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§ 285 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 286 Dnr 2015-000237 709 

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

Socialnämnden § 119/2015 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Bakgrund 

Ett stort antal nyanlända (sk etableringsärenden) söker hjälp på 

socialförvaltningen. De efterfrågar hjälp från försörjningsenheten och hjälp 

med information i kontakter med andra myndigheter exempelvis 

försäkringskassan, migrationsverket, skatteverket samt kommunens övriga 

verksamheter. Situationen blir ohållbar i socialförvaltningens reception och 

det är svårt för försörjningsenhetens mottagning att handlägga ärenden. 

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

såsom handlingar, blanketter mm. Försörjningsenheten befarar att 

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

etableringslotsarna från arbetsförmedlingen upphör.  

F n finns 175 hushåll med etableringsersättning aktuella på 

försörjningsenheten. F n är majoriteten arabisktalande. 

Behov 

Socialförvaltningen kan med nuvarande tillströmning inte upprätthålla den 

goda service som förväntas gällande våra kommuninvånare. Det uppstår lätt 

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

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

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

måste prioriteras.  

Konsekvenserna börjar bli ett arbetsmiljöproblem för receptionspersonalen. 

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

omfördela arbetsuppgifter. Detta är inte möjligt.  

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

myndighetskontakter med översättning, information om brev och blanketter.  

Socialförvaltningen behöver hitta ett bättre sätt at ta emot icke 

svensktalande. Nuvarande system med telefonmottagning fungerar inte på ett 

tillfredsställande sätt. 

Försörjningsenheten är hårt belastad pga ökat antal etableringsärenden.  
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Bedömning 

Inrättande av funktion som kan vara behjälplig med beredande av 

ansökningar av försörjningsstöd kan innebära att vi minskar ner tiden vad 

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

migrationsverkets utbetalning av dagersättning tills personerna är 

självförsörjande med övrig ersättning såsom bostadsbidrag, barnbidrag samt 

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

av hur snabbt den enskilde får in korrekta handlingar till försäkringskassan 

samt övriga myndigheter. 

Kommunen har idag beräknade kostnader för ”glappet” med  

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

balanskontot.   

Undertecknad har haft dialog med Henrik Lövgren, chef för 

samhällskommunikatörerna. Genom finansiering av tjänst kan 

samhällskommunikatörerna ansvara för ovan nämnda arbetsuppgift.   

Förslag till lösning 

Försörjningsenhetens mottagning förstärks med person som bereder ansökan 

om försörjningsstöd.  Socialsekreterare hanterar fortfarande utredning och 

beslut vid behov med hjälp av tolk.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att begära extra medel från 

flyktingmottagningens balanskonto till finansiering av 50 % tjänst med 

möjlighet till utökning.  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära extra medel från 

flyktingmottagningens balanskonto till finansiering av 50 % tjänst med 

möjlighet till utökning. 

Att försörjningsenhetens mottagning förstärks med person som bereder 

ansökan om försörjningsstöd.  Socialsekreterare hanterar fortfarande 

utredning och beslut vid behov med hjälp av tolk. 

Deltar i debatten 

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

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

(V), Roger Gardell (FP) samt Tommy Andersson (S). 
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Yrkanden 

 Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att: 

 socialnämnden beviljas medel på 100,000 SEK från balanskontot för 

flyktingmottagning för att finansiera tjänsten i beslutsförslaget 

 socialnämnden framställer en redovisning av balanskontot 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 socialnämnden beviljas medel på 100,000 SEK från balanskontot för 

flyktingmottagning för att finansiera tjänsten i beslutsförslaget 

 socialnämnden framställer en redovisning av balanskontot    

_______________ 
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§ 287 Dnr 2015-000360 731 

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

Socialnämnden § 113/2015 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich.  

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda uppstart av 

en servicebostad enligt LSS för psykiskt funktionshindrade personer/ 

personer med utvecklingsstörning. Inom socialförvaltning finns idag ett antal 

beslut om boende som pga platsbrist inte kunnat verkställas. 

Ett beslut som inte verkställs inom tre månader kan medföra 

vitesförläggande av Förvaltningsrätten efter ansökan från Socialstyrelsen. 

Vite beräknas på den kostnad kommunen skulle haft för att verkställa 

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

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

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

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

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

erhålla beslut om plats i samma boende. 

Ett serviceboende kan till antalet lägenheter vara större än en gruppbostad 

enligt lagen om LSS. 

Beskrivning av lokalbehovet 

Boendet ska vara anpassat för personer med olika slags funktionshinder. 

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

och olika slags aktiviteter. Personalens behov av översikt och övervakning 

ska vägas mot de boendes integritet. 

De gemensamma utrymmena och de boendes lägenheter ska utformas till 

innehåll och färgsättning så att inomhusmiljön ger lugn och känsla av 

trygghet och säkerhet. Miljön ska vara anpassad för personer med 

funktionshinder och självdestruktivt beteende och i vissa fall inslag av 

utagerande beteende. Dörrar ska vara av hög kvalitet och godkända 

låsanordningar.  
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Sprinklersystem och automatiska brandlarm ska installeras och 

branddokumentation utföras. Larmet ska vara kopplat till mobiltelefon. 

Personalen ska ha överfallslarm och titthål i fastighetens huvudentré. 

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

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

bredband ska installeras som normal standard. Lägenheterna kräver god 

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

Fastigheten ska ha god ventilation. 

Tilltänkt lokal 

Blekingebostäder AB har en fastighet på området Parkdala som efter vissa 

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

få tillgodosedda för boendet. Socialförvaltningen har kartlagt kommande 

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

platser i boendet behöver utökas finns möjligheten att till ett serviceboende 

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

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

fastigheten och hyra ut den till socialförvaltningen. Äldreförvaltningen hyr 

av samma fastighetsägare och har fått lokalerna anpassade efter sina behov 

på ett tillfredställande sätt. 

Projektgrupp 

Fastighetsägaren leder projektet. Från socialförvaltningen deltar 

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

service och omsorg. Byggnadsteknisk personal från byggnadskontoret. 

Representant från räddningstjänsten. 

Kommunens hälso- och sjukvårdsteam och brukarorganisationer adjungeras 

till projektgruppen. 

Utrustning av lokalerna 

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

försäkringskassans beräkningsgrund för bostadstillägg. Hyran för den 

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

bekostar de gemensamma utrymmena som regleras i ett blockhyresavtal 

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

Matbord med stolar,   10 000 kr 

Köksutrustning till gemensamt kök  10 000 kr 

Möbler till gemensamt vardagsrum  20 000 kr 

Möbler till pers.lägenhet och kontor  25 000 kr 

Belysning och textilier   20 000 kr 

Utsmyckning av inne och utemiljö,  10 000 kr 

Till personalutrymmena krävs telefoner  

datorer, TV och överfallslarm.  50 000 kr 

Summa:                                            145 000 kr 

 

Ekonomi 

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

preliminära. Personalbemanningen får ses som en grundbemanning och 

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

beräkningen av boendekostnaden för brukare som inte är fastställd. Mer 

korrekta siffror får presenteras under processens gång. Medlen finns 

budgeterade fr o m 2016. 

 

Installation av sprinklersystem och automatiskt brandlarm ska ombesörjas av 

Socialnämnden. Den sammanlagda kostnaden beräknas uppgå till vardera ca 

300 000 sammanlagt 600 000 kronor.  

Förslag till beslut 

att föreslå Kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med Blekingebostäder 

AB, 

att Socialnämndens ordförande undertecknar bifogad avsiktsförklaring samt 

att äska medel till installation till sprinklersystem och automatiskt brandlarm, 

600 000 kronor.  
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Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige tecknar 

hyresavtal, för hela byggnaden, med Blekingebostäder AB. 

 

Föreslå att kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson (M), 

undertecknar bifogad avsiktsförklaring samt 

 

att äska medel till installation till sprinklersystem och automatiskt brandlarm, 

600 tkr. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

 Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att: 

 kommunfullmäktige ska teckna ett 5 – årigt hyresavtal, för hela 

byggnaden, med Blekingebostäder AB 

 kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson (M), undertecknar 

bifogad avsiktsförklaring  

 anslå medel på 600 tkr för installation av sprinklersystem och 

automatiskt brandlarm och att detta finansieras via extern upplåning 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

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

Blekingebostäder AB 

 kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson (M), undertecknar 

bifogad avsiktsförklaring  

 anslå medel på 600 tkr för installation av sprinklersystem och 

automatiskt brandlarm och att detta finansieras via extern upplåning    

_______________ 
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§ 288 Dnr 2014-000559 250 

Kilenprojektet - aktuell status, aktiviteter, tider, 
ekonomi och framtid. 

Sammanfattning  

Dennis Roberteus informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om projektet 

Kilen - aktuell status, aktiviteter, tider, ekonomi och framtid. 

Deltar i debatten 

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

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

samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

 Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att: 

 notera informationen till protokollet 

 ett nytt ärende förbereds till nästa sammanträde för 

kommunstyrelsens arbetsutskott gällande ny projektledare för 

projektet Kilen 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet samt att ett nytt ärende förbereds till nästa sammanträde för 

kommunstyrelsens arbetsutskott gällande ny projektledare för projektet 

Kilen.       

_______________ 

Exp: Dennis Roberteus, Magnus Widén  
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§ 289 Dnr 2012-000309 214 

Detaljplan för Svanevik 1:57 

Sammanfattning  

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

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

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

Svanevik. Huvudområden för regleringar är: anpassning till framtida 

havsnivåhöjning, byggnadernas höjd och utbredning samt vatten- och 

avlopp. 

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

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

skickar nu ett reviderat förslag till detaljplan på remiss till Kommunstyrelsen 

under en ny granskning.  

Bedömning 

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

Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenteras i ett 

granskningsutlåtande. En sammanfattning av huvudpunkterna och hur de 

föreslås bemötas ges nedan. 

Länsstyrelsen ställde sig tveksam till upphävande av strandskydd inom en 

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

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

det är viktigt att vallar utformas med hänsyn till landskapsbilden samt 

rekommenderar kommunen att ställa villkor (i planbestämmelse) om att 

skydds- och säkerhetsåtgärder på den aktuella tomten ska vara genomförda 

innan lov kan ges.  

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

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

planbeskrivningen. Uppfattningen är fortsatt att området är ianspråktaget och 

att strandskyddet därför kan upphävas. Texten om höjda havsnivåer och 

bestämmelserna kring byggnation på låga nivåer uppdateras i enlighet med 

Länsstyrelsens förslag till principer för byggnation i låglänta områden. 

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

hänsyn till landskapsbilden poängteras i planbeskrivningen. Planen ställer 

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

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

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

åtgärden och det bedöms vara svårt att uppnå i Svanevik. 

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

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

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

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

och planbestämmelsen om minsta storlek anpassas till de nu existerande 

fastigheterna. I planförslaget är marken på bostadsfastigheterna föreslagen 

som mark där strandskyddet upphävs.  

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

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

energikrav inte stämmer. Planens ambition att tillåta utbyggnad, men 

begränsa höjden på husen. Byggnadshöjd, nockhöjd och takvinkel behöver 

anpassas till såväl befintlig äldre bebyggelse, dagens byggnadsteknik och 

energikrav samt framtida utmaningar inom bland annat energieffektivitet.  

Skisser har gjorts där kommunens energirådgivare, som även arbetar som 

byggnadsinspektör, gett information om vilka ungefärliga tjocklekar på 

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

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

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

m möter energikraven samt håller nere höjden på större byggnadsvolymer. 

Ingen ändring av planbestämmelserna om höjder föreslås.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra mot förslaget. 

______________ 
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§ 290 Dnr 2015-000221 214 

Ändring av Detaljplan för Väbynäsområdet 

Sammanfattning  

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

35-94. 

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

godkänna detaljplanen för Väby 5:3 m.fl. 

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

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

en utökning av byggnadsarean för att anpassa den till befintlig bebyggelse 

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

dagens energikrav på byggnader, anpassning till kommande havsnivåhöjning 

och lokalisering av båtverksamhet.  

Det är nu fråga om antagande av planen. 

Fullständiga handlingar finns på www.ronneby.se/vaby 

Bedömning 

Planen har handlagts enligt ett normalt planförfarande och var senast utställd 

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

synpunkter har sammanfattats och kommenterats i ett granskningsutlåtande. 

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

bedömningen är att det ej behövs samt information i planbeskrivning och 

behovsbedömning uppdaterats. Uppdateringarna är av redaktionell karaktär 

och har inte lett till någon ändring i plankartan.  

Förslag till beslut 

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

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

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

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

16 juni 2014, reviderad den 12 juni 2015. 

________________ 
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§ 291 Dnr 2015-000409 279 

Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 

Sammanfattning  

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

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

Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona. Bostadsförsörjningsprogrammet 

syftar till att underlätta kommande beslut om investeringar, budgetstrategier 

och andra nödvändiga beslut för att samordna kommunens fysiska 

utveckling och befolkningstillväxt i enlighet med översiktsplanens 

inriktning. Riktlinjerna i bostadsförsörjningsprogrammet anger inriktningen 

för Karlskrona kommuns bostadsförsörjning och ställningstaganden att 

uppnå målen.  

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen utgör första delen av 

bostadsförsörjningsprogrammet. Arbetet fortsätter med en handlingsplan 

med åtgärder för varje fördjupningsområde enligt översiktsplanen. 

Riktlinjerna och handlingsplanen kommer tillsammans att utgöra 

Bostadsförsörjningsprogrammet för Karlskrona kommun. Riktlinjerna, som 

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

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

realiseras. Hela bostadsförsörjningsprogrammet kommer att lämnas till 

kommunfullmäktige för beslut om antagande under hösten 2015.  

Bedömning 

Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen ger en god bild av både 

förutsättningar och riktlinjerna för Karlskrona kommuns bostadsförsörjning. 

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

samråd i frågor som rör kommunen.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens beslutar att Ronneby kommun har inga erinringar 

mot Karlskrona kommuns remiss Förslag till bostadsförsörjning – 

Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 Ronneby kommun har inga erinringar mot Karlskrona kommuns 

remiss Förslag till bostadsförsörjning – Bostadsförsörjningsprogram 

för Karlskrona 

_______________ 
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§ 292 Dnr 2011-000039 219 

Information detaljplan Kilenområdet 

Sammanfattning  

Detaljplaneförslaget, upprättat 2015-05-18 har varit utställt för samråd under 

tiden 25 maj till den 22 juni 2015. Myndigheter och berörda fastighetsägare 

m.fl. har beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen 

handläggs enligt normalt planförfarande. 

Detaljplanehandlingarna fanns under samrådstiden tillgängliga på 

kommunens webbplats, Plan- och byggenhetens expedition och Ronnebys 

bibliotek. Planförslaget annonserades i lokaltidningarna den 22 maj.  

Deltar i debatten 

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

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att notera informationen till 

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredricsson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

_______________ 

Exp: Akten 
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§ 293 Dnr 2013-000026 214 

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra Piren 

Sammanfattning  

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta ett 

detaljplaneförslag och därigenom skapa möjlighet till utveckling av 

hamnområdet. Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning under 

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

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

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

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

Länsstyrelsen har synpunkter på bl a strandskydd, bestämmelsen 

friluftsområde och översvämningsrisken.  

Förslag till beslut 

Ärendet tas upp för information och diskussion 

Deltar i debatten 

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

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

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

Yrkanden 

 Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att: 

 miljö – och byggnadsförvaltningen avvaktar med fortsatt arbete på 

detaljplanen fram till oktober 2015 

 uppdra miljö- och byggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, 

AB Ronneby industrifastigheter och näringslivsenheten att, till 

sammanträdet 2015-10-12, redovisa för kommunstyrelsens 

arbetsutskott vad som kan göras med befintlig detaljplan 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(92) 
2015-08-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

 miljö – och byggnadsförvaltningen avvaktar med fortsatt arbete på 

detaljplanen fram till oktober 2015 

 uppdra miljö- och byggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, 

AB Ronneby industrifastigheter och näringslivsenheten att, till 

sammanträdet 2015-10-12, redovisa för kommunstyrelsens 

arbetsutskott vad som kan göras med befintlig detaljplan    

_______________ 

Exp:  

Miljö – och byggnadsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

AB Ronneby industrifastigheter 

Näringslivsenheten 
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§ 294 Dnr 2015-000401 045 

Ansökan om förtida utbetalning/lån inför 
ansökningsomgång 2 för Lokalt ledd utveckling 2014-
2020 

Sammanfattning  

Med hänvisning till tidigare beslut i vilket Ronneby kommun avser att 

avsätta upp till 500 000 för Leader Blekinge som pottfinansiering för år 2015 

begär föreningen nu ett kortfristigt lån. Lånet avser att lösa Leader Blekinges 

likviditetsproblem under framtagning av ansökningsomgång 2 i den nya 

programperioden. Jordbruksverket kommer att finansiera detta i efterhand 

varför stödet beräknas betalas ut tidigast nov/dec.  

Bedömning 

På uppmaning av SJV har Leader Blekinge tillsammans med Leader sydost 

ansökt om: 

Förberedande stöd 1 som skall komma alla ansökta områden till del och 

omfatta mellan 300 – 400 000 kr/område inkluderande offentlig 

medfinansiering om 33%. 

Förberedande stöd 2 avses endast de områden som prioriterats av SJV och 

ska omfatta samma summa som stöd 1.  

Båda stöden ansöks av de båda organisationer som förbereder det nya 

Leaderområdet. Det kan bli fråga om totalt ca 700 000 kr minus offentlig 

medfinansiering om 33%/område. Alltså ca 469 000 kr att dela mellan 

Leader Blekinge och Småland. För Blekinges del blir det då ca 234 500 från 

SJV plus ev. medfinansiering. Med reservation för att SJV ännu inte har 

beslutat om exakt summa. 

Dessa förberedande stöd är tänkta att betalas ut vid årsskiftet 2015/16 av 

SJV. Enligt Joel Parde, Tf Ledningsgruppen SydostLeader avser Småland 

inte att fakturera någon offentlig medfinansiering. I skrivande stund har jag 

ingen uppgift från Leader Blekinge angående detta men utgår ifrån att det 

inte kommer att faktureras för någon offentlig medfinansiering härifrån.  
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Ronneby kommun kräver att lånesumman fördelas rättvist mellan 

Karlskrona, Ronneby och Olofströms kommuner. Beräknat enligt samma 

metod som Avsiktsförklaringen för SydostLeader bygger på och efter högsta 

beloppet i ansökan, 400 000 kr, ser fördelningen ut som följer;  

Ronneby, 140 600 kr 

Olofström, 65 000 kr 

Karlskrona, 194 400 kr 

Exakt summa får beräknas när exakta lånesumman är klar.  

Arbetet med att avsluta Leader Blekinges gamla period görs med driftstöd 

från länsstyrelsen enligt avtal. Således kommer inte begärda lån att användas 

till detta.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bifalla låneförfrågan förutsatt att: 

Lånesumman fördelas rättvist mellan Karlskrona, Ronneby och Olofströms 

kommuner.  

Enligt beräkningsmodell uppgår då Ronneby kommuns del av lånesumman 

till 140 600, beräknat på högsta lånebeloppet. Blir lånebeloppet mindre sänks 

självklart lånesumman. 

Att lånet återbetalas snarast efter det att bidraget utbetalats av SJV.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att återremittera ärendet för 

ytterligare beredning då komplett ekonomisk redovisning saknas.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för ytterligare 

beredning då komplett ekonomisk redovisning saknas.          

________________ 

Exp: Ebon Kaisajuntti 
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§ 295 Dnr 2015-000416 101 

Representantskap i Sydostleader 

Sammanfattning  

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

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

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

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

antal representanter från privata sektorn, ideella sektorn och offentliga 

sektorn. Förutom styrelsen kommer även en referensgrupp att tillsättas med 

två representanter från respektive ingående kommun, en politisk representant 

och kommunal tjänsteman.  

Förslag till beslut 

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

Sydostleader styrelse under verksamhetstiden 2016-2018. 

 

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

representanter i referensgruppen till Sydostleader under verksamhetstiden 

2016-2018.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

 Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att: 

 val av representanter sker vid kommunstyrelsens sammanträde 

 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår 

representant för styrelsen 

 Alliansen föreslår representanter för referensgruppen 

 Val av tjänsteman i referensgruppen föreslås vid kommunstyrelsens 

sammanträde 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

 val av representanter sker vid kommunstyrelsens sammanträde 

 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår 

representant för styrelsen 

 Alliansen föreslår representanter för referensgruppen 

 Val av tjänsteman i referensgruppen föreslås vid kommunstyrelsens 

sammanträde    

_______________ 
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§ 296 Dnr 2014-000359 001 

Strategi och organisation för besöksnäring 

Sammanfattning  

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 presenterades förslaget på 

strategi och två förslag till organisatorisk lösning för besöksnäring (§24 Dnr: 

2014–000359001). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att ge 

kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med förslaget och redovisa 

för- och nackdelar med de två förslag till organisation. Kommundirektören 

gav uppdraget vidare till utredare Cecilia Birgersson på 

Kommunledningsförvaltningen 2015-02-16.  

 

Samtal har förts med Kommundirektör, Näringslivschef, förvaltningschef 

Fritid- och kulturförvaltningen samt Turism- och evenemangsamordnare vid 

Fritid- och Kulturförvaltningen. Nedan beskrivs de två förslagen.  

Fritid- och kulturnämnden har även svarat på remiss utifrån de två förslagen 

och inkom med sitt svar 2015-06-04. 

Förslag 1 i strategin  

Flytta över ansvar och resurser (1 197 tkr) för de delar av besöksnäringen 

som avser turistbyråverksamhet, förmedling, försäljning och marknadsföring 

från Fritid – och Kulturförvaltningen till Näringslivsenheten samt här samla 

det som är kopplat till Visit Blekinge. I ansvaret inkluderas strategiarbete 

samt samordning/samanställning av förvaltningsövergripande 

utredningsarbete såsom utvecklingsmöjligheter och investeringar.  

 

Fördelar  

 Kan skapa en tydligare bild över mål och inriktning såväl 

 internt som externt. Det blir exempelvis lättare att skapa en

 helhet över investeringsbeslut när både Tekniska förvaltningen 

 och Näringslivsenheten ligger under samma nämnd. 

 Det kan skapa en större möjlighet till samordning och styrning

  då Kommunstyrelsen blir nämnd för besöksnäringen. 

 Ett sätt att visa näringens betydelse och tydliggöra satsning, då

 den kommer att sortera direkt under kommunstyrelsen. 

 En signal till näringen att den betraktas som ett fullvärdigt

 företagande, helt i paritet med övriga näringar inom 

 kommunen. 
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 Finns en vana vid att hantera företag och kan se 

 samordningsvinster mellan företagen. 

 

Nackdelar  

 Något färre medarbetare som arbetet kan fördelas på.  

 Evenemang och turism hänger samman vilket nu blir uppdelat. 

 Upplevs vara ett mindre problem då nuvarande 

 evenemangssamordnare kan kommunen och van att samarbeta.  

 Att tjänster för marknadsföring av exempelvis besöksmål 

 måste köpas. 

 

Förslag 2 i strategin 

Förslag 2 innebär att det är som idag men att förstärka Fritid – och 

Kulturverksamheten med att anställa en 

informatör/kommunikatör/marknadsföringstjänst (som behövs på 

förvaltningen oavsett förslag 1 eller 2) med uppgift att hantera all 

information gällande hemsida, Visit Ronneby och Blekinge, kulturfoldrar, 

påsk – och sportlovskalendrar, övrigt marknadsföringsmaterial samt vara ett 

stöd för turism – och evenemangssamordnaren inom förvaltningen.  

 

Förslaget innebär att befintlig organisation kvarstår och inkluderar det som 

idag ligger på Näringslivsenheten om Visit Blekinge samt en komplettering 

med marknadsförings/informatörstjänst inom befintlig budget.   

 

Fördelar 

 

 Alla verksamheter inom Fritid – och Kultur är på ett eller annat 

 sätt kopplat till besök från externa och interna 

 turister/besökare. 

 Erfarenheter av att tidigare haft frågan inom förvaltningen 

 Marknadsföringstjänster måste inte köpas om sådan kompetens 

 anställs.  
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Nackdelar 

 

 Vägledning av turistföretag och att lyfta besöksnäringen i 

 strategiskt syfte blir lätt lågt prioriterat. 

 Det saknas dialog och kommunikation om besöksnäringen 

 mellan Fritid- och kulturnämnden och Kommunstyrelsen vilket 

 bidrar till en otydlighet.  

 Det kan uppstå en brist på helhetsperspektiv när 

 besöksnäringen ligger på Fritid- och kulturnämnden samtidigt 

 som andra beröringspunkter Tekniska och Näring ligger under

 Kommunstyrelsen och även kommunens 

 kommunikationsavdelning. 

 

Fritid- och kulturnämndens remissvar 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen påtala 

att nämnden inte ser någon vinst med att ändra i organisationen och att 

arbetssätt gällande turism och besöksnäring. Den pågående utvecklingen 

som sker inom Fritid- och kulturnämndens område och det goda 

samarbetsklimatet gör att frågorna hanteras och kommer hanteras med 

prioritet. 

 

Fritid- och kulturförvaltningen beskriver i sin bedömning att det pågår en 

rekryterar av en kommunikatör till Fritid- och kulturförvaltningen. Inför 

2016 föreslår förvaltningen en budgetförstärkning på en heltidstjänst inom 

turism..  

Bedömning 

I de diskussioner som förts med Kommundirektör, Näringslivschef och 

förvaltningschef för Fritid- och kulturförvaltningen samt Turism- och 

evenemangssamordnaren kan alla se fördelar med förslag 1 (förutom 

överflyttning av personal), att flytta över de delar från Fritid- och 

kulturförvaltningen som har med besöksnäring att göra till 

Näringslivsenheten, det vill säga;   

Turistbyråverksamhet 

 Säsongspersonal  234 tkr 

 Övrigt  128 tkr 

Turistförmedling och försäljning 

 Visit Ronneby    95 tkr  

 Marknadsföring  150 tkr  
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Kvar på Fritid-och kulturförvaltningen skulle då vara;  

 Personal     590 tkr 

 Evenemang  1,075 tkr 

 

Förslaget innebär att det strategiska arbetet med att lyfta besöksnäringen som 

näring och turismen som fråga i kommunen och i länet skulle placeras på 

Näringsliv vilket är naturligt medan aktiviteter som gynnar besöksnäringen 

som exempelvis evenemang och material om aktiviteter i kommunen blir 

placerat på Fritid- och kulturförvaltningen. 

Förslaget anses leda till en större tydlighet i ansvarsfördelning och det antas 

kunna ge mer status för turistföretagen att bli en tydligare näringslivsfråga i 

kommunen. I denna form innebär dock förslaget att arbetsuppgifter skulle 

flyttas över till Näringslivsenheten men utan personalförstärkning som 

exempelvis strategi och samordningsarbete vilket inte är rimligt. 

Bedömningen är att det skulle behövas en heltidstjänst, 

näringslivsutvecklare, på Näringslivsenheten för att lyfta frågan.  

 

Om det inte sker en personalförstärkning av näringslivsutvecklare på 

Näringslivsenheten bör besöksnäringen ligga kvar på Fritid- och 

kulturförvaltningen där det fortfarande är för lågt antal anställda som arbetar 

med frågan men där frågan kan utgöra delar av medarbetares tjänster.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag: 

Att flytta över besöksnäring och turistbyråverksamhet från Fritid- och 

kulturförvaltningen till Näringslivsenheten.  

Turistbyråverksamhet:  

Säsongspersonal  234 tkr 

Övrigt  128 tkr 

Turistförmedling och försäljning: 

Visit Ronneby    95 tkr 

Marknadsföring 150 tkr 

Totalt  607 tkr 

Evenemangssamordnare och aktiviteter och kostnader kopplat till 

evenemang ligger kvar på Fritid- och kulturförvaltningen. 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(92) 
2015-08-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

För att skapa ökad besöksnäring;  

Att föreslå att Fritid- och kulturförvaltningen i och med att de får färre 

arbetsområden och ansvar även flyttar över ekonomiska resurser 

motsvarande en heltidstjänst till Näringslivsenheten för att arbeta med 

besöksnäring. Från och med 1 januari 2016. 

Totalt   600 tkr 

Deltar i debatten 

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

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

Andersson (S), Peter Bowin (V) samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras och 

kompletteras med en utredning kring fördelarna respektive nackdelarna med 

att placera Informationsenheten, Turistbyrån och Evenemangsenheten i 

kommunledningsförvaltningen och därmed under kommunstyrelsen. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att: 

en analys tas fram rörande omdisponerade medel inom Fritid – och 

kulturförvaltningen till kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2015 

detta ärende kopplas samman med ärendet Strategi och organisation för 

kommungemensam marknadsföring/information (dnr: 2014–000363) 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att 

presentera en strategi för besöksnäringen i Ronneby kommun.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för detsamma.  

 

 

 

 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
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 återremittera ärendet  

 ärendet kompletteras med en utredning kring fördelarna respektive 

nackdelarna med att placera Informationsenheten, Turistbyrån och 

Evenemangsenheten i kommunledningsförvaltningen och därmed 

under kommunstyrelsen 

 en analys tas fram rörande omdisponerade medel inom Fritid – och 

kulturförvaltningen till kommunstyrelsens arbetsutskott i september 

2015 

 detta ärende kopplas samman med ärendet Strategi och organisation 

för kommungemensam marknadsföring/information (dnr: 2014–

000363) 

 kommundirektören får i uppdrag att presentera en strategi för 

besöksnäringen i Ronneby kommun 

________________ 

Exp: 

Cecilia Birgersson 

Magnus Widén 
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§ 297 Dnr 2015-000276 101 

Information om utvärdering av digitala 
möteshandlingar 

Sammanfattning  

Informationsärende om erfarenheterna av läsplattor och vad det skulle 

innebära för kostnader/vinst att införa papperslösa sammanträden i 

Kommunfullmäktige och i nämnderna.  

Kommundirektören gav enhetschef Anna-Karin Sonesson och utredare 

Cecilia Birgersson i uppdrag att utvärdera erfarenheterna av papperslösa 

sammanträden, det vill säga använda läsplatta, i Kommunstyrelsen.  

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

arbetssätt” skulle införas.  

Utvärderingen har skett genom gruppintervjuer med partigruppledare, som 

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

erfarenheter och framtida lösningar. 

Det framhålls vid intervjuerna att det finns många fördelar med digitala 

handlingar exempelvis tillgänglighet till handlingarna, slippa hantera allt 

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

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

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

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

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

Miljö- och byggnadsnämnden och Utbildningsnämnden. Nämnder som idag 

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

Bedömning 

Samlade bedömningen är att de intervjuade förtroendevalda anses tycka att 

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

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

och orienteringen bland handlingarna.  

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

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

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

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

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

och Utbildningsnämnden. Specifika kostnader för papper kontra läsplattor 

framgår i bilagan. Det uppstår dock en ingångskostnad.  

Kommunfullmäktige 50 surfplattor total kostnad för inköp och ett års 

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

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

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

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

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

kommer även uppstå kostnader för att utbilda alla ledamöter samt för 

support.  

Förslag till beslut 

Att ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) samt Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunledningsförvaltningen 

får i uppdrag att presentera 3 olika förslag på dokument – och 

ärendehanteringssystem som stödjer det politiska arbetet som 

kommunstyrelsen sedan fattar beslut om.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att presentera 3 olika 

förslag på dokument – och ärendehanteringssystem som stödjer det 

politiska arbetet som kommunstyrelsen sedan fattar beslut om   

_______________ 
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§ 298 Dnr 2015-000240 101 

Information om medborgarpanel 

Sammanfattning  

Det finns sedan 2014 politiskt framtagna riktlinjer för medborgardialog. I 

riktlinjerna ges olika exempel på metoder som kan användas vid 

medborgardialog i kommunen varav medborgarpanel är en av metoderna.  

Medborgarpanel är en bra metod för att kartlägga och identifiera faktorer i en 

viss fråga. Fördelen med att starta en medborgarpanel är att kommunen har 

en grupp medborgare på plats som är villiga att besvara frågor inom olika 

verksamhetsområden i kommunen. Panelen kan utgöra en del av ett underlag 

inför beslut. Genom att panelen finns på plats och besvarar frågor via e-post 

kan kommunen även vid kort handläggningstid få med medborgarnas 

synpunkter på frågan.  

Vill vid denna informationspunkt få in era synpunkter om att kommunen 

startar en medborgarpanel och att förslagsvis erbjuda alla medborgare som 

vill vara med i panelen att ingå. För att lyckas med att få en bred 

representation i panelen behöver kommunens förtroendevalda stå bakom 

panelen, bjuda in till att medverka och också hjälpa till att marknadsföra den 

vid olika träffar med medborgarna.  

Det behövs även en liten styrgrupp/politikergrupp som beslutar om vilka 

ämnen som ska gå via medborgarpanelen.  

Bedömning 

Erfarenheter från andra kommuner är att det är relativt enkelt att få 

medborgare att tänka sig att vara med i en panel. Framför allt har tidigare 

kommuner fått med åldersgruppen 30-50 år. En grupp som kan vara svår att 

få med via andra metoder. Bedömningen är att medborgarpanel bör vara en 

metoder som kommunen använder som ett sätt att få bättre underlag men 

också för att få kommunen att framstå som en öppnare kommun. Det är dyrt 

att be ett företag ta fram ett representativt underlag och göra undersökningen. 

Tanken är därför att erbjuda alla som vill vara med att vara med men 

däremot analysera vilka grupper som vi inte når via panelen och nå dem på 

annat sätt.  

För att lyckas behöver förtroendevalda stå bakom panelen, bjuda in till att 

medverka och också hjälpa till att marknadsföra den vid olika träffar med 

medborgarna. 
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Nämnderna lämnar förslag på ämnen som skulle lämpa sig gå via panelen. 

Det behövs en liten politiker/styrgrupp som träffas och beslutar om vilka 

ämnen som ska gå via medborgarpanelen.  

Panelen kommer först och främst besvara frågor via länk i e-post som 

skickas ut 2-4 gånger om året eller vid speciella behov.  

Förslag till beslut 

Att ta informationen till protokollet 

Arbetsutskottets beslut 2015-06-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

Deltar i debatten 

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

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

(V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar notera informationen till 

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Cecilia Birgersson  
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§ 299 Dnr 2015-000361 010 

Informationsärende om styrmodell 

Sammanfattning  

Cecilia Birgersson informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om 

styrmodell.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Tommy Andersson (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Cecilia Birgersson 
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§ 300 Dnr 2015-000222 299 

Kvalitetssäkring av köksutredningen 

Sammanfattning  

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

att genomföra en kvalitetssäkring av tidigare beslutad köksutredning. 

Uppdraget gavs mot bakgrund att Tekniska förvaltningen lade fram förslag 

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

Gymnasieskolan Knut Hahn till tillagningskök än vad som budgeterats. 

För att genomföra utredningen/kvalitetssäkringen har Tekniska förvaltningen 

anlitat en alternativ storkökskonsultsfirma, Kreativa Storkök, som reviderat 

utredningen samt detaljprojekterat samtliga kök.  

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

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

detaljprojektering inte genomförts i utredningsskedet var det stora antal 

alternativ som då redovisades vilket medförde att detaljprojektering av dessa 

skulle innebära en orimligt stor kostnad och tidsåtgång för ett 

utredningsskede.  

Resultatet av den nu genomförda kvalitetssäkringen visar att ett antal ytor 

felbedömts (till det mindre) samt att ombyggnation av kylanläggningar 

budgeterats alldeles för lågt. Priserna på köksutrustning har även dessa 

redovisats till för låga priser baserat på dagens marknadspriser. 

Kvalitetssäkringen visar, enligt bilaga 1, att Snäckebackskolan och 

Hobyskolan blir dyrare än vad som tidigare budgeterats emedan 

Saxemaraskolan, Kallingeskolan och Vidablicks vagnhall blir billigare. 

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Kreativa Storkök arbetat fram 

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

för att därigenom ytterligare optimera investeringskostnaderna.  

Kvalitetssäkringen visar, med dagen marknadspriser och enligt budgetplan, 

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

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

anbud som bedöms som oskäligt höga finns alltid möjligheten att avbryta 

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

planlagda för ombyggnation under 2016. Då Snäckebackskolan förväntas 

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

framtung investeringsbudget 2016-2017, föreslår Tekniska förvaltningen att 

ombyggnation av Saxemaraskolan flyttas till 2019. Saxemaraskolan är den 

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

flytta fram.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen gör, baserat på genomförd kvalitetssäkring/ 

detaljprojektering samt med förutsättning att det inte blir onormal 

kostnadsökning inom storköksområdet, bedömningen att planerade 

köksprojekt kan hanteras inom nuvarande tillgängliga budgetmedel.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta: 

Att Saxemaraskolans köksombyggnad flyttas till 2019.  

Arbetsutskottets beslut 2015-06-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Saxemaraskolans köksombyggnad flyttas till 2019. 

________________ 
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§ 301 Dnr 2015-000274 260 

Information avseende mörkgrön miljöstämpel gällande 
Listerbyskolan 

Arbetsutskottets beslut 2015-06-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar notera informationen till 

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

William Lavesson 
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§ 302 Dnr 2014-000248 253 

Stenaby 1:8 - ansökan om köp av mark 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har, genom undertecknad, överklagat Länsstyrelsen i 

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

byggnadsnämnden i Ronneby kommuns beslut om strandskyddsdispens för 

uppförande av garage samt ianspråktagande av allmän mark som tomtplats 

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

Ronneby kommun, länsstyrelsens dnr 526-3039-14. 

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

september 2015. 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för avgörande huruvida 

överklagandet ska vidhållas.  

Bedömning 

Förslag till utvecklande av talan samt handlingar som beskriver ärendet 

bifogas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att överklagandet vidhålls och att utvecklande av talan fastställs i enlighet 

med kommunjuristens förslag.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Kenneth 

Michaelssons (C) yrkande.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

överklagandet vidhålls och att utvecklande av talan fastställs i enlighet med 

kommunjuristens förslag. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(92) 
2015-08-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 303 Dnr 2014-000555 252 

Inköp av mark för crossbana 

Sammanfattning  

En lämplig placering av en motocrossbana har diskuterats inom kommunen i 

flera år. En lämplig plats har letats upp och förhandlingar pågår med 

markägaren.  

Bedömning 

Marken som anses lämplig ligger på fastigheten Sörby 5:17, skifte 1. Om vi 

vill köpa det skiftet anser markägaren att vi ska köpa skifte 2 också. 

Marken har värderats och markägaren har sagt det pris han vill ha. 

Marken belastas inte av något jaktarrende. Jordbruksarrendatorn har 

besittningsrätt till mars 2016. 

Problemet med denna plats är tillfarten. Mellan fastighetsägarna finns ett 

servitut som bildats för att ”…tillgodose behovet av transporter för jord- och 

skogsbruksändamål.” Servitutet gäller alltså inte för tillfart till en annan 

verksamhet, typ motocross.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker markköp. 

Ett nytt exploateringskonto öppnas.  

 

Fritid- och kulturnämnden § 75/2015 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. 

SMK Ronneby bedriver sedan år 2000 motocrossverksamhet på Sörbybanan 

i Ronneby. På grund av ökad satsning, fler åkare och därtill höjd 

bullerpåverkan till grannbebyggelse önskar man att flytta verksamheten till 

ett område längre ifrån bebyggda områden. När ungdomarna går upp till 

klass MX2 och högre måste de söka sig utanför kommunens och länets 

gränser då den befintliga banan inte är tillräcklig.  
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Förvaltningen tillsammans med föreningen har undersökt möjligheten att 

bygga en ny motocrossbana i Hasselstad, i gamla grustaget på fastigheten 

5:3. Generalläkaren och flottiljchefen F17 gav inget tillstånd att starta 

verksamhet på denna plats. 

 

Förvaltningen och föreningen har därefter undersökt ny plats längre norrut 

från Hasselstad. På fastigheten 3:3. Detta område blev högaktuellt för 

vattentäkt under hösten 2014 vilket innebär att vi fått lägga denna 

undersökning vilande. 

 

Vid 22:an finns ett tredje alternativ på fastigheten 5:17 där i nuläget det finns 

en privat ägare som vill sälja. Markägare vid sidan om lämnar inte sitt 

godkännande till planerna att anlägga crossbana. Dels med hänvisning till 

skogsbruk samt dels störning på jakten. Möten med samtliga markägare har 

skett i god mötesanda.    

 

För att kunna bedöma bullerpåverkan från ny motocrossbana har 

bullerutredningar under åren utförts på samtliga tre platser. 

Bullerberäkningarna syftar till att visa om området runt det nya 

motocrossområdet exponeras för bullernivåer överstigande gällande 

riktvärden för buller från motorsport.  

 

Motocrossbanan är inlagd i beräkningsmodellen med dagens höjddata. Det 

vill säga att det inte är gjort någon ändring i terrängen på och vid 

motocrossbanan. 

 

Beräkningarna är på så vis ett konservativt estimat av bullernivåer då det är 

naturligt att lägga den framtidiga banan på lägre höjd i terrängen. För att 

skapa bulleravskärmning i riktning mot bebodda områden vore det lämpligt 

med till exempel bullervallar där det i dag är öppen terräng.  

    

Bedömning 

Föreningen har under många år (31) genomsökt kommunen på lämpligt 

ställe att anlägga crossbana. Förutsättningen för att i det föreslagna området 

vid 22:an anlägga en motocrossbana efter önskemål från SMK Ronneby är 

bra. Föreningen är beredd att genomföra byggnation av crossbana enligt alla 

riktvärden och normer. I investeringsbudgeten finns medel avsatta för 2015. 

    

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiva till att låta tekniska 

förvaltningen gå in i förhandlingar med ägaren till fastighet 5:17 med syfte 

att anlägga en motocrossbana enligt bilagan med genomförd bullermätning.  
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Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiva till att låta tekniska 

förvaltningen gå in i förhandlingar med ägaren till fastighet 5:17 med syfte 

att anlägga en motocrossbana med genomförd bullermätning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

_______________ 

Exp: 

Eva Lydin 
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§ 304 Dnr 2015-000389 000 

Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest 

Sammanfattning  

Bakgrund 

Från Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit en skrivelse daterad 

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

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

vill efterhöra hur respektive medlem vill utnyttja den nya möjligheten att 

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

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

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

särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet 

som följer av medlemskapet. 

Beskrivning av Kommuninvests kapitaluppbyggnad och genomförda 

stadgeändringar lämnas i bilaga B. 

Kommunens nuvarande insats 

Kommunens nuvarande insats uppgår, efter inbetalning av den årliga insats 

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

per invånare.  

Bedömning 

Fördelar med att betala in en extra insats 

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

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

motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. 

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

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

som annars skulle betalas. 

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

kommunen uppnår de högre insatsnivåerna – till större och större del 

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

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

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

förutom med viss räntekostnad. Den årliga utdelningen från Kommuninvest 

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

hittills inte varit möjligt då utdelningen varit förenad med en 

insatsskyldighet. Viss insatsskyldighet kan dock föreligga framöver 

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

För Kommuninvest är extra kapitalinbetalningar från medlemmarna 

betydelsefullt. Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig 

framförhållning värnar den egna organisationen uppfattas av myndigheter, 

ratinginstitut och andra marknadsaktörer som en tydlig styrkesignal jämfört 

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

kapital med stöd av stadgarna. 

Ränta på insatskapitalet 

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

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

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

inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma 

utrymme som också ska räcka till för återbäring).  

Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital 

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

föreningsstämman. Föreningen har dock uttryckt att den eftersträvar att 

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

var och en av dem. 

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

särskild insats till Kommuninvest ekonomisk förening så att kommunen 

uppnår den stadgemässigt högsta insatsnivån på 900 kronor per invånare 

räknat på invånarantalet vid 2015 års ingång. 

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

ger ett totalt andelskapital om 25 398 900 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Ronneby kommun föreslås besluta följande 

att meddela Kommuninvest ekonomisk förening att Ronneby kommun 

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

900 kronor per invånare per 1/1 2015, 

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

andelskapital samt 

att finansiering sker genom eget kapital 
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Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 meddela Kommuninvest ekonomisk förening att Ronneby kommun 

önskar betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta 

insatsnivån på 900 kronor per invånare per 1/1 2015 

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

andelskapital  

 finansiering sker genom eget kapital 

_______________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(92) 
2015-08-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 305 Dnr 2014-000421 109 

Besvarande av medborgarförslag från Lisa Johansson 
angående Ornäsbjörken i Brunnsparken 

Sammanfattning  

Lisa Johansson och Tobias Elmerot skriver i ett medborgarförslag att den 

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

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

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

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

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen som svarar: 

”Tekniska förvaltningen har sedan en tid tillbaka uppmärksammats på att 

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

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

genomförs måste samråd hållas med Länsstyrelsen, vilka är beslutande i 

frågan.” 

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget är besvarat med ovan 

redovisade pågående hanteringsgång i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat 

med ovanstående redovisning från tekniska förvaltningen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående redovisning från tekniska förvaltningen. 

_______________ 
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§ 306 Dnr 2014-000544 109 

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

Sammanfattning  

Föräldrarådet Fredriksbergsskolan genom Ingela Kindblad har lämnat ett 

medborgarförslag gällande tillbyggnad med tak på skolbyggnaden för 

regnskydd.  

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

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

uppmärksamma Ronneby kommun genom ett medborgarförslag. En mindre 

tillbyggnad med tak som utgår ifrån skolbyggnaden vid ingången Eken - 

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

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

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

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

Väderskyddet kommer även till användning under sommarens varmaste 

dagar då barnen skyddas mot stark sol.  

Bedömning 

Förslaget har remitterats till Utbildningsnämnden. Enligt remissyttrande 

gjordes följande bedömning: 

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

återremitterades 2015-04-23 för komplettering och utredning av 

konsekvenserna för utemiljön på skolgården. Ärendet remitterades återigen 

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

översyn.   

Ulf Borgström anger i sitt tillbyggnadsförslag att komplettering och 

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

föräldraråd om regnskyddets utseende, storlek och placering. Väderskyddet 

kommer att uppföras i samklang med omkringliggande byggnad och 

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

gymnastiksalen”. Uppkommen kostnad beräknas rymmas inom 

förvaltningens budget. 
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Mot den bakgrunden föreslås att medborgarförslaget bifalls och att Tekniska 

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

framgår ovan samt att finansiering sker inom Utbildningsförvaltningens 

budget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och ge Tekniska 

förvaltningen i uppdrag att uppföra väderskydd samt att finansiering sker 

genom Utbildningsförvaltningens försorg.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

 bifalla medborgarförslaget 

 tekniska förvaltningen i uppdrag att uppföra väderskydd  

 finansiering sker genom Utbildningsförvaltningens försorg 

_______________ 
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§ 307 Dnr 2015-000263 001 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) angående turistbyrån i Ronneby 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) har lämnat in en motion 

angående turistbyrån i Ronneby. Motionären yrkar på att Turistbyrån flyttar 

tillbaka, från Kulturcentrums lokaler, till de ursprungliga lokalerna på Västra 

Torggatan.  

Bedömning 

Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar att det finns 

turistinformationsbroschyrer i Kulturcentrums foajé. Digitala pekskärmar är 

inköpta och dessa kommer att sättas upp nästa vecka. Personal finnas på 

plats i nuläget. 

Vidare om en ny möjlighet att tillsammans med en lokal entreprenör föra 

diskussioner om att öppna turistbyråverksamhet i samma lokal, fd Clarbergs, 

där Turistbyrån funnit tidigare.   

 

Näringslivschef Torbjörn Lind lämnar en redovisning från diskussioner och 

ett avtalsförslag, mellan Ronneby kommun och Ninnie Sjösten Många 

Bäckar Små, angående drift av fast turistinformation. Avtalsförslaget, med 

bilaga, lämnas ut till ledamöterna. 

Utifrån avtalsförslaget har kommunen sedermera etablerat ett samarbete med 

Ninnie Sjösten och Turistbyrån finns idag i de ursprungliga lokalerna på 

Västra Torggatan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att med hänsyn till ovan anse motionen vara besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras samt 

kompletteras med underlag om situationen inför 2016.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

 återremittera ärendet 

 ärendet kompletteras med underlag om situationen inför 2016 

________________ 

Exp: 

Maria Symbonis 
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§ 308 Dnr 2015-000092 109 

Besvarande av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt 
angående en sensommarfestival 

Sammanfattning  

Ulf Ahlstedt har lämnat in ett medborgarförslag där han önskar en 

Sensommarfestival som avslutning på sommaren. En kombinerad 

hemkomst- och skördefest som ska förläggas i Ronneby i början av 

september. Festivalen skulle baseras på musik, sång och dans för alla och 

framträdandena skulle ske av lokala körer, artister och musiker. Där ska 

finnas allsång på torget och dansmöjligheter i olika stilar på samtliga gator 

och torg. Barer och restauranger ska vara öppna och servering av kulinarisk 

mat och dryck kan även ske på gatorna. Festivalen ska inte konkurrera med 

Tosiga bonnadan eller Östersjöfestivalen utan vara något helt nytt för 

Sverige. Festen ska präglas av livsglädje och tillsammans med 

smakupplevelser av sommarens skörd ge glädje och samhörighet till alla 

åldersgrupper. Detta kan även locka tillbaka de turister som finns kvar i länet 

och ge handeln en höstknuff. Tanken är att en festkommitté sammansatt av 

personer med ett brett åldersspann ska ge råd inför festivalen så att det inte 

bara blir en popfestival utan att gammalt och nytt blandas. 

 

Förslaget har remitterats till fritid- och kulturförvaltningen. 

 

Remissyttrande från Fritid- och kulturförvaltningen:  

Förslagsställaren vill ha en "Sensommarfestival" som avslutning på 

sommaren. En hemkomstfest en kombinerad skördefest I Ronneby I början 

av september baserad på musik, sång och dans för alla. Lokala körer, artister 

och musiker ska framträda Där skall finnas allsång och dans i olika stilarter 

på gator och torg Restauranger ska vara öppna, servering av kulinarisk mat 

och dryck kan ske ute på gatorna Festivalen ska vara något helt nytt för 

Sverige Festen skall präglas av livsglädje, känslor och gung med 

smakupplevelser från sommarens skörd av frukter och bar samt ge glädje 

och samhörighet alla åldersgrupper Detta kan också locka tillbaka de få 

turister som fortfarande finns kvar I länet och ge handeln en "hostknuff" 

Enligt förslagsställaren ska en festkommitté eller grupp baserad på ett brett 

åldersspann sättas samman för att ge råd inför festivalen så att festivalen inte 

bara blir en popfestival. Gammalt och nytt skall blandas.  
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Nya festligheter vid nya tider på året är positivt och gynnar besöksnäring, 

handel och olika övernattningsboenden. Initiativet välkomnas och tanken 

med en höstfest är lockande.  

Bedömning 

Remissinstansen ställer sig positiv till ytterligare ett arrangemang som lyfter 

Ronneby som besöksort och som gynnar olika aktörer i samhället. Det 

framgår dock inte av remissyttrandet vem som ska ansvara för, bekosta eller 

organisera den typen av aktiviteter som föreslås i medborgarförslaget. En 

festival kräver initiativ och samarbete av enskilda, föreningar och näringsliv. 

Fritid- och kulturförvaltningen bör få i uppdrag att arbeta fram ett förslag på 

hur festivalen skulle kunna arrangeras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att ge Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att 

utreda hur festivalen skulle kunna arrangeras.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras för 

förtydligande samt samkörs och besvaras tillsammans med motionen 

angående hemvändarhelg (dnr: 2010–000074). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

 återremittera ärendet för förtydligande 

 samkörs och besvaras tillsammans med motionen angående 

hemvändarhelg (dnr: 2010–000074) 

________________ 

Exp: 

Maria Symbonis 

Johan Södervärn 
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§ 309 Dnr 2015-000053 109 

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

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslår Kirsten Lindgren att det görs en ny 

förbindelse för gång- och cykeltrafikanter över eller vid sidan om 

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

korsningen vid Linvägen.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen som svarar 

följande: 

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

Kallinge/Ronnebyvägen samt längs Sörbyvägen/Djupaforsvägen. Detta 

bedöms som tillräckligt för att täcka behovet för denna sträckning. 

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

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

oskyddade trafikanterna ta vägen via Flisevägen, vilket innebär en extra 

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

asfalttippen. 

Längs föreslagen sträckning finns idag en anlagd trafikövningsbana 

alternativt ett område där asfalt tas omhand för krossning och vidare 

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

denna åtskiljs med stängsel eller motsvarande så att inte obehöriga kommer 

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

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

cykelvägnätet revideras.  

Tekniska förvaltningen noterar redovisat behov inför kommande 

revideringar av långtidsplaneringen för utbyggnad av gång- och 

cykelvägnätet.” 

Medborgarförslaget föreslås vara besvarat med ovanstående yttrande från 

tekniska förvaltningen.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående yttrande från tekniska förvaltningen.  

Deltar i debatten 

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

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

(S) samt Roger Gardell (FP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående yttrande från tekniska förvaltningen. 

________________ 
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§ 310 Dnr 2013-000392 109 

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

Sammanfattning  

Filip Mathisson och Johanna Lagerlund föreslår i ett medborgarförslag att 

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

att de i  Blekingetrafikens beställningscentral frågar vilken trafik man ska 

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

vissa bara närtrafik. Förslagsställarna föreslår också att Blekingetrafiken 

inför ett nytt bokningssystem och en app för bokning. Bokningssystemet 

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

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

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

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

aktiviteter som man annars inte har möjlighet till.  

Bedömning 

Medborgarförslaget berör till största delen Blekingetrafiken och frågor som 

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

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

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

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

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

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

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

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

annan och i den tredje bilen reser någon som sjukresenär. 
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Ett nytt bokningssystem en investering på många miljoner och 

Blekingetrafiken planerar inget byte för tillfället. Däremot har de under 

hösten startat upp arbetet med en uppgradering av det befintliga systemet 

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

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

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

den befinner sig på en karta.  

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

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

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), ledamöterna Malin 

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

(S) samt Roger Gardell (FP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat 

________________ 
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§ 311 Dnr 2014-000436 109 

Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson 
gällande vägbulor på Stenbocksvägen 

Sammanfattning  

Sara Johansson har lämnat ett medborgarförslag på att placera vägbulor på 

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

hastigheten då vägen används som en genomfartsled för snabba bilar och 

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

cyklar i området samt till och från lekplatsen.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har besökt platsen och även haft dialog med boende 

på denna gata. Utifrån besöket och dialogen ser Tekniska förvaltningen 

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

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

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

ansvariga vuxna. Övervakningen av hastighetsöverträdelsen är en polisiär 

uppgift. Utifrån denna bedömning föreslår Tekniska förvaltningen att 

medborgarförslaget avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

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

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

(S) samt Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.      
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 
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§ 312 Dnr 2015-000229 109 

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

Sammanfattning  

Kommunmedborgaren har inkommit med förslag på ändring av 

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

Medborgaren skriver att polismyndigheterna tycker att det är bra med 40 

km/h istället för 50 km/h.  

Bedömning 

Sedan 2008 har Trafikverket infört nya hastighetsgränser. Dessa är en 

komplettering till de tidigare hastighetsgränserna (faktablad 2010 från 

Trafikverket).  

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

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

detta då vi anser att de nuvarande hastighetsgränserna fungerar 

tillfredställande inom kommunens tätorter. 

Tekniska förvaltningen vill avvakta och se utvärderingen av andra 

kommuner som har infört nya hastighetsgränser.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Ronneby kommun att avslå förslaget och 

avvakta tills utvärderingarna från de kommuner som har implementerat detta 

är klara.  

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

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

(S) samt Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.      
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget och avvakta tills utvärderingarna från 

de kommuner som har implementerat detta är klara. 

________________ 
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§ 313 Dnr 2015-000128 109 

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

Sammanfattning  

Kommunmedborgaren har inkommit med förslag på att enkelrikta 

Knektabacken och Volontärbacken så att man kan köra in från 

Linblomsvägen och ut till Götgatan. Medborgaren skriver vidare att nya 

garagen skymmer sikten och att bilar som parkerar längs med Knektabacken 

och Volontärbacken gör det svårt att mötas.  

Bedömning 

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

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

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

snabbt till och från husen.  

En enkelriktning försvårar framkomligheten för de boende och besökare.  

Gatans bredd är inte mindre än en vanlig villagata 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Ronneby kommun avslår förslaget.  

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

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

(S) samt Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.      

 

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

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget. 

________________ 
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§ 314 Dnr 2015-000413 010 

Länsgemensam kartläggning av barn och ungdomars 
hälsa 

Sammanfattning  

Som en del av det länsgemensamma folkhälsoarbetet (Folkhälsopolicy för 

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

ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Idag saknas 

länsövergripande möjligheter att se trender och mönster och att kunna göra 

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

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

befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor. Där finns nu en upparbetad 

databas och ett antal folkhälsorapporter har skrivits utifrån detta material. 

Länets kommuner har idag olika tillvägagångssätt för att beskriva barn och 

ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Ronneby kommun har sedan 

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

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

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

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

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

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

kommunen har. Enkäten är en del av kommunens kommunövergripande 

åtgärder för att främja barnens rättigheter och anges som åtgärd i 

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

225/2012).  

Inför genomförande av LUPP- enkäten 2015 ställs Ronneby kommun inför 

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

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

enkät tillsammans med länets övriga kommuner, Landstinget Blekinge och 

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

möjlighet att fortsätta följa de indikatorer som bland annat finns i 

kommunens Folkhälsopolicy 2013-2016, vad gäller barn och ungdomars 

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

livsvillkor, levnadsvanor och hälsa skulle kunna genomföras i länet planeras 

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

Folkhälsorådet har tagit del av informationen och ställer sig bakom en 

länsgemensam kartläggning av barn och ungdomar hälsa samt att den 

ersätter LUPP- enkäten.  

Bedömning 

En länsgemensam kartläggning medför att länets kommuner får en bra bild 

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

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

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

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

sammanfattning av resultat.  

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

som ska användas som underlag för diskussion och samtal i olika 

sammanhang. Rapporten ska vara en del i politikers och tjänstemäns 

beslutsunderlag och långsiktiga planering i frågor som rör barn och 

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

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

Ronneby kommun deltar i en länsgemensam kartläggning.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att Ronneby 

kommun ställer sig bakom framtagande av hur en gemensam datainsamling 

om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa skulle kunna 

genomföras i länet samt att denna ersätter LUPP- enkäten.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

Ronneby kommun ställer sig bakom framtagande av hur en gemensam 

datainsamling om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa 

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

_______________ 
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§ 315 Dnr 2014-000600 101 

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

Sammanfattning  

Under 2013 beslutade Kommunstyrelsen att bilda en referensgrupp för barns 

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

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

grund av ny mandatperiod beslutade Kommunstyrelsen arbetsutskott 2015-

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

referensgruppen (KSAU § 105/2015).   

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

Kommunstyrelsen. Vid detta tillfälle ska en representant från 

Kommunstyrelsen utses. 

Följande representanter har inkommit från nämnder och bolag:  

Fritid- och kulturnämnden, Johan Svedberg (S)  

Miljö och byggnadsnämnden, Margaret Yngveson (S) 

Utbildningsnämnden, Silke Jacob (C) 

Socialnämnden, Åsa Evaldsson (M) 

ABRI, Martin Moberg (S) 

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

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

teknik AB har inte inkommit med svar.  

Bedömning 

Gruppen bör ha en partipolitisk bredd och en jämställd representation.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att utse 

en representant till referensgruppen för barns rättigheter i Ronneby kommun.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) samt Kenneth 

Michaelsson (C). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

_______________ 
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§ 316 Dnr 2015-000410 010 

Kvalitetspris 

Sammanfattning  

Att arbeta med kvalitet har blivit allt viktigare de senaste åren även i den 

kommunala sektorn. I en kommunvärld där resurserna är konstanta eller till 

och med krympande kan inte förvaltningarna längre fokusera på att äska om 

ökade resurser. Att göra ”rätt” saker i ”rätt” tid leder ofta till besparingar i 

andra delar av verksamheten i form av färre störningar och 

avvikelserapporteringar.  

Det genomförs en rad undersökningar med fokus på kvalitet och hur 

kommuninvånarna upplever verksamheterna. Några exempel på 

undersökningar på nationell nivå är Medborgarenkäten, Insikt och 

Kommunernas Kvalitet i Korthet. Även på lokal nivå bland förvaltningar och 

enheter görs det enkäter och intervjuer bland kunder.  

I Ronneby kommun pågår det på flera håll ett omfattande kvalitetsarbete. 

Flertalet undersökningar visar dock bara på genomsnittliga värden för 

kommunen. För att stärka och samordna kvalitetsarbetet inrättades i början 

på 2015 en kommunövergripande kvalitetsgrupp. Kvalitetsgruppen består av 

representanter från samtliga förvaltningar och bolag.   

Sveriges Kommuner och Landsting har uppmärksammat betydelsen av 

kvalitetsarbete genom en årlig tävling där landets kvalitetskommun utses. 

Många kommuner har på egen hand inrättat lokala kvalitetspris som kan 

sökas av kommunala enheter, fristående skolor och förskolor samt 

verksamheter som kommunen har entreprenadavtal med och som erbjuder 

tjänster till kommunens medborgare. Fokus i dessa tävlingar är ofta på att 

genom systematisk utveckling förbättra servicen för kommunens 

medborgare.   

Inrättandet av ett kvalitetspris i Ronneby kommun skulle väsentligt höja 

statusen på kvalitetsarbete i kommunen. Det visar att kommunen uppfattar 

kvalitet i verksamheten som viktig och att det är värt att satsa både tid och 

ekonomiska resurser på.  

Goda exempel skulle uppmärksammas och spridas. Ett kvalitetspris ger även 

incitament till att lära av varandra och till ökat erfarenhetsutbyte.  

På sikt bör ett ökat fokus på och intresse för kvalitet innebära förbättrade 

resultat i olika kvalitetsundersökningar.  
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Formerna för ett kvalitetspris skulle kunna vara att inkomna ansökningar/ 

nomineringar granskas och bedöms av t ex kvalitetsgruppen genom 

utarbetade kriterier och poängsättning. Beslut om vinnare fattas av 

kommunstyrelsen alternativt dess arbetsutskott. 

Priset utgörs av prissummor som tilldelas de vinnande verksamheterna. 

Prissumman ska användas för utveckling/utbildning/personalbefrämjande 

insatser i den vinnande verksamheten.  

För att ge priset och utdelandet av det status och glamour kan 

prisutdelningen anordnas som en ”kvalitetsgala” med middag, prisutdelning 

och underhållning. Alla verksamheter ska ha representation på ”galan” 

genom deltagande representanter för nämnd, tjänstemannaledning och 

medarbetare.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta 

att fr o m 2016 inrätta ett årligt kvalitetspris i Ronneby kommun  

att fr o m budget 2016 årligen avsätta 300 tkr för kvalitetspriset vilket ska 

täcka kostnader för prissummor och någon form av evenemang i samband 

med prisutdelning samt 

att ge kommundirektören i uppdrag att senast till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträde 151130 att ta fram regler och anvisningar för 

kvalitetspriset.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs till 

kommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till 

kommande sammanträde. 

________________ 

Exp: Jonas Persson  
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§ 317 Dnr 2015-000412 007 

Revisionsrapport fritid- och kulturnämnden 

Sammanfattning  

KPMG har på kommundirektörens uppdrag, som ett led i kommunstyrelsens 

uppsyningsplikt över nämnderna, genomfört en granskning av Fritid- och 

kulturnämndens/-förvaltningens processer kring avtal.   

Utredningen har genomförts genom granskning av 10 slumpmässigt utvalda 

avtal mellan kommunen och föreningar samt intervjuer med berörda 

tjänstemän. 

Efter genomförd granskning konstaterar utredaren att det råder god ordning i 

avtalsregistret men att det finns ett behov av att uppdatera hela registret då 

det idag innehåller inaktuella avtal. Utredaren rekommenderar att 

förvaltningen går igenom samtliga avtal med syftet att tillförsäkra att avtalen 

är rätt utformade och att föreningarna i största möjliga mån behandlas lika. 

Ta bort avtal ur registret som inte längre är giltiga och inte ska förnyas 

Teckna nya avtal med de föreningar där avtalstiden utgått och där det inte 

finns någon klausul om förlängning 

Gör en checklista på vad avtalen bör innehålla avseende klausul om 

förlängning, uppsägningstider och eventuell indexuppräkning av belopp 

Utarbeta en avtalsmall där föregående punkt säkras samt övriga frågor som 

är viktiga att beakta i form av motprestationer från föreningarna, vem som 

står för drift etc.  

Bedömning 

KPMG har på kommundirektörens uppdrag, som ett led i kommunstyrelsens 

uppsyningsplikt över nämnderna, genomfört en granskning av Fritid- och 

kulturnämndens/-förvaltningens processer kring avtal med frågeställningar 

rörande efterlevnad av attestreglemente och delegationsordningar samt 

likabehandling gällande avtalstecknande, avtalsuppföljningar, 

kravställande/motkrav och ekonomisk kompensation/stöd, föreningsbidrag, 

samt eventuella förskott på bidrag likväl som hantering av eventuellt 

uppkomna skulder till kommunen. 

Granskningen har genomförts genom granskning av 10 slumpmässigt 

utvalda avtal mellan kommunen och föreningar samt intervjuer med berörda 

tjänstemän. 
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Avtalen slumpades från förvaltningens avtalsförteckning. Man har fått 

komplettera med fler avtal då förteckningen innehöll avtal som inte längre 

gällde men som fastnade i stickprovet. 

Efter genomförd granskning konstaterar utredaren att det råder god ordning i 

avtalsregistret men att det finns ett behov av att uppdatera hela registret då 

det idag innehåller inaktuella avtal. 

Granskningens resultat redovisas i tabellform (kap 5) i bifogad rapport. I 

tabellen framgår att det finns brister i några av avtalen. Bland annat saknas i 

en del fall förlängningsklausuler vilket innebär att kommunen och de 

aktuella föreningarna är avtalslösa. Det saknas också indexuppräkning i de 

fall det utgår ekonomisk ersättning åt ena eller andra hållet.  

Avtalsuppföljning sker inte på regelmässigt sätt vilket bl.a. inneburit att en 

del avtal gått ut medan verksamheten fortgår avtalslöst. 

Frågan om likabehandling är svår att få besvarad eftersom avtalen skrivits 

under en lång tidsperiod. Ersättningar åt ena eller andra hållet har sitt 

ursprung i genomförda förhandlingar vilket gör att resultaten blir olika 

beroende på det enskilda förhandlingsresultatet. Utredaren finner ingen 

grund för att säga att föreningarna inte behandlas likvärdigt i de granskade 

avtalen. 

Efter att ha genomfört granskningen rekommenderar utredaren att 

förvaltningen går igenom samtliga avtal med syftet att tillförsäkra att avtalen 

är rätt utformade och att föreningarna i största möjliga mån behandlas lika. 

Ta bort avtal ur registret som inte längre är giltiga och inte ska förnyas 

Teckna nya avtal med de föreningar där avtalstiden utgått och där det inte 

finns någon klausul om förlängning 

Gör en checklista på vad avtalen bör innehålla avseende klausul om 

förlängning, uppsägningstider och eventuell indexuppräkning av belopp 

Utarbeta en avtalsmall där föregående punkter säkras samt övriga frågor som 

är viktiga att beakta i form av mot prestationer från föreningarna, vem som 

står för drift etc.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen: 

1) att notera revisionsrapporten till protokollet samt 

2) överlämna den till Fritid- och kulturnämnden för åtgärdande av påtalade 

brister 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).      

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs till 

kommande sammanträde.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till 

kommande sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Fritid – och kulturnämnden 
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§ 318 Dnr 2015-000060 300 

Lokalutredning Stadshuset 2014/2015 

Sammanfattning  

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

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

har Tekniska förvaltningen på kommundirektörens uppdrag utrett 

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

tilldela arbetsplatsutrymmen i stadshuset till samtliga förvaltningar. 

Uppskattade kostnader skulle bifogas utredningen. Utredningen visar på att 

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

också behoven de närmaste åren. För utredningens innehåll hänvisas till 

bilagd rapport.  

Ärendet behandlades av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-09 och 

återremitterades då med begäran om att tillföra utredningen ytterligare 

frågeställningar kring: 

Fikarummen, användning och avsikt 

Politikernas placering 

Kommunledningskorridoren, kommundirektör i denna 

Eventuell flytt av Fritid- och kulturförvaltningen 

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

verksamheten. 

 

De återremitterade punkterna finns, tillsammans med tidigare utredning, 

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

från april 2015) 

 

Utöver presenterad lösning på arbetsplatsproblemet är det värt att notera de 

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

arbetsplatsbristen att göra. Den ena är att iordningställa 

omklädningsrum/dusch och tvättplats för miljöinspektörer och det andra är 

att förbättra mottagande för besökare till stadshuset. Efter diskussioner med 

berörda chefer bedöms förslaget som både bra och genomförbart. 

Frågetecken kring en eventuell placering av informationsenheten på 

bottenplanet invid eventuell ny reception behöver dock utredas vidare för att 

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

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

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

optionerna bedöms öka kostnaderna med ca 3000 tkr.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen 

beslutar tillskjuta investeringsmedel för genomförande av förslaget till 

förändringar i stadshuset, inklusive de beskrivna optionerna.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

________________ 
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§ 319 Dnr 2015-000073 101 

Information från kommundirektören 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att notera informationen till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

_______________ 

Exp: 

Magnus Widén 
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§ 320 Dnr 2015-000415 023 

Tillfällig förvaltningschef för Fritid- och 
kulturförvaltningen 

Sammanfattning  

I samband med uppkommen vakant tjänst som förvaltningschef för Fritid- 

och kulturförvaltningen föreslår kommundirektören att förorda Susanne 

Öström som tf förvaltningschef under 6 månader. 

Personligt brev, cv och betyg från senaste anställning bifogas. 

Arbetet med rekrytering av ordinarie innehavare av tjänsten som 

förvaltningschef har påbörjats och bedömningen är att ny ordinarie 

innehavare av tjänsten kan vara på plats under januari/februari 2016. 

En mindre grupp medarbetare/enhetsansvariga och fackliga företrädare har 

träffat Susanne Öström och har inget att erinra mot anställningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att:  

- Susanne Öström anställs som tf förvaltningschef för Fritid- och 

kulturförvaltningen för tiden 150901-160228 på 100% 

- Ordförande Roger Fredriksson (M) får i uppdrag att underteckna detta 

anställningsavtal.  

Deltar i debatten 

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

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

 Susanne Öström anställs som tf förvaltningschef för Fritid- och 

kulturförvaltningen för tiden 150901–160228 på 100% 

 Ordförande Roger Fredriksson (M) får i uppdrag att underteckna 

detta anställningsavtal 

_______________ 

Exp: 

Magnus Widén 
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§ 321 Dnr 2015-000217 101 

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

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

lämna förslag på dels en skrivning i Ronneby kommuns bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda som behandlar ledighet i form av 

föräldraledighet och dels reglering av hur ersättare/vikarie tillsätts under 

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

hand i Kommunstyrelsens arbetsutskott där idag inte finns valda ersättare. 

Undertecknads förslag till reglering redovisas i det följande.  

Bedömning 

Rätt till föräldraledighet 

En förtroendevald som utsetts av fullmäktige behåller sitt uppdrag 

under hela mandattiden eller för uppdraget fastställd tid oberoende av 

om uppdraget fullföljs eller inte. Entledigande kan endast ske på de 

grunder som anges i 4 kap. 7-10 a §§ kommunallagen (1991:900, KL), 

t.ex. vid omval, om valbarheten upphör samt efter beslut av fullmäktige 

om den förtroendevaldes önskat avgå eller om denne vägrats 

ansvarsfrihet. Rätt till föräldraledighet eller annan liknande frånvaro 

behöver således inte regleras särskilt. 

 

Ersättare vid presidieledamots frånvaro 

Om en ledamot är förhindrad att delta vid nämndsammanträde är 

huvudregeln att en av fullmäktige vald ersättare ska tjänstgöra i 

ledamotens ställe, 5 kap. 12 § KL.  

Turordning för ersättares tjänstgöring följer av kommunfullmäktige 

fastställd ordning. När det gäller ordförande och vice ordförande i 

nämnd, dvs. nämndens presidium, ska fullmäktige meddela föreskrifter 

om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter när varken 

ordföranden eller vice ordförande kan tjänstgöra, 6 kap. 16 § KL. 

Fullmäktige äger således i detta fall besluta om hur ersättare ska utses. I 

6 kap. 6 § andra stycket Kommunstyrelsens reglemente (2014-12-22 § 

358) anges att om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl 
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är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en 

annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i underlag med förslag 

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

föreslagit att nämnden ska kunna utse en annan ledamot som ersättare 

för såväl ordföranden som övriga presidieledamöter om dessa inte kan 

fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Notera att kretsen som kan 

väljas som ersättare för presidieledamot utgörs av styrelsens ledamöter, 

inte dess ersättare. 

Det föreslås att Kommunstyrelsens reglemente ändras så att 

bestämmelserna om ersättare vid ordförandes frånvaro omfattar 

samtliga presidieledamöter i styrelsen. Vidare föreslås att kommunens 

övriga nämndereglementen ses över och justeras så att 

presidieledamöters frånvaro i nämnder regleras motsvarande sätt. 

 

Ersättare vid utskottsledamots frånvaro 

Kommunallagen innehåller inga andra bestämmelser om ersättare vid 

förtroendevalds frånvaro.  

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

föreslagit att nämnden ska kunna utse en ersättare för utskottets 

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

Kommunstyrelsens reglemente innehåller idag inga bestämmelser om 

hur ordförande utses, och således inte heller om ersättare vid dennes 

förfall. 

Enligt Staffan Wikell, förbundsjurist SKL och expert i kommunalrätt, 

kan inte ersättare utses i särskild ordning för övriga utskottsledamöter. 

Kretsen förtroendevalda för vilka ersättare kan utses på detta sätt får 

inte bli alltför vid, då det medför att syftet med kommunallagens 

bestämmelser om val av ersättare och deras tjänstgöring urvattnas. Har 

utskottet inga valda ersättare, kan möjligen ledamot med förfall 

entledigas och fyllnadsval förrättas varvid ny utskottsledamot utses för 

den tid tidigare ledamot förväntas vara frånvarande. Den nya 

ledamoten väljs bland ledamöterna och ersättarna i styrelsen, 6 kap. 22 

§ KL. Den tidigare ledamoten kan återväljas som utskottsledamot för 

tiden efter det att den nya ledamotens uppdrag löpt ut. Besluten 

förutsätter att nämndens befogenhet att besluta om mandattids längd 

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

vid en laglighetsprövning.  

Kommunstyrelsens reglemente innehåller idag inga bestämmelser om 

mandattider för ledamöterna i arbetsutskottet, inte heller om ersättare. 
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För att Kommunstyrelsen ska kunna besluta om ersättare för ledamot 

av arbetsutskottet vid längre tids frånvaro behöver styrelsens 

reglemente ändras på följande sätt. 

Det föreslås att det i Kommunstyrelsens reglemente införs en 

bestämmelse som innebär att styrelsen för den tid styrelsen beslutar 

väljer ledamöter till utskottet. Vidare införs en bestämmelse om att 

styrelsen inom ett utskott för den tid styrelsen beslutar bland utskottets 

ledamöter väljer en ordförande och två vice ordförande. I reglementet 

ska också anges att om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom 

eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid 

får styrelsen får utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

  

Reglering av arvode vid föräldraledighet 

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

ska lösas bör framgå av kommunens bestämmelser om ersättning till 

förtroendevalda. 

I Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda (KF 

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

respektive ersättares arvode på delvis olika sätt, beroende på 

uppdragets omfattning. 

För förtroendevald som erhåller begränsat årsarvode, dvs. fullgör sitt 

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

tredje och fjärde stycket följande. 

För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars förhindrats 

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

en minskning av årsarvodet eller det begränsade arvodet i proportion 

därtill.  

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

årsarvode eller begränsat arvode uppbär ersättaren arvode 

motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad. 

Motsvarande bestämmelser gäller för förtroendevald som erhåller 

årsarvode, dvs. fullgör sitt uppdrag på minst 40 procent av heltid, 3 kap. 

2 § fjärde och femte stycket följande. 

För heltidsarvoderad förtroendevald, dvs. kommunalråd, regleras 

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

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

regleras ersättares arvode under sådan frånvaro. 
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Reglerna om arvodesavräkning är således inte likformiga. 

Bestämmelserna om avräkning för förtroendevalda som erhåller 

begränsat årsarvode respektive årsarvode inbegriper alla former av 

förfall, även föräldraledighet. Däremot avräknas inte arvode för 

kommunalråd vid annan frånvaro än sjukdom. Varför bestämmelserna 

skiljer sig åt är inte utrett. 

Kommunstyrelsen har som utgångspunkt för denna utredning föreslagit 

att månadsarvode när föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning 

utges, ska reduceras med 1/30 per frånvarodag oavsett månad. 

Liknande reglering finns i flera andra kommuner. I dessa kommuner 

gäller emellertid motsvarande avräkningsprincip för frånvaro vid 

sjukdom (med särskilda regler om arvode motsvarande sjuklön de 

första 14 sjukdagarna, dvs. vad som gäller för anställda) eller annat 

förfall. 

Det noteras vidare att i flera kommuner som valt att reglera 

förtroendevalds föräldraledighet utgår arvode motsvarande de 

förmåner som utgår från arbetsgivaren vid anställds föräldraledighet. 

Vanligtvis utgörs förmånen av ett s.k. föräldrapenningtillägg som ska 

kompensera för det lönebortfall som den anställde förorsakas vid 

uppbärande av föräldrapenning. 

Det är ur tillämpningssynpunkt en fördel om principerna för reducering 

av arvode är likformiga oberoende av om förtroendevald fullgör 

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

föräldraledighet eller annat. Så är inte fallet med nu gällande 

ersättningsbestämmelser och blir inte heller med det förlag 

Kommunstyrelsen har som utgångspunkt. Vidare tillkommer om 

avräkningsbestämmelserna bör samordnas med de bestämmelser som 

gäller för kommunens anställda. Det föreslås därför att frågan om 

beräkning och reducering av arvode vid förtroendevalds frånvaro 

utreds vidare. Utredningen bör ske i samverkan med personalenheten 

och representant för de förtroendevalda.  

Kommunstyrelsen beslut 2015-06-02 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

 kommunstyrelsens reglemente ändras så att bestämmelserna om 

ersättare vid ordförandens frånvaro omfattar samtliga 

presidieledamöter i styrelsen 

 det i kommunstyrelsens reglemente införs följande bestämmelser om 

arbetsutskottets arbetsformer:  

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

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

utskottets ledamöter väljer en ordförande och två vice ordförande, 

samt 

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

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

utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 

fullgöra dennes uppgifter. 

 förändringarna förs in i Kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga. 

 ändringarna i kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 1 

juli 2015 

 kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att övriga 

nämndereglementen ses över och justeras så att presidieledamöters 

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

kommunstyrelsen 

 kommunjuristen får i uppdrag att utreda hur arvodesreglementet kan 

förändras så att dubbla ersättningar för samma uppdrag ej kan utgå 

 uppdra kommunjuristen att utreda möjligheten till personunion 

mellan kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 

arbetsutskotts presidium 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att bifall till kommunstyrelsens 

beslut 2015-06-02. 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att punkt d läggs till i beslutsförslaget 

rörande förändring av meningen Utskottet ska bestå av sju ledamöter till 

Utskottet ska bestå av sju ledamöter och två ersättare i 6 kap. § 20 i 

kommunstyrelsens delegationsordning.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för ordförande Roger Fredrikssons (M) yrkande.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 kommunstyrelsens reglemente ändras så att bestämmelserna om 

ersättare vid ordförandens frånvaro omfattar samtliga 

presidieledamöter i styrelsen 

 det i kommunstyrelsens reglemente införs följande bestämmelser om 

arbetsutskottets arbetsformer:  

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

arbetsutskottet, 

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

utskottets ledamöter väljer en ordförande och två vice ordförande, 

samt 

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

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

utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 

fullgöra dennes uppgifter. 

 förändringarna förs in i Kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga. 

 ändringarna i kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 1 

juli 2015 

 kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att övriga 

nämndereglementen ses över och justeras så att presidieledamöters 

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

kommunstyrelsen 

 kommunjuristen får i uppdrag att utreda hur arvodesreglementet kan 

förändras så att dubbla ersättningar för samma uppdrag ej kan utgå 

 uppdra kommunjuristen att utreda möjligheten till personunion 

mellan kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 

arbetsutskotts presidium  

_______________ 
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§ 322 Dnr 2015-000007 101 

Delegationsbeslut 2015 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från tekniska 

förvaltningen och Äldreförvaltningen.  

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 bifall till beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 323 Dnr 2015-000425 310 

Översyn av stenbeläggning centrum 

Sammanfattning  

Ledamot Roger Gardell (FP) redogör för medborgares klagomål rörande 

vägunderlaget på Strandgatan respektive Kungsgatan.  

Deltar i debatten 

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

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

samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar att tekniska förvaltningen får i uppdrag 

att se över kvalitén på gator med stenbeläggning där fordonstrafik 

förekommer.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

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

stenbeläggning där fordonstrafik förekommer 

________________ 
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§ 324 Dnr 2015-000017 101 

Kurser och konferenser 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kurser och konferenser läggs till 

handlingarna utan beaktande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kurser och konferenser läggs till 

handlingarna utan beaktande. 

________________ 
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§ 325 Dnr 2015-000018 101 

Delgivningsärende 

Sammanfattning  

Antonia och Alice, angående affärer i gallerian 

Blekinge tingsrätt, underrättelse om konkurs Restaurang Mat & Dryck 

Rosenlund AB 

Blekinge tingsrätt, underrättelse om konkurs, Listerby Livs AB 

Blekinge tingsrätt, underrättelse om konkurs, Listerby Livs Holding AB 

Förvaltningsrätten Växjö, beslut angående överklagan av 

kommunfullmäktigebeslut § 136/2015 

Förvaltningsrätten Växjö, beslut angående närvarorätt 

GreenCharge, skapar drivkraft för nya affärslösningar 

Husbilsägare, angående ställplatserna i hamnen 

Karlskrona kommun, i siffror 

Länsstyrelsen, angående skrift om Blekinges byggnadsminne 

Länsstyrelsen, äldre sjömärken inventeras i projektet FYR 

Länsstyrelsen, beslut angående antagandebeslut rörande detaljplan 

Droppemåla 1:87 

Länsstyrelsen, beslut om dykförbud inom skyddsområde 

Länsstyrelsen, beslut om kameraövervakning Mat & Dryck i Backaryd AB 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, ersättning för att stärka och utveckla 

verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 

Länsstyrelsen och Migrationsverket, information till kommunerna gällande 

anvisningar av ensamkommande barn 

Naturvårdsverket, föreskrifter om registrering av beslut 

Persionärsorganisationer, angående revidering av nuvarande reglemente 

Revisorerna, revisionsrapport granskning av biståndsbedömning 

Revisorerna, uppföljning av revisionsgranskningar överförmyndarnämnden 

Revisorerna, revisionsrapport granskning av kommunens arbete med 

bostadanpassningsbidrag 
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Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 15:17 

Sveriges Kommuner och Landsting, klimatförändringar och 

dricksvattenförsörjning 

Trafikverket, beslut om vägvisning till handelsområde Viggen 

Åkesson Roland, brev till kommunstyrelsens vice ordförande angående 

grönstrukturplan 

 

Protokoll 

AB Ronnebyhus 2015-05-20 

Energikontoret Sydost 2015-04-10 

Länsstyrelsen Skåne 2015-05-29 

Region Blekinge 2015-06-10 

 

Protokollsutdrag 

Landstingsfullmäktige § 75/2015 

Socialnämnden § 111/2015 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar notera informationen till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 


