer för att utveckla metoder och arbetssätt för förbättrad 

integration. 

 

Årligen görs en avstämning gällande hur mycket medel som kommer att 

avsättas till detta ändamål. Ett begränsat antal projekt kommer kunna att 

beviljas medel. Enheten har fått i uppdrag att utarbeta kriterier för ansökan. 

Kriterier har framtagits baserat på Ronneby kommuns identifierade 

utvecklingsbehov på integrationsområdet och Ronneby kommuns 

integrationsstrategi som är under framarbetning. Handläggning och 

bedömning av inkomna ansökningar görs utav en beredningsgrupp med 

representanter från kommunens förvaltningar. Beslut om medel fattas utav 

kommunstyrelsen. 

 

Projekttiden för beviljade projekt gäller i första hand till och med 2016-12-

31. Vid riktade utlysningar kan andra urvalskriterier vägas in vid 

prioriteringstillfället. Beroende på vilken tilldelning av medel som görs för 

2017 kan projekten förlängas. Detta kräver då en deltidsutvärdering samt en 

kompletteringsansökan.  

https://one.telenor.se/search.whtml?session=d8c5607890e124d6a17a9b335ec778af&dosearch=1&t1=P&s1=Arbetsmarknads-+och+Integrationschef
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att:  

 

Godkänna förslaget till kriterier för ansökan om medel för 

integrationsprojekt 2016 

Godkänna arbetsgången för handläggning av ansökningar om 

integrationsutvecklingsmedel 

Avsätta medel från det statliga stödet att underlätta flyktingmottagande för 

2016 

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Malin Norfall (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kriterierna kompletteras med att 

det ska vara föreningar verksamma i Ronneby kommun som kan söka samt 

att utlysningen omfattar 1 mkr enligt tidigare fattade beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar  

- att godkänna förslaget till kriterier för ansökan om medel för 

integrationsprojekt 2016 med kompletteringen att det ska vara föreningar 

verksamma i Ronneby kommun som kan söka samt att utlysningen omfattar 

1 mkr enligt tidigare fattade beslut. 

- att godkänna arbetsgången för handläggning av ansökningar om 

integrationsutvecklingsmedel. 

________________ 
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§ 85 Dnr 2016-000116 252 

Inköp av del av fastighet Leråkra 2:4 och 2:5 samt 
upprättande av exploateringskonto 

Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att köpa in och exploatera 

detaljplanelagt område på Aspan samt därefter sälja de tillskapade 17 

tomterna inom området.  

Bedömning 

Omfattning av ärendet redovisas på bilagd kartbilaga. Totalt sett innebär 

exploateringen att 17 tomter tillskapas samt att infrastruktur till dessa byggs 

ut. 

 

Tekniska förvaltningen har i samråd med Ronneby Miljö- och Teknik AB 

tagit fram kalkyl avseende exploateringskostnader vilka kalkyleras uppgå till 

8.250.000 kr, se bilagd kalkyl. Området ligger utanför VA-område varför 

kommunen bygger ut detta. Avseende el- och fiberkostnader ansvarar 

Ronneby Miljö- och Teknik för dessa varför anslutningsavgift för detta tas ut 

av dem.  

 

Förhandlingar har parallellt skett med nuvarande fastighetsägarna för det 

aktuella markområdet. Framförhandlad köpesumma uppgår till 2.500.000 kr, 

vilket grovt sett innebär ca 135 tkr/tomt avräknat markvärdet om totalt 200 

tkr som skall belasta kommunens markreserv. 

 

Driftkostnad för skötsel av den nyanlagda gatumarken uppgår till 51 tkr/år. I 

detta inkluderas främst barmarks- och vinterunderhåll samt gatubelysning.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår: 

-att Kommunfullmäktige beslutar köpa del av fastigheterna Leråkra 2:4 och 

2:5 för 2.500.000 kr med omfattning i enlighet med redovisad kartbilaga, 

varav 2.300.000 kr skall belasta föreslaget exploateringskonto. 
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-att Kommunstyrelsen tilldelar Tekniska förvaltningen 8.250.000 kr i 

exploateringsmedel för plangenomförande av infrastruktur mm inom samma 

del av fastigheterna Leråkra 2:4 och 2:5. Finansiering skall ske genom extern 

upplåning. Exploateringskostnaderna bokförs på särskilt balanskonto och 

upplöses i takt med kommande intäkter från tomtförsäljningar. 

-att Kommunstyrelsen ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja 

marknadsföring och försäljning av tillskapade tomter. 

-att Kommunstyrelsen tilldelar Tekniska förvaltningen 51 tkr/år för 

uppkomna driftkostnader. 

-att Kommunstyrelsen ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram 

tomtpriser för respektive tomt för fastställelse i Kommunstyrelsen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) ledamöterna Malin 

Norfall (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att köpa 

del av fastigheterna Leråkra 2:4 och 2:5 för 2.500.000 kr med omfattning i 

enlighet med redovisad kartbilaga, varav 2.300.000 kr skall belasta 

föreslaget exploateringskonto. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

- att tilldela tekniska förvaltningen 8.250.000 kr i exploateringsmedel för 

plangenomförande av infrastruktur mm inom samma del av fastigheterna 

Leråkra 2:4 och 2:5. Finansiering skall ske genom extern upplåning. 

Exploateringskostnaderna bokförs på särskilt balanskonto och upplöses i takt 

med kommande intäkter från tomtförsäljningar. 

- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja marknadsföring och 

försäljning av tillskapade tomter. 

- att tilldela tekniska förvaltningen 51 tkr/år för uppkomna driftkostnader. 

- att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram tomtpriser för respektive 

tomt för fastställelse i Kommunstyrelsen 

________________ 
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§ 86 Dnr 2016-000115 253 

Avyttring av fastighet Backaryd 1:81 

AB Ronnebyhus § 8/2016 

 

Avyttring av fastigheten Backaryd 1:81  

Föreligger ett aktuellt anbud på fastigheten Backaryd 1:81 på Kapellvägen 

12 i Backaryd och bilagd tjänsteskrivelse. 

Styrelsen beslöt 

 

att föreslå Kommunfullmäktige godkänna att AB Ronnebyhus avyttrar 

fastigheten Backaryd 1:81 på sätt som redovisats 

 

att uppdra åt VD och Ordförande att genomföra försäljningen om 

kommunfullmäktige godkänner den, samt 

 

att i samband med årsredovisning informera om hur försäljningen utfallit 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 
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§ 87 Dnr 2015-000156 012 

IT-strategi och strategi för hållbar IT 

Kommunikationschef Leif Söderlund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

På Kommunfullmäktiges möte 2013-02-28 beslutades att Ronneby Kommun 

ska utveckla en strategi för Grön IT senare benämnt Strategi för hållbar IT. 

Ny strategi har utarbetats samt varit på remiss till samtliga nämnder och 

styrelser. 

Befintlig IT-strategi/e-strategi har även omarbetats i syfte att möta dagens 

behov och arbetssätt samt anpassats till strategin för hållbar it.  

Bedömning 

Grön- och Hållbar IT är ett område som spänner över samtliga kommunala 

verksamheter inkl. de kommunala bolagen. För att få bra kvalitet i 

genomlysningen har det varit viktigt med deltagare från olika verksamheter 

både för att kunna ge ett bra underlag men även för att skapa en bred 

förståelse och förankring för arbetet inom kommunen. 

It-företaget Advania har genomfört genomlysningen samt tagit fram en 

handlingsplan. Analysmodellen som använts har varit GITaudit 2.0. 

Resultatet av arbetet utmynnade i en rapport som TCO Development stå 

bakom och som i dag är svensk standard (SS 895400). Med GITaudit som 

grund utarbetades en strategi för hållbar IT med tillhörande handlingsplan. 

Handlingsplanen skall revideras årligen och föreslås beslutas av 

kommunstyrelsen. 

Befintlig IT-strategi/e-strategi,  antagen av kommunfullmäktige 2008-02-06, 

inte är anpassad till intentionerna i strategin för hållbar IT eller nuvarande 

arbetssätt. Ny IT-strategi har därför framtagits för att möta dagens  behov 

och arbetssätt.  

Förslag till beslut 

Enheten för kommunikation och medborgarservice föreslår att: 

Arbetsutskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta Strategi för Hållbar IT i Ronneby 

Kommunkoncern. 
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Arbetsutskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ny IT-strategi Ronneby Kommunkoncern. 

 

Arbetsutskottet förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att anta 

Handlingsplan Hållbar IT, bilaga 1.  

Arbetsutskottets beslut 2016-02-08 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan Hållbar IT. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

- att anta Strategi för Hållbar IT i Ronneby kommunkoncern. 

- att anta ny IT-strategi Ronneby Kommunkoncern. 

________________ 
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§ 88 Dnr 2015-000608 022 

Beslut om tillsättning av förvaltningschef, Fritids-och 
kulturförvaltningen  

 

Sammanfattning  

Magnus Widén informerar om gjord referenstagning beträffande kandidat för 

tjänsten som förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen.  

    

Deltar i debatten 

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

Norfall (S) och Roger Gardell (L). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  

- att erbjuda Thomas Andersson tjänsten som förvaltningschef för fritid- och 

kulturförvaltningen 

- att ge kommundirektören i uppdrag att, i enlighet med kommunens 

regelverk för tidsbegränsade chefsförordnanden, förhandla 

anställningsvillkor och anställa Thomas Andersson som förvaltningschef för 

fritid- och kulturförvaltningen 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén 
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§ 89 Dnr 2016-000011 101 

Information från kommundirektören 

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Magnus Widén informerar om: 

Regional övning i november 

Särskild förvaltningschefsträff om integration som resulterade i tre 

arbetsgrupper: fritidsaktiviteter, arbete och praktik samt bostäder. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen hanterar uppdrag om motorcrossbanan 

och tillsammans med tekniska förvaltningen uppdraget om skatepark. 

Tekniska förvaltningen hanterar uppdraget om gräsytor. 

Läget m a a tidigare åtgärder i samband med framkommen hotbild samt 

gjord uppföljning. 

Uppföljning av inslaget i tv-programmet Plus om kommunernas svar/svarstid 

på en enkel fråga.  

    

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 90 Dnr 2016-000012 101 

Kurser och konferenser 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott att ledamöter i arbetsutskottet får delta i 

konferensen Regionbildning för framtidens utmaningar, Växjö 2016-04-06. 

Övriga beslutar att kurser och konferenser läggs till handlingarna utan 

beaktande. 

________________ 
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§ 91 Dnr 2016-000013 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Cura individutveckling, reducering av avgifter 2015 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:4 

Trafikverket, beslut om statlig medfinansiering till regional kollektivåtgärder 

________________ 

 


