
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(67) 

Sammanträdesdatum 

2015-02-23 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Malin Norfall   

Justeringens plats och tid Stadshuset 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 58-90 
 Berat Meholli   

 Ordförande 

  

 Roger Fredriksson  

 Justerare 

  

 Malin Norfall    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-02-23 

Datum då anslaget sätts upp 2015-02-26 

  

Datum då anslaget tas ner 2015-03-20 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 
 

Underskrift 

  

 Berat Meholli   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(67) 
2015-02-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M) Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C) 1:e vice ordförande 
Malin Norfall (S) 2:e vice ordförande 
Tommy Andersson (S) 
Peter Bowin (V) 
Roger Gardell (FP) 
Nicolas Westrup (SD) 

  

Övriga närvarande  

Insynsplats  Anna Carlbrant (RP) 

Tjänstemän Heike Rosenquist, Johan Sjögren, Elizabeth Olsson, Disa Kristinsdottir Käppi, Per 
Engkvist, Magnus Graad, Anna-Lena Andersson, Birgitta Ratcovich, Hans Nilsson, 
Jonas Persson 

Övriga Patrik Rosin, Malin Månsson, Magnus Widén  

  

  

  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(67) 
2015-02-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 58 Dnr 2015-000005 101 5 
Val av justerare ................................................................................................... 5 

§ 59 Dnr 2014-000350 001 6 
Ny varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby kommun (plats 
och organisation) ................................................................................................ 6 

§ 60 Dnr 2015-000024 040 10 
Information om kommunens krediter 2014-12-31 .............................................. 10 

§ 61 Dnr 2015-000022 040 12 
Kompletteringsbudget 2015 .............................................................................. 12 

§ 62 Dnr 2015-000021 040 15 
Internbudget och beslutsattestanter 2015 för 
kommunledningsförvaltningen samt näringslivsenheten .................................... 15 

§ 63 Dnr 2015-000072 049 17 
AB Ronnebyhus investeringsbudget 2015 ......................................................... 17 

§ 64 Dnr 2012-000217 109 19 
Besvarande av medborgarförslag angående upprustning av 
Lotsutkiken på St. Ekön, från Lars Gardell ........................................................ 19 

§ 65 Dnr 2013-000392 109 21 
Besvarande av medborgarförslag från Filip Mathisson om nytt 
bokningssystem för Blekingetrafiken som förenklas genom 
uppdelning i närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök ........................................... 21 

§ 66 Dnr 2014-000488 169 24 
Kriskommunikationsplan ................................................................................... 24 

§ 67 Dnr 2014-000600 101 26 
Val av representanter från kommunala nämnder och bolag till 
referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby kommun .................................... 26 

§ 68 Dnr 2015-000088 236 28 
Rivning av byggnad på fastigheten Ulf 1 ........................................................... 28 

§ 69 Dnr 2014-000591 253 30 
Förslag till försäljning av fastigheten Släggan 1, Föreningslokal, 
Peder Holmsgatan 9, Ronneby ......................................................................... 30 

§ 70 Dnr 2015-000034 049 32 
Internbudget 2015 Tekniska förvaltningen ......................................................... 32 

§ 71 Dnr 2014-000495 709 34 
Rapport assistansutredning............................................................................... 34 

§ 72 Dnr 2015-000078 700 39 
Socialförvaltningens kvalitetsarbete - kvalitetssäkringssytem ............................ 39 

§ 73 Dnr 2015-000079 700 41 
Utvärdering av förordnande som förvaltningschef för Birgitta 
Ratcovich, socialförvaltningen ........................................................................... 41 

§ 74 Dnr 2014-000229 709 43 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(67) 
2015-02-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
2014 .................................................................................................................. 43 

§ 75 Dnr 2015-000063 101 44 
Riktlinjer styrdokument ...................................................................................... 44 

§ 76 Dnr 2015-000080 139 46 
Information om integration ................................................................................ 46 

§ 77 Dnr 2015-000051 107 48 
Ansökan om att få medverka i projektet Småskalig kraftvärme samt 
göra investeringar med anledning av projektet .................................................. 48 

§ 78 Dnr 2015-000084 101 50 
Uppföljning av internkontrollplan 2014 .............................................................. 50 

§ 79 Dnr 2015-000077 739 51 
Äldrenämndens begäran om ny detaljplan för Lindebo-området ....................... 51 

§ 80 Dnr 2014-000218 709 53 
Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, 
äldreomsorgen 2014 ......................................................................................... 53 

§ 81 Dnr 2015-000007 101 54 
Delegationsbeslut, personalfrågor 2015. ........................................................... 54 

§ 82 Dnr 2014-000033 109 55 
Besvarande av medborgarförslag angående ändring av de allmänna 
bestämmelserna gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. .................. 55 

§ 83 Dnr 2015-000100 101 57 
Val av ledamöter till integrationsgrupp .............................................................. 57 

§ 84 Dnr 2015-000098 101 58 
Val av ledamot till Folkhälsorådet ...................................................................... 58 

§ 85 Dnr 2015-000094 43 59 
Val av politisk representant till Blekinge arkipelag ............................................. 59 

§ 86 Dnr 2015-000069 001 60 
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för år 2015. ........................... 60 

§ 87 Dnr 2015-000029 534 62 
Information regional bredbandsstrategi ............................................................. 62 

§ 88 Dnr 2015-000045 009 63 
Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2015/2016. .................................................... 63 

§ 89 Dnr 2015-000017 101 66 
Kurser och konferenser ..................................................................................... 66 

§ 90 Dnr 2015-000018 101 67 
Delgivningsärende ............................................................................................ 67 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(67) 
2015-02-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson yrkar på att utse Malin Norfall (S) till 

justerare för dagens protokoll. 

 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare 

för dagens protokoll. 

________________ 
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§ 59 Dnr 2014-000350 001 

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

Informationsansvarig Heike Rosenquist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns grafiska profil uppdaterades senast 2009. Sedan dess har 

förväntningarna på kommunala kommunikationsinsatser och möjligheter för 

informationsspridning förändrats mycket. För att på bästa möjliga sätt kunna 

ta tillvara på dagens kommunikations-möjligheter och stärka Ronneby 

kommuns varumärke, både som plats och organisation, presenterar 

informationsavdelningen en ny varumärkesplattform. Tack vare en 

gemensam plattform kommer Ronneby kommuns anställda och andra 

intressenter och aktörer lättare att kunna berätta om ”sitt” Ronneby på ett sätt 

som skapar en gemensam och ändå mångfacetterad bild av ”vårt” Ronneby. 

Den stolta Ronnebyambassadören får ett nytt kraftfullt verktyg.  

 

Bedömning 

För att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara på dagens 

kommunikationsmöjligheter och stärka Ronneby kommuns varumärke, både 

som plats och organisation, presenterar informationsavdelningen en ny 

varumärkesplattform. En del av denna nya plattform utgör den grafiska 

profilen. Färger, former och känslan i profilen växer fram ur en gedigen 

analys som beskrivs i bakgrundsdelen till plattformen. Analysen har 

genomförts av våra upphandlade konsulter i strategiska 

kommunikationsfrågor (kommunikationsbyrån Kreation) i nära samarbete 

med informationsavdelningen.  

Faktaunderlaget utgörs av intervjuer och workshops med ett flertal olika 

grupper av kommuninvånare och kommunanställda samt remissvaren från 

våra kommunala remissinstanser. Totalt har ca 150 personer 

(kommunanställda chefer och medarbetare på alla förvaltningar, invånare, 

näringsidkare, föreningsaktiva, ungdomar, nyinflyttade och politiker) 

deltagit i arbetet under perioden  

mars 2013 - februari 2015. De sista månaderna har vi fokuserat vårt arbete 

på att samla in synpunkter och remissvar från alla kommunala 

remissinstanser och flera av de tidigare involverade grupperna angående ett 

första förslag till varumärkesplattform som presenterades i KSAU den 13 
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oktober 2014. Detta för att kunna ge en så realistisk och mångfacetterad bild 

av Ronneby som möjligt.  

Remissvaren presenteras här i bilaga 3 i form av en samrådspresentation. 

Den bifogade varumärkesplattformen och grafiska profilens kärnvärden är en 

vidareutveckling av ursprungsförslaget med hänsynstagande till remissvaren 

och ett prioriteringsarbete i form av två workshops. Workshopdeltagarna är 

kommunanställda som under vintern har samordnat nämndernas remissvar 

och/eller utifrån det egna ansvarsområdet delgett ett tjänstemannautlåtande.  

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 2014/2015.  

Plattformen och den tillhörande grafiska profilen kommer att bli 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.  

Den ger 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. Denna målgrupp är insatt i terminologin. 

Informationsavdelningen ger vägledning och rekommenderar lämpliga 

utbildningar inom kommunikationsområdet till nya medarbetare och chefer. 

Vid behov rekommenderar informationsavdelningen även lämpliga 

utbildningar inom kommunikation och marknadsföring till Ronneby 

kommunens ledande politiker. 

 

Varför behöver vi ha en varumärkesplattform? 

Kommunikation är en mångsidig process där avsändaren skickar ett budskap 

till en mottagare. Mottagarperspektivet (= målgrupps-perspektivet) är en 

förutsättning för framgångsrika kommunikationsinsatser. Ronneby kommuns 

nya varumärkesplattform har byggts upp med mycket kunskap om 

kommunens olika målgrupper (se faktaunderlaget i bilaga 4) och en analys 

av aktuella utmaningar och trender utifrån ett kommunikations- och 

varumärkesperspektiv. Den nya plattformen och den grafiska profilen 

kommer att vara behjälplig i beslutsprocesser och kommer att bli ett dagligt 

verktyg för kommunanställda som arbetar med intern och extern 

kommunikation. Även andra intressenter och aktörer (privata och offentliga) 

som arbetar med att stärka platsens attraktivitet kommer att ha användning 
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av varumärkesplattformens del som rör platsen Ronneby, dvs. det som 

geografiskt motsvarar Ronneby kommun.  

Tidigare kommunikationssatsningar (till exempel näringslivsprojektet 

”Ronneby – den moderna kurorten” och jubileumssatsningen från 1987 

”Hjärtat i Sveriges trädgård”) och erfarenheter från dessa ingår i 

analysarbetet. Vissa element från dessa tidigare arbeten som är djupt rotade 

inom kommunen och bär tydliga positiva associationer för befintliga och 

framtida målgrupper ingår i den nya varumärkesplattformen och inte minst i 

den grafiska profilen.  

Den gemensamma plattformen gör det möjligt att berätta den egna historien 

inom en gemensam ram. Detta skapar för målgruppen en tydlighet kring 

avsändaren samt 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.  

     

Varför är platsens varumärke överordnad organisationens varumärke? 

Begreppet ”Ronneby” beskriver den geografiska platsen medan Ronneby 

kommun beskriver organisationen. Platsens identitet är avgörande och 

grundläggande i alla kommunikationssammanhang. Organisationen får sitt 

berättigande och sitt namn av platsen. Av denna anledning är platsens 

varumärke överordnat organisationens utifrån ett kommunikationsperspektiv. 

Detta för att skapa tydlighet kring våra olika avsändare. Överordnandet gör 

det möjligt att kommunicera platsens varumärke om till exempel Ronneby 

kommun agerar tillsammans med andra av platsens aktörer (kommunala 

bolag, föreningar, lokala företag m.m.) i en gemensam 

kommunikationssatsning. Exempel för detta är presentationen av Ronneby 

kommun under Flygdagen, den 1 juni 2014. 

 

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 kommunstyrelsen. Informationsavdelningen 

presenterar årligen analyser och förslag på lämpliga åtgärder för att stärka 

Ronnebys platsvarumärke. Kommunstyrelsen 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.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att anta 

Ronneby kommuns nya varumärkesplattform.  

att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att anta 

kärnelementen i den grafiska profilen.  

att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att ge 

nämnderna i uppdrag att arbeta in den nya varumärkesplattformen och den 

nya grafiska profilens kärnvärden i budgetarbetet 2016/2017 

att förslå till Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att utse 

Kommunstyrelsen till styrgrupp för den vidare utvecklingen av platsens 

varumärke.  

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson 

(C), Nicolas Westrup (SD) samt Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på återremiss eftersom ett samlat 

och förklarande dokument saknas. Ledamoten Tommy Andersson (S) yrkar 

på återremiss eftersom samråd saknas. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.  

________________ 

Exp: Heike Rosenquist 
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§ 60 Dnr 2015-000024 040 

Information om kommunens krediter 2014-12-31 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

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

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

 

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 december 2014 till 411 (418) 

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

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

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

Genomsnittlig kostnadsränta för 2014 uppgick till 1,9 %. 

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

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  
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Deltar i debatten 

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

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

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har 

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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§ 61 Dnr 2015-000022 040 

Kompletteringsbudget 2015 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget avseende investeringsutgifter och 

exploateringsutgifter avser överföring/reglering av investeringsmedel mellan 

budgetåren. 

Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av 

kommun-interna budgetmedel. 

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

Äskanden Drift Exploatering Investering Total (tkr) 

Kommunstyrelsen     

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

KS/Näringsliv   143 143 

KS/Teknisk 

förvaltning 
  51 378 51 378 

KS Totalt 405 8 974 53 577 62 956 

     

Miljö- o 

byggnadsnämnd 
 771 388 1 159 

Fritid- och 

kulturnämnd 
  2 686 2 686 

Utbildningsnämnd   1 848 1 848 

Äldrenämnd   1 090 1 090 

Socialnämnd   405 405 

     

Totalsumma (tkr) 405 9 745 59 994 70 144 

   

 

Bedömning 

Kompletteringsäskandena till 2015 ovan har inkommit från 

förvaltningscheferna. För kommunledningsförvaltningen har äskandena 

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

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag för 405 

tkr med hänvisning till att projektet fortfarande pågår. 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 

exploatering, totalt 9 745 tkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag 

i enlighet med sammanställning ovan, totalt 59 994 tkr.  

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (FP) samt Tommy 

Andersson (S). 

 

Yrkanden 

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

- inventarier för Parkdala hanteras som ett nytt ärende 

- inför Kommunstyrelsens sammanträde kontrollera investering av flygplan 

på flygtekniska gymnasiet  

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

ärende 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 

exploatering, totalt 9 745 tkr. 

- Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera 

investeringsanslag i enlighet med sammanställning ovan, totalt 59 

994 tkr. 

- inventarier för Parkdala hanteras som ett nytt ärende 
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- inför Kommunstyrelsens sammanträde kontrollera investering av 

flygplan på flygtekniska gymnasiet  

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

särskilt ärende 

________________ 
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§ 62 Dnr 2015-000021 040 

Internbudget och beslutsattestanter 2015 för 
kommunledningsförvaltningen samt 
näringslivsenheten 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Förslag till internbudgetar och beslutsattestanter 2015 för 

kommunledningsförvaltningen och dess enheter samt näringslivsenheten, 

lämnas i bifogade underlag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget och beslutsattestanter 

2015 för kommunledningsförvaltningen och dess enheter enligt bifogade 

underlag. 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget och beslutsattestanter 

2015 för näringslivsenheten enligt bifogat underlag.  

 

Deltar i debatten 

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

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

 

Yrkanden 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 
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- fastställa internbudget och beslutsattestanter 2015 för 

kommunledningsförvaltningen och dess enheter enligt bifogade 

underlag. 

- fastställa internbudget och beslutsattestanter 2015 för 

näringslivsenheten enligt bifogat underlag 

________________ 
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§ 63 Dnr 2015-000072 049 

AB Ronnebyhus investeringsbudget 2015 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Bifogas förslag till investeringsbudget 2015 för AB Ronnebyhus samt 

kommentarer. Driftbudget 2015 för AB Ronnebyhus bifogas för kännedom.  

 

Bedömning 

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

investeringsprojekten leder till ökade underhållskostnader, totalt 2,66 mnkr 

som finansieras över årets resultat. 

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

mnkr i energi samt 1,7 mnkr i brand. 

De största enskilda åtgärderna är: 

 

• trygghetsboendet på Espedalen som omsluter 24 mnkr under 2015. 

   Byggnationen påbörjades under 2014 och kommer att färdigställas under 

   sensommaren 2015 

• badrumsrenoveringar på Volontärbacken, 4,05 mnkr 

• primäranslutningar fjärrvärme på Lindvägen, 4,5 mnkr 

• balkonger på Espedalen och Bålebrovägen 5,2 mnkr samt 

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

 

Förslag till beslut 

Styrelseordförande och VD i AB Ronnebyhus föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2015.  

Driftbudget 2015 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

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

föredrag i kommunstyrelsen av Peter Persson. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2015 

- Driftbudget 2015 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet 

________________ 
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§ 64 Dnr 2012-000217 109 

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

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag gällande takupprustning på lotsutkiken på Stora Ekön 

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

riktade resurser för naturvårdsprojekt och föreslår att kommunen tar initiativ 

till att söka av dessa medel för att upprusta huset.  

 

Bedömning 

Då byggnaderna på Stora Ekön ligger under Fritid- och kulturnämndens 

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

bedömning: 

”Lotsutkiken är en ganska unik välbevarad del av historien gällande 

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

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

lotsutkiken andra lämpliga byggnader där det med ganska enkla medel kan 

beredas möjlighet till övernattningar både spontana och planerade. En 

översyn av möjligheterna med ön är ur ett helhetsperspektiv mycket 

intressant och främjar med största sannolikhet turismens utveckling.” 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiva till 

medborgarförslaget. 

Efter begäran om komplettering beslutar nämnden följande: Fritid- och 

kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till medborgarför och föreslår att 

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

ekonomisk ram utföra de föreslagna åtgärderna utan vid ett positivt beslut 

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

projekt alternativt att takbytet genomförs i kommunal regi. 

Efter nämndbeslutet har förvaltningschefen, då handläggningen av ärendet 

tagit tid på kommunledningsförvaltningen, åter undersökt förutsättningarna 

för att hantera kostnaden inom budget. Han ser dock inga sådana möjligheter 
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i nuläget. Flera av övriga byggnader på ön är också i dåligt skick. Behovet av 

att åtgärda flera tak är nu i det närmaste akut. 

Mot den bakgrunden förslås att medborgarförslaget bifalles och att fritid- 

och kulturnämnden tilldelas 100 tkr från kommunfullmäktiges konto för 

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

Möjliga bidragsformer ska beaktas.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget och att fritid- och kulturnämnden tilldelas 100 tkr från 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader för att åtgärda taket på 

Lotsutkiken, Stora Ekön. Möjliga bidragsformer ska beaktas.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP) samt Tommy 

Andersson (S). 

 

Yrkanden 

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

Fritid - och kulturnämnden hanterar investeringskostnader inom befintlig 

investeringsram. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige: 

- att bifalla medborgarförslaget  

- att fritid- och kulturnämnden hanterar investeringskostnader inom 

befintlig investeringsram  

-  Möjliga bidragsformer ska beaktas 

________________ 
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§ 65 Dnr 2013-000392 109 

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

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Filip Mathisson och Johanna Lagerlund föreslår i ett medborgarförslag att 

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

att de i  Blekingetrafikens beställningscentral frågar vilken trafik man ska 

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

vissa bara närtrafik. Förslagsställarna föreslår också att Blekingetrafiken 

inför ett nytt bokningssystem och en app för bokning. Bokningssystemet 

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

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

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

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

aktiviteter som man annars inte har möjlighet till.  

 

Bedömning 

Medborgarförslaget berör till största delen Blekingetrafiken och frågor som 

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

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

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

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

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

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

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

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

annan och i den tredje bilen reser någon som sjukresenär. 

 

Ett nytt bokningssystem en investering på många miljoner och 

Blekingetrafiken planerar inget byte för tillfället. Däremot har de under 

hösten startat upp arbetet med en uppgradering av det befintliga systemet 
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som kommer att ge både dom, resenärer och beställare i kommun och 

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

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

den befinner sig på en karta.  

 

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

både från Ronneby kommun sida men också som förslag i Region Blekinges 

trafiknämnd. Frågan om trafik på landsbygden kommer att tas upp i 

revideringen av trafikförsörjningsprogrammet där arbetet pågår och 

kommunerna mfl kommer att få det på remiss under året. 

 

Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S). 

 

Yrkanden 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar på återremiss då vi redan besvarat frågan 

och hänvisar till trafiknämnden då ärendet inte faller inom ramen för 

kommunens ansvar och bör hänvisa till trafiknämnden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- återremitterade ärendet  
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- hänvisa till trafiknämnden för svar på fråga då ärendet inte faller 

inom ramen för kommunens ansvar och bör hänvisa till 

trafiknämnden 

________________ 

Exp: Anna-Karin Sonesson 
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§ 66 Dnr 2014-000488 169 

Kriskommunikationsplan 

Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

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

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska alla kommuner 

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

har reviderat den kommunövergripande kriskommunikationsplanen. Planen 

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

krisberedskapssystemet. De inkomna yttrandena har sammanställts.  

 

Bedömning 

De synpunkter som inkommit i remissvaren har markerats som kommentarer 

i planen. 

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

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

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

redundans i föreslagna kommunikationskanaler för att minska sårbarhet och 

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

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

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

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

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

affischer, annonser.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta anta 

den kommunövergripande kriskommunikationsplanen.  

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Roger Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), 

Tommy Andersson (S) samt Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

den kommunövergripande kriskommunikationsplanen. 

 

________________ 
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§ 67 Dnr 2014-000600 101 

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

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Under 2013 beslutade Kommunstyrelsen att bilda en referensgrupp för barns 

rättigheter i Ronneby kommun och att partierna erbjuds att utse 

representanter (KS § 228/2013 2013-08-19).  

 

Varje förvaltning, nämnd och bolag har erbjudits att utse en representant (se 

bilaga 1) och referensgruppen har under perioden påbörjat arbete för att 

integrera ett barnrättsperspektiv i kommunala verksamheter och att 

Barnkonventionen ska beaktas i beslutsprocesser. 

 

På grund av ny mandatperiod bör nya representanter till referensgruppen 

utses.  

 

Bedömning 

Referensgruppens arbete är betydelsefullt för att finna former för hur 

Barnkonventionen kan införas i det dagliga arbetet och bli ett praktiskt 

verktyg för att få in barnets perspektiv i allt kommunalt arbete. Varje nämnd 

och bolag bör på nytt erbjudas att utse en representant till referensgruppen. 

Representationen bör som tidigare ha en partipolitisk bredd.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

nämnder och bolag erbjuds att utse representanter till referensgruppen för 

barns rättigheter i Ronneby kommun.  
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Deltar i debatten 

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

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

samt Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att bordlägga ärendet framtill 

kommande sammanträde. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till 

kommande sammanträde. 

________________ 
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§ 68 Dnr 2015-000088 236 

Rivning av byggnad på fastigheten Ulf 1 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

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

som senast har varit bostadshus och tidigare använts personalutrymme av 

Parkenheten.  

 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer att det inte finns behov av byggnaden för 

kärnverksamheterna. Byggnaden har ett stort renoveringsbehov om den 

fortsättningsvis ska användas som bostad. 

Fastighetsuppgifter, karta och bilder av byggnaden framgår av bilagorna.  

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att rivningen av 

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

intäkter från fastighetsförsäljning.  

 

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Malin Norfall (S) samt Nicolas Westrup (SD). 

 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på remiss till Fritids- och kulturförvaltningen och 

Socialförvaltningen för att reda ut historisk värde eller användningsområde 

med kostnadskalkyl innan rivning. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att skicka 

ärendet på remiss till Fritids- och kulturförvaltningen och 

Socialförvaltningen för att reda ut historisk värde och/eller 

användningsområde med kostnadskalkyl innan eventuell beslut om rivning 

________________ 

Exp: 

Per Engkvist 
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§ 69 Dnr 2014-000591 253 

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

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

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

En lista som omfattar fastigheter/byggnader som inte behövs för 

kärnverksamheterna. För rubricerad fastighet beslutade KSA 210 § 310: 

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

kan lösas på annat sätt. 

Fastigheten har varit föremål för försäljning genom ett exploateringsavtal 

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

ändamål har tagits fram, den intresserade köparen hoppade och överlåtelsen 

avbröts.  

 

Bedömning 

För närvarande finns två föreningar kvar som hyresgäster, Friluftsfrämjandet 

lokalavdelning i Ronneby och Ronneby Simsällskap. Ronneby 

Handbollsklubb som tidigare haft föreningslokaler i byggnaden har flyttat till 

Ronneby Sporthall. Friluftsfrämjandets och Simsällskapets hyreskontrakt 

löper till och med 2016-12-31. 

Ronneby Simsällskap är beredda och villiga att flytta till anpassade 

föreningslokaler i Ronneby Sporthall. Friluftsfrämjandet har tidigare i dialog 

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

huvudsak behov av förrådslokaler för sin verksamhet.  

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta tillstyrka och föreslå Kommunfullmäktige att 

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

intäkter från försäljningen används till att finansiera anpassning av lokaler i 

Sporthallen för Ronneby Simsällskap, vidare att Kommunfullmäktige ger 

delegation till kommunstyrelsen att slutföra försäljningen.  
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Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP), Peter Bowin (V), 

Nicolas Westrup (SD) samt Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

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

Tekniska förvaltningen samt att försäljning ska ske enligt 

markanvisningsavtal för trygghetsboende. Ledamot Tommy Andersson (S) 

yrkar på ta fram underlag för lokaler simsällskapet i sporthallen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

- återremittera ärendet till tekniska förvaltningen 

- försäljning ska ske enligt markanvisningsavtal för trygghetsboende 

- ta fram underlag för lokaler för simsällskapet i sporthallen 

________________ 
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§ 70 Dnr 2015-000034 049 

Internbudget 2015 Tekniska förvaltningen 

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningens internbudget skall fastställas av Kommunstyrelsen.  

 

Bedömning 

Internbudgeten för Tekniska förvaltningen är, trots att rambelopp skiljer 

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

främst till sammanslagningen av kommunens kostverksamhet. Ramnivån 

påverkas även av totalt sett sänkta internhyror. 

Innehållsmässigt har följande väsentliga delar justerats gentemot 

internbudget för 2014: 

Driftbesparingen som skall genereras av fastighetsförsäljning har hanterats 

via minskade energi- och gatubelysningskostnader. 

Obudgeterad driftökning avseende Backsippans tillagningskök (främst 

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

underbudgetering inom Kostenhetens administration. 

Parkverksamhetens driftområden har anpassats efter nuvarande 

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

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

Hamnens intäkter prognostiseras lägre, vilket hanteras via prognostiserade 

högre intäkter av fastighetsarrenden mm. 

Bygglaget är organisatoriskt flyttat från Gatu- och Parkenheten till 

Lokalförsörjningsenheten.  

I övrigt har justeringar genomförts på ett antal poster efter lägesbedömning 

samt efter beaktande av utfall 2014.  

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen fastställer redovisad 

internbudget för Tekniska förvaltningen avseende 2015.  
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Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Roger Gardell 

(FP) samt Nicolas Westrup (SD). 

 

Yrkanden 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att fastställa 

redovisad internbudget för Tekniska förvaltningen avseende 2015 

 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(67) 
2015-02-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2014-000495 709 

Rapport assistansutredning 

Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

På kommundirektörens uppdrag har det gjort en genomlysning av 

socialnämndens verksamhet ”Personlig assistans”. Utredningen är en del 

kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet över nämndernas arbete 

(Kommunallag (1991:900) 6 kap. 1§). 

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

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

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

påverkat kommunens bedömningar, beslut och kostnader avseende personlig 

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

funktionshindrade (LSS). Uppdraget omfattade utredning och analys av 

personlig assistans under den aktuella tiden. 

Resultatet av utredningen är mycket positivt och utredaren konstaterar att 

kommunens handläggning och hantering av personlig assistans kan 

sammanfattas som ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 

 

Avslutningsvis rekommenderar utredaren att Ronneby kommun: 

• tillsammans med Försäkringskassan ser över former och forum 

för informationsöverföring på individnivå. 

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

för kostnadsberäkning, Kostnad Per Brukare (KPB), för 

verksamheten gällande personlig assistans. 

• Fortsätta följa kostnader, intäkter och antalet utförda timmar 

per brukare. 

• Säkerställer rutiner för att följa upp utförd personalprestation i 

förhållande till redovisad/begärd ersättning från 

Försäkringskassan.  

 
Bedömning 
På kommundirektörens uppdrag har utredaren Patrik Rosin, Avancera 

Omsorg AB, gjort en genomlysning av socialnämndens verksamhet 
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”Personlig assistans”. Bakgrunden till uppdraget var att kommundirektören 

vid återkommande tillfällen dels upplevde att i olika forum ställda 

verksamhets- och ekonomifrågor inte alltid fick tydliga svar och dels att 

verksamheten på ett nationellt plan är svåröverskådlig till karaktär och 

innehåll. Utredningen är också en del kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet 

över nämndernas arbete. 

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

utreda omfattade hur övergången från Lag om assistansersättning (SFS 

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

halvårsskiftet 2014 har påverkat kommunens bedömningar, beslut och 

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

och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppdraget omfattade 

utredning och analys av personlig assistans under den aktuella tiden. 

 

Inom ramen för uppdraget skulle följande särskilt belysas: 

• Är Ronneby kommun ”generösare” än Försäkringskassan i 

Blekinge gällande bedömning av sökandens grundläggande 

respektive andra personliga behov. Svaret är att nej, Ronneby 

kommun följer samma regelverk och metodik som 

Försäkringskassan. Kommunen är försiktig med att fatta beslut 

om personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut 

om assistansersättning enligt SFB och försiktig med att fatta 

beslut om personlig assistans vid tillfälliga behov enligt LSS. 

Kommunen gör motsvarande assistansutredning enligt LSS 

som inför SFB. Kommunens möjlighet att påverka FK:s beslut 

är mycket begränsad. 

  

• Jämförelse av Ronneby kommun beviljade och utförda timmar 

av personlig assistans enligt LSS. Jämförelsen visar att 

Ronneby kommun har hög utförandegrad som 

assistansanordnare. För perioden 2010 – 2013 låg utfallet 

utförda timmar på cirka 89 % av beviljade timmar 

assistansersättning enligt SFB. Det innebar att de 

assistansberättigade som valt kommunen som 

assistansanordnare fått den assistans utförd som de varit 

beviljade. 

 

• Jämförelse av skillnaden i bedömning av personlig assistans 

enligt LSS och assistansersättning enligt SFB. Hur definieras 

och avgränsas den personliga assistansen. Utredningen visar att 
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Ronneby kommun och Försäkringskassan gör en likartad 

bedömning gällande grundläggande behov genom att 

kommunen följer samma regelverk och metodik som 

Försäkringskassan. Kommunen har varit restriktiv i sina 

bedömningar av personlig assistans enligt LSS. 

 

• Jämförelse av den beviljade tiden/antalet timmar 

assistansersättning respektive personlig assistans för privata 

assistansanordnare respektive kommunens egen regi. Skiljer 

sig villkoren vid bedömning av assistansersättning respektive 

personlig assistans mellan privata utförare och den kommunala 

egenregin? Tyvärr saknar Försäkringskassan statistik gällande 

assistansersättning per assistansberättigad fördelat på privata 

och kommunala assistansanordnare varför en jämförelse inte 

varit möjlig att genomföra. Kostnaden för kommunen för de 20 

första timmarna per vecka är dock konstant oavsett hur många 

timmar en assistansberättigad som valt privat 

assistansanordnare är beviljad. Kommunen har stigande 

kostnader för personlig assistans enligt LSS, huvudsakligen 

p.g.a. ny praxis för bedömning av grundläggande behov i 

Försäkringskassans tvåårsomprövningar. Kostnaderna för 

sjuklöneersättning har sjunkit under perioden 2010 – 2014. Det 

finns inget som tyder på att kommunen låtit sig påverkas av 

privata assistansanordnare som drivit den sökandes ärende. 

 

Resultatet av utredningen är mycket positivt och utredaren konstaterar att 

kommunens handläggning och hantering av personlig assistans kan 

sammanfattas som ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 

 

Utredaren pekar på att kommunen kommer att få ökade kostnader för 

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

grundläggande behov får genomslag på Försäkringskassans 

tvåårsomprövningar av löpande assistansärenden enligt SFB. Vid 

Försäkringskassans avslag på assistansersättning övergår hela ansvaret för 

den personliga assistansen på kommunen, enligt LSS. 

 

Utredaren belyser också att kommunens samverkan med Försäkringskassan 

har försämrats under de år som utredningen omfattar och behöver förbättras 

avseende informationsöverföring i nya ärenden och information om 

förändringar i befintliga ärenden.  
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Kommunen behöver också, enligt utredaren, se över möjligheten till ett 

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

inom verksamhetsområdet. Idag sker detta manuellt med papper och penna 

och instansning i efterhand i kommunens verksamhetssystem. Bärbara 

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

tid och säkerställa faktainsamlingen. 

 

Avslutningsvis rekommenderar utredaren att Ronneby kommun: 

• tillsammans med Försäkringskassan ser över former och forum 

för informationsöverföring på individnivå. 

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

för kostnadsberäkning, Kostnad Per Brukare (KPB), för 

verksamheten gällande personlig assistans. 

• fortsätter följa kostnader, intäkter och antalet utförda timmar 

per brukare. 

• säkerställer rutiner för att följa upp utförd personalprestation i 

förhållande till redovisad/begärd ersättning från 

Försäkringskassan.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att kommunstyrelsen 

överlämnar utredningen till socialnämnden, för vidare handläggning och 

åtgärd.  

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S) samt Peter Bowin 

(V).  

 

Yrkanden 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta att 

överlämna utredningen till socialnämnden, för vidare handläggning och 

åtgärd. 

________________ 
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§ 72 Dnr 2015-000078 700 

Socialförvaltningens kvalitetsarbete - 
kvalitetssäkringssytem 

Socialnämnden § 22/2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

kvalitetsutvecklare Sofia Wildros och verksamhetschef Jörgen Nilsson. 

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

uppdrag att redovisa ett fungerande kvalitetssäkringssystem enligt nedan 

text. 

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

myndighetsutövning krävs finns det ofta mycket känslor inblandade hos dem 

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

personal och enskilda kommuninvånare. För att minska risken för att 

konfliktsituationer ska uppstå behövs ett väl fungerande 

kvalitetssäkringssystem inom socialtjänsten. Socialnämnden har sedan 

tidigare fått i uppdrag att redovisa ett väl fungerande kvalitetssystem för 

socialtjänsten, med anledning av förnyad lagstiftning. Detta arbete ska 

redovisas till KF under 2014."  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen samt att upplysa att 

dokumentet om det systematiska kvalitetsarbetet samt ansvarsfördelning 

finns att tillgå på Portal R/lntranät. 

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Peter Bowin 

(V) samt Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar på återremiss eftersom frågan från 

kommunfullmäktige inte är besvarad samt att presentation av 

huvudprocesser och beskrivning bifogas härefter.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

- återremittera ärendet till Socialförvaltningen 

- huvudprocesser och beskrivningar bifogas härefter 

________________ 
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§ 73 Dnr 2015-000079 700 

Utvärdering av förordnande som förvaltningschef för 
Birgitta Ratcovich, socialförvaltningen 

Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Nuvarande fyraårs-förordnande som förvaltningschef för Birgitta Ratcovich, 

socialförvaltningen, löper ut per den 2015-05-31 och kommundirektören har 

på kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag utvärderat nuvarande 

förordnandeperiod och har att avge förslag till förlängning alternativt icke 

förlängning av förordnande som förvaltningschef.  

Sammanfattningsvis bedöms Birgitta Ratcovich ha uppnått goda resultat 

inom ramen för det uppdrag hon snart innehaft i fyra år. Kommundirektören 

finner all anledning att förlänga hennes förordnande som förvaltningschef 

för socialförvaltningen.  

 

Bedömning 

Nuvarande fyraårs-förordnande som förvaltningschef för Birgitta Ratcovich, 

socialförvaltningen, löper ut per den 2015-05-31 och kommundirektören har 

på kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag utvärderat nuvarande 

förordnandeperiod och har att avge förslag till förlängning alternativt icke 

förlängning av förordnande som förvaltningschef. 

Utvärderingen utgår från en bedömning gjord utifrån fastställda kriterier som 

vägts mot personlig bedömning, samtal/intervju med Birgitta Ratcovich samt 

avstämning med kollegor och medarbetare. 

Utvärderingens resultat redovisas i bilaga. 

Sammanfattningsvis bedöms Birgitta Ratcovich ha uppnått goda resultat 

inom ramen för det uppdrag hon snart innehaft i fyra år. Kommundirektören 

finner all anledning att förlänga hennes förordnande som förvaltningschef 

för socialförvaltningen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förlänga Birgitta 

Ratcovich förordnande som förvaltningschef för socialförvaltningen för 

tiden 2015-06-01 t o m 2019-05-31.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att bordlägga ärendet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 
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§ 74 Dnr 2014-000229 709 

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

Socialnämnden § 26/2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

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

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

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

fjärde kvartalet, redovisas för ledamöterna.  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärende skickas till 

kommunstyrelsen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

________________ 
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§ 75 Dnr 2015-000063 101 

Riktlinjer styrdokument 

Utredare Cecilia Birgersson lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Utifrån ett behov av att skapa struktur för kommunens styrdokument har 

enheten Samordning, utveckling och sekretariat, Utredare Cecilia Birgersson 

på Kommundirektörens uppdrag utrett frågan.   

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

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

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

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

förhållningsdokument; policy, riktlinje och rutin. I riktlinjerna framkommer 

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

följas vid utformandet av nya styrdokument. Undantagna från riktlinjerna är 

lokala bestämmelser och olika regelverk där staten beslutat att ett 

styrdokument ska benämnas på ett speciellt sätt.  

Riktlinjerna har arbetats fram med hjälp av kommunens samordnare, jurist 

och informationsansvarig och varit på remiss till Kommundirektören och 

Koncernchefsgruppen. Mallar kommer arbetas fram utifrån riktlinjerna när 

de samt den grafiska profilen, är beslutad.  

 

Bedömning 

Det finns många styrdokument inom kommunen. Det används olika 

benämningar på styrdokument men framför allt används benämningar som 

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

dokumentet och på layout på försättssidor som skapar otydlighet.  

Många kommuner har tagit fram riktlinjer för styrdokument som är beslutade 

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

tydligt om ett styrdokument är en policy eller strategi osv.  

 

Utifrån den otydlighet som funnits om benämningar av styrdokument i 

Ronneby kommun anses dessa riktlinjer som innehåller en checklista kunna 

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

som visar vart i hierarkin styrdokumentet ligger. Dessa kommer som 

beskrivits tidigare tas fram när riktlinjerna är beslutade och grafiska profilen 
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är antagen. Informationsavdelningen kommer bistå med att ta fram dessa och 

kostnaden bedöms kunna rymmas inom befintlig budget på enheten 

Samordning, utveckling och sekretariat.  

Undantagna från riktlinjerna är lokala bestämmelser och olika regelverk där 

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

 

Förslag till beslut 

Att besluta att anta riktlinjer för Ronneby kommuns styrdokument avseende 

kvalitet och utveckling.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 

riktlinjer för Ronneby kommuns styrdokument avseende kvalitet och 

utveckling. 

________________ 
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§ 76 Dnr 2015-000080 139 

Information om integration 

Utredare Cecilia Birgersson lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Utredare Cecilia Birgersson har under hösten 2014 på uppdrag av 

kommundirektören gjort en kartläggning av flyktingmottagning och 

integration. I det innefattas det interna arbetet i kommunen utifrån 

verksamhetsansvar, hur befintligt arbete med flyktingmottagande och 

integration i kommunens mest berörda förvaltningar fungerar och hur arbetet 

skulle kunna förbättras. Det ingår även en beskrivning av statliga 

ersättningar av Migrationsverket och eftersökningar av medel. Intervjuer har 

skett med berörd personal och nyanlända samt en omvärldsanalys av andra 

kommuners arbete samt insamling av statistik och eftersökning av medel. 

Denna kartläggning/utredning ligger som grund för informationsärendet. 

 

Bedömning 

Bedömningen är att utifrån det ökade mottagandet som Ronneby kommun 

haft senaste åren fungerar flyktingmottagandet relativt bra även om framför 

allt skolan står inför många utmaningar men den nya mottagningsenheten 

förväntas bidra till förbättringar. När det gäller integration anses det däremot 

finns mycket att göra som exempelvis tydliggöra målsättning och skapa 

bättre samverkan mellan förvaltningarna men även med andra aktörer, 

fortbilda personal och skapa bättre möjligheter till språkpraktik och andra 

insatser som leder till arbete. För att nå en bättre integration är det även 

viktigt att skapa förutsättningar för att engagera nyanlända i 

fritidsverksamheter, skapa boende som inte bidrar till segregation och hitta 

fler sätt till att informera och ge stöd till nyanlända. Utifrån den analys som 

har gjorts är att integrationsarbetet får bäst genomslag om det är centralt 

placerat på Kommunledningsförvaltningen men det finns potential att till 

ökad koordinering mellan arbetsmarknad och integration.  

 

De övergripande åtgärder som föreslås är att utöver en 

integrationssamordnare även anställa en integrationshandläggare (ev. 

projektanställa) för att integrationssamordnaren ska få mer tid till att arbeta 

med strukturer, samordning och utbildning inom integration än som idag när 

det operativa flyktingmottagandet tar upp den mesta av tiden. För att 

underlätta för förvaltningarna rekommenderas även att starta ett 

vägledningscenter dit nyanlända kan komma med sina frågor.  
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För att skapa bättre översyn av flyktingmedel och tydlighet för övriga 

förvaltningar som berörs ekonomiskt men inte har ansvar för balanskontot 

föreslås årliga träffar för berörda chefer som tillsammans går igenom 

balanskontot. Det föreslås även att ta fram bättre beslutsunderlag utifrån 

diskussioner mellan förvaltningarna och avsätta en årlig summa för 

projektmedel/fond för externa integrationsprojekt. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bordläggning av ärende. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att bordlägga ärende. 

________________ 
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§ 77 Dnr 2015-000051 107 

Ansökan om att få medverka i projektet Småskalig 
kraftvärme samt göra investeringar med anledning av 
projektet 

Ronneby Miljö och Teknik AB:(S) VD Hans Nilsson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

I de mål om klimatpåverkan och användning av förnybar energi som finns 

både nationellt, i EU och inte minst regionalt så pekar mycket på att trots den 

stora andel som bioenergi har, att den ytterligare behöver öka, och där 

kunskap, motivation och metoder är nödvändigt för att stödja denna process. 

 

Bedömning 

Bioenergianvändningen i Sverige och särskilt i sydöstra delen är stor och 

ökande. I Sverige är drygt en tredjedel av energianvändningen bioenergi och 

i vår region knappt hälften. Särskilt fjärrvärme och närvärme har utvecklats 

framgångsrikt under de senaste 15 åren. Flera stora fjärrvärmeverk och 

massaindustrier har även elproduktion medan det för närvärme och industrier 

typ sågverk och annan processindustri mellan 0.5 - 1 O MW inte används 

denna möjlighet. Ett stort behov finns av olika typer av utveckling inom 

området för att öka andelen som producerar el från biobränslen och särskilt 

inom befintligt närvärmebestånd och inom trä- och sågverksindustrin. Ett 

demonstrationsprojekt kan visa vägen för större framtida satsningar i 

regionen och nationellt samt stödja utvecklingen av svensk industri inom 

området. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att 

besluta att godkänna Ronneby Miljö och Teknik AB´s medverkan i projektet 

-Småskalig 

Kraftvärme, LIFE +; samt att få investera 11,9 Mkr i projektet under 2015 

och 2018 och att under projektperioden ta emot ett EU-bidrag på max 3,433 

Mkr 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för vidare beredning. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Kenneth 

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S) och Nicolas 

Westrup (SD). 

 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget samt att ge 

Ronneby Miljöteknik AB i uppdrag att ta fram erforderligt beslutsförslag för 

bildandet av el-handelsbolag för intern el-försäljning. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition för framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

- godkänna Ronneby Miljö och Teknik AB´s medverkan i projektet - 

Småskalig Kraftvärme, LIFE +; samt att få investera 11,9 Mkr i 

projektet under 2015 och 2018 och att under projektperioden ta emot 

ett EU-bidrag på max 3,433 Mkr. 

- uppdra Ronneby Miljö och Teknik AB att ta fram erforderligt 

beslutsförslag för bildandet av el-handelsbolag för intern el-

försäljning 

Paragrafen är omedelbart justerad. 

_______________ 
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§ 78 Dnr 2015-000084 101 

Uppföljning av internkontrollplan 2014 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson redogör internkontrollplaner för 

samtliga nämnder för år 2014.    

 

Deltar i debatten 

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

(C), Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP), Peter Bowin (V) samt Tommy 

Andersson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson yrkar på bifall samt att ärendet kompletteras 

med bilagor för avvikelser inför kommunstyrelsens kommande 

sammanträde. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att: 

- godkänna uppföljning av internkontrollplan 

- ärendet kompletteras med bilagor för avvikelser inför 

kommunstyrelsens kommande sammanträde 

________________ 
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§ 79 Dnr 2015-000077 739 

Äldrenämndens begäran om ny detaljplan för Lindebo-
området 

Äldrenämnden § 13/2015 

Sammanfattning  

Utvecklingssamordnare Jenny Andersson redogör för sammanställning av 

långsiktig boendeplanering. 

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

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

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

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

omkring 2000 kronor per dygn och person till Staten. 

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

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

långsiktig boendeplanering. Äldrenämndens politiker har representerats av 

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

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

har företrätt Ronnebyhus. De fyra pensionärsorganisationema har haft varsin 

representant. Sekreterare har Elisabet Backström samt Jenny Andersson 

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

hållits med David Gillanders, stadsarkitekt. 

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

äldreboendeutredningen, vars resultat presenterades inför äldrenämnden den 

14/5 2014, § 72. 

Uppdraget för arbetsgruppen är att: 

a. beskriva utveckling, nuläge samt framtida behov 

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

befintliga boenden 

c. diskutera om något av de befintliga boendena behöver 

avvecklas, måhända genom omvandling till 

trygghetsboende och/eller seniorboende 

d. diskutera om någon större nybyggnation behöver göras. 

    

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar 

a) Äldrenämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att en ny 

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

byggs ut med 30-40 lägenheter. 

b) Äldrenämnden beslutar att omvandla högst sex lägenheter på Backen till 
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trygghetsboende. Omvandlingen skall ske i en sådan takt att det alltid finns 

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

omvandlas till trygghetsboende. 

c) Äldrenämnden beslutar att ge Gruppen för långsiktig boendeplanering i 

uppdrag att även fortsättningsvis följa utvecklingen vad gäller behovet av 

äldreboenden. 

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) samt Malin Norfall. 

 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ger Miljö-och 

byggnadsnämnden i uppdrag att presentera en ny detaljplan inkluderat 

utbyggnation för 30 -40 lägenheter. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att förslå 

kommunfullmäktige att ge miljö-och byggnadsnämnden i uppdrag att 

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

________________ 
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§ 80 Dnr 2014-000218 709 

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

Äldrenämnden § 10/2015 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut enligt 4 

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

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

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

som inte kunnat verkställas under perioden oktober-december. 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärende överlämnas till 

Kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

_______________ 
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§ 81 Dnr 2015-000007 101 

Delegationsbeslut, personalfrågor 2015. 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från tekniska 

förvaltningen, Socialnämnden och Äldrenämnden.    

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till 

protokollet.    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

 

Yrkanden 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 82 Dnr 2014-000033 109 

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

Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Mikael Jönsson föreslår en ändring av Ronneby kommuns allmänna 

ordningsföreskrifter. Ändringen skulle medföra ett utökande av 

tillståndsplikten avseende bestämmelser för användande av fyrverkerier och 

andra pyrotekniska varor. 

 

Bedömning 

Kommunen har begärt in yttrande i ärendet från polismyndigheten i 

Blekinge. Polismyndighetens uppfattning är att de bestämmelser som idag 

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

medborgarförslaget eftersom användning av pyroteknik får anses tillräckligt 

reglerat i befintlig 

lagstiftning. Bedömningen är att kommunen inte bör göra några ändringar i 

ordningsföreskrifterna och ärendet ska inte utredas vidare. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

översända svar på medborgarförslaget och anse ärendet avslutat. 

 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar enligt beslutsförslaget avslag på 

medborgarförslag samt att polisyttrande kompletteras inför 

kommunstyrelsens sammanträde. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att 

- föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara 

avslaget 

- polisyttrande kompletteras inför kommunstyrelsens sammanträde 

________________ 
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§ 83 Dnr 2015-000100 101 

Val av ledamöter till integrationsgrupp 

 

Sammanfattning  

    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson yrkar på att ärende överlämnas till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

_______________ 
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§ 84 Dnr 2015-000098 101 

Val av ledamot till Folkhälsorådet 

 

Sammanfattning  

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

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

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

 

Förslag till beslut 

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

    

Deltar i debatten 

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

Gardell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärende överlämnas till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

________________ 
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§ 85 Dnr 2015-000094 43 

Val av politisk representant till Blekinge arkipelag 

 

Sammanfattning  

    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärende överlämnas till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

________________ 
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§ 86 Dnr 2015-000069 001 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för år 
2015. 

Miljö- och byggnadsnämnden § 6/2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson presenterar miljö- och 

byggnadsförvaltningens förslag till verksamhetsplan för miljö- och 

byggnadsnämnden för år 2015. 

I verksamhetsplanen har beaktats både verksamhetsmål från 

kommunfullmäktige, miljömål samt nämndens interna mål. 

Verksamhetsplanen omfattar även översiktlig planering av mark och vatten, 

vilket berör ett strategiskt arbetsområde där kommunstyrelsen ska leda 

arbetet enligt gällande reglemente. 

    

Bedömning 

Verksamhetsplanen bedöms kunna utgöra ett ändamålsenligt stöd för miljö-

och byggnadsnämnden och förvaltningens verksamhet under 2015. 

De delar av verksamhetsplanen som berör översiktlig planering av mark och 

vatten (s 19-24) bedöms utgöra ett bra underlag för det fortsatta arbetet inom 

den strategiska delen av fysisk planeringen enligt plan- och bygglagen. 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

• fastställa förslag till verksamhetsplan för 2015, med ändringen enligt 

ovanstående yrkande och med undantag av de delar som berör översiktlig 

planering av mark och vatten. 

• översända förslaget till verksamhetsplan för 2015 till kommunstyrelsen, 

med önskemål om att kommunstyrelsen fastställer den del av 

verksamhetsplanen (s 19-24) som berör översiktlig planering av mark och 

vatten. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson yrkar på att ärende bordläggs. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 87 Dnr 2015-000029 534 

Information regional bredbandsstrategi 

 

Sammanfattning  

    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärende bordläggs. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärende. 

________________ 
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§ 88 Dnr 2015-000045 009 

Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2015/2016. 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Region Blekinge har översänt förslag till tilläggstrafik för trafikåret 

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

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

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

förslås inga nya nedläggningar av turer i kollektivtrafiken inom Ronneby 

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

tilläggstrafik som finns idag. Regionen önskar få besked om kommunen 

önskar köpa till nuvarande tilläggstrafik senast den 15 mars 2015. 

 

Bedömning 

Den tilläggstrafik som körs i Ronneby kommun innevarande år är: 

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

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

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

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

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

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

Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 84 tkr per år. 

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

vardera riktningen, är sedan juni 2008 tilläggstrafik. Dessförinnan var 

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

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

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

år. 

 

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

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

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

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

Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 15 tkr per år. 

 

Kostnaden för tilläggstrafiken ökar. Totala kostnaden för ovanstående 

tilläggstrafik är totalt ca 151 tkr. Detta är 35 tkr mer ån innevarande trafikår. 
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Tidigare har kommunen valt att inte betala för tilläggstrafik på linjer eller 

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

tilläggstrafiken ifrågasättas både gällande linje 173 och linje 255. 

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

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

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

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

föreslås att beslutet om tilläggstrafik kompletteras med att om resandet inte 

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

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

 

Sommartrafiken på linje 255 har minskat även om resandet har varierat 

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

det utgöra ett ytterligare argument för att avsluta tilläggstrafiken. 

 

För närvarande utreds möjligheter och kostnader för en linje som skulle 

trafikera Soft center/Parkdala/Påtorp. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

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

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

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

Eringsboda-Alnaryd samt sommartrafik en morgontur samt en 

eftermiddagstur på linje 256 Listerby-Korsanäs. 

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

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

att betala tilläggstrafik fr o m trafikåret 2018/19. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) ledamöterna Malin 

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) samt Roger Gardell 

(FP). 

 

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall men att ta sista stycket i 

beslutsförslaget tas bort.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att under 

trafikåret 2015/2016 köpa in samma tilläggstrafik som för trafikåret 

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

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

samt sommartrafik en morgontur samt en eftermiddagstur på linje 256 

Listerby-Korsanäs.  

________________ 
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§ 89 Dnr 2015-000017 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Inbjudan från Svenska Kraftnät till öppet hus med informationsmöte och 

samråd enligt 6 kap miljöbalken har inkommit.    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att information noteras i 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att intresse anmäls till kansliet och 

att i övrigt notera information i protokollet.  

________________ 
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§ 90 Dnr 2015-000018 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut angående överklagande av arvode 

Ronneby kommun, kommande deadlines för EU:(S) fonder och program – februari 

2015 

Ronneby kommun, årlig uppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4 

krisberedskap, 2014 

 

Protokoll 

Region Blekinge 2015-01-28 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att information noteras i 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att information noteras i 

protokollet. 

________________ 

 


