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§ 476 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 477 Dnr 2015-000560 045 

Ansökan om utökat borgenansvar med 100 Mkr för 
Ronneby Miljö och Teknik AB. 

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

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Idag finns ett outnyttjat borgensansvar på 50 Mkr. Med hänvisning till 

redovisade framtida investeringar ansöker nu styrelsen för Ronneby Miljö 

och Teknik AB ett borgensansvar med för ytterligare 100 Mkr. 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att: 

- tillstryka förslaget om utökat borgenansvar med 100 Mkr för 

Ronneby Miljö och Teknik AB 

- ärendet kompletteras med tjänsteskrivelse från ekonomienheten till 

kommunstyrelsens sammanträde i januari 2016 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillstryka förslaget om utökat borgenansvar med 100 

Mkr för Ronneby Miljö och Teknik AB. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar också att ärendet kompletteras med 

tjänsteskrivelse från ekonomienheten till kommunstyrelsens sammanträde i 

januari 2016. 

________________ 

Exp: Miljö och Teknik AB, Ekonomienheten  
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§ 478 Dnr 2015-000597 810 

Aktuellt från Fritid- och Kulturförvaltningen 

Sammanfattning  

Tf Susanne Öström informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om aktuellt 

från Fritid- och kulturförvaltningen.   

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) 

samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

_______________ 

Exp: 

Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 479 Dnr 2015-000578 007 

Delårsrapport 2015 - CURA 

Sammanfattning  

Vi skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 

direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 

Vi, kommunalförbundets revisorer har översiktligt granskat 

Kommunsamverkan Cura Individutvecklings delårsrapport per 2015-08-31. 

En översiktlig granskning år väsentligt begränsad och inriktad mer på analys 

och mindre på detalj granskning. 

Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av 

PwC. 

Vår bedömning 

-  Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav                                   

och god redovisningssed i övrigt. 

- Vi bedömer att förbundet enligt prognosen kommer att klara balanskravet. 

- Vi kan inte uttala oss om direktionens möjlighet att uppnå de 

verksamhetsmässiga målen, då det endast görs en uppföljning av dem i 

årsredovisningen, enligt direktionens beslut.  

- Vi instämmer i direktionens bedömning att det finansiella målet kommer 

att uppnås vid helåret. 

Vi anser att målen utifrån god ekonomisk hushållning ska framgå av 

förbundets budget och att uppföljning ska ske i både delårsrapport och 

årsredovisning. Det är av vikt att dessa mål är mätbara och därmed möjliga 

att följa upp. Vi kan inte göra någon bedömning av förbundets 

verksamhetsmässiga mål då uppföljning endast görs i årsbokslutet, enligt 

direktionens beslut i budget 2015. Vi bedömer att direktionens möjligheter 

att styra, leda och kontrollera den samlade verksamheten härigenom 

begränsas.    
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 480 Dnr 2015-000106 109 

Besvarande av medborgarförslag från Ronny Palmqvist 
angående växtlighet längs med Karlshamnsvägen 

Upphandlare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har ombetts yttra sig på rubricerat medborgarförslag 

avseende växtligheten längs Karlshamnsvägen. 

 

Ronneby kommun har under ett antal år genomfört ombyggnadsåtgärder 

längs Karlshamnsvägen för att förbättra trafiksäkerheten och estetiken. 

Karlshamnsvägen drabbades tidigare årligen av ett stort antal allvarliga 

olyckor i de plankorsningar som då fanns samt utseendemässigt liknade 

infarten mer en industrigata än en inbjudande centruminfart. Som grund till 

den nuvarande utformningen finns en trafikmiljöutredning som genomfördes 

av Scandiaconsult år 2001. 

 

Avseende utsmyckningen av rondellytorna genomfördes de kring år 2005 

efter en tävling via dåvarande Byggnadsnämnens försorg. Vinnande koncept 

var Bob Mattssons förslag om de fyra elementen, och hittills har elementen 

jord, luft och eld placerats ut. Kvarvarande element vatten finns framme och 

kommer att placeras ut i rondellyta i ny cirkulationsplats invid Maxi när 

denna beslutats att byggas.  

Bedömning 

Avseende växtligheten längs Karlshamnsvägen har Tekniska förvaltningen i 

samband med ombyggnationerna försökt att på ett så bra sätt som möjligt 

efterleva trafikmiljöutredningens utformningsförslag. Begränsningar 

avseende trädplanteringar mm framtvingades dock på grund av främst 

Sörbybäckens befintliga kulvertsystem. 

 

Avseende trafiksäkerheten för kommunens driftpersonal så är detta något 

som vi hela tiden jobbar med inom alla våra skötselområden. Det vi främst 

jobbar med är att begränsa trafikens utrymme (och därmed hastighet) förbi 

skötselplatser samt att säkerställa att vår personal har rätt nivå på 

varselkläder mm. Att helt ta bort riskerna skulle innebära att samtliga våra 

trafiknära fasta planteringar och blomsterurnor skulle vara tvungna att tas 

bort, och det skulle enligt vårt synsätt medföra en stor förlust för hela 

Ronneby kommun som attraktiv boende- och besökskommun. 
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Cirkulationsplatsernas rondellyteutformning ur estetisk synpunkt är inget 

som Tekniska förvaltningen kommer att avge synpunkter om. Nuvarande 

utformning är beslutad i Byggnadsnämnd, och skall förändringar genomföras 

avseende detta avvaktas nytt beslut från Miljö- och Byggnadsnämnden samt 

beslut om medel för ombyggnad. Dock anser Tekniska förvaltningen att 

nuvarande utformning är mycket bra ur trafiksäkerhetssynpunkt dels på 

grund av lågt skötselbehov men främst på grund av att sikten genom 

rondellytan är mycket god och minimerar därmed risken för trafikolyckor 

med mera. 

 

Baserat på fört resonemang anser Tekniska förvaltningen att 

medborgarförslaget bör avslås.  

Deltar i debatten 

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

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

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att 

svara på medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att 

svara på medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Maria Symbonis 
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§ 481 Dnr 2015-000088 236 

Rivning av byggnad på fastigheten Ulf 1 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

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

som senast har varit bostadshus och tidigare använts personalutrymme av 

Parkenheten.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer att det inte finns behov av byggnaden för 

kärnverksamheterna. Byggnaden har ett stort renoveringsbehov om den 

fortsättningsvis ska användas som bostad. 

Fastighetsuppgifter, karta och bilder av byggnaden framgår av bilagorna.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att rivningen av 

det röda huset på fastigheten Ulf 1 rivs och att rivningen finansieras av 

intäkter från fastighetsförsäljning.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Malin Norfall (S) samt 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 det röda huset på fastigheten Ulf 1 rivs och att 

rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 

_______________ 
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§ 482 Dnr 2015-000493 109 

Besvarande av medborgarförslag om Ronneby Stads 
utveckling 2016-2030. 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Lars Saager och Lennart Gustafsson har lämnat in ett medborgarförslag med 

många tankar, idéer och synpunkter angående Ronneby stads utveckling 

2016-2030. De framför att de vill att förslagen beaktas och om möjligt 

inarbetas i framtida planer för Ronneby kommun. Förslagen rör kvarteret 

Kilen, Snäckebacken, Ronnebyhamn, torget/Söderbro, Ronnebyån och 

Rönninge. Förslagsställarna vill inte ha något svar på medborgarförslaget.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget skulle remitteras till 

kommunstyrelsen. Då det har accepterats som ett medborgarförslag ska det 

hanteras och besvaras. De förslag som beskrivs i medborgarförslaget bedöms 

vara ett inspel till det arbete som pågår med att ta fram en ny översiktsplan 

för Ronneby kommun. Därför föreslås att synpunkterna överlämnas till 

ansvariga för översiktsplanearbetet och att medborgarförslaget därmed är 

besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta att förslaget 

hanteras inom ramen för översiktplanearbetet och att motionen därmed är 

besvarad.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ordet bedöms läggs till jämte 

ordet hanteras i 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 besluta att förslaget bedöms/hanteras inom ramen för 

översiktplanearbetet och att motionen därmed är besvarad. 

________________ 
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§ 483 Dnr 2015-000569 829 

Skatepark - placering och förutsättningar 

Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I beslutet från Fritid- och kulturnämndens möte den 2015-05-13 ges 

förvaltningen inom Fritid- och kultur i uppdrag att tillsammans med tekniska 

förvaltningen planera och anlägga en skatepark i samråd med föreningen. 

Alternativ som Fritid- och kulturnämnden förordar som placering är hamnen, 

Snäckebacken, p-plats Knut Hahnsskolan samt området runt Slöjdhuset. 

De förslag som inkommit från ungdomarna under möte eller inskickat via 

mail är också beaktade i utredningen. En skatepark bör förläggas så att 

mötesplatsen mellan vuxna, ungdomar och barn är i fokus. Förslag är att 

utesluta belysning vilket styr tiden för användande och påverkan på 

närliggande boenden. Enligt ungdomarna är toaletter i närheten positivt men 

inte en absolut nödvändighet. Det är viktigt att föreningens ledare och dess 

ungdomar är med under utformningen av skateparken. Detta innebär att man 

sakta men säkert bygger upp en anläggning från grunden. 

Efter att ytan utsetts och bearbetats görs inköp av ramper i samråd med 

ungdomarna. De ramper som ska inköpas eller färdigställas på plats bör vara 

”flyttbara” vilket innebär att vid andra tänkta användningsområden för ytan 

eller att andra förutsättningar framkommer kan anläggningen flyttas till ny 

plats. En första etablering bör avse 2-4 år och därefter omprövas. 

En viktig faktor är underlaget. Det bästa är en gjuten platta att åka på. 

Gällande asfalt finns olika täthetsgrader där den tätaste kan lämpa sig för 

skate. Övriga asfaltssorter är inte fullt så bra. Grus, gräs eller andra lösa 

underlag är inget alternativ. I förslagen på alternativa placeringar finns alla 

varianter av underlag.  

Kostnader för iordningställande anpassas efter yta, underlag och plats! 

Pris för iordningställande av yta är 100 kr-1000 kr/m2 för asfaltyta beroende 

på underlag där ”toppning” ligger på 100 kr/m2 och en helt ny yta med nytt 

underlag ligger på 1000 kr/m2. Befintligt gjutet underlag generar en ev. 

”lagningskostnad” som i sammanhanget är försumbar. 
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Generellt kan man säga att behovet är ca 800 m2 (sporthallsstorlek) för att 

kunna utveckla och få en anläggning som fyller ett behov och har ”rätt” 

innehåll. Den tilldelade ytan avgör innehåll, ytåtgärd och placering av 

ramper mm. Detta innebär ett kostnadsspann på 80 tkr till 800 tkr för att 

iordningställa underlaget förutom vid befintlig gjuten platta där denna 

kostnad uteblir. 

I de investeringsmedel som är avsatta för skate finns 1845 tkr. 

I samråd med tekniska förvaltningen förordas att en yta färdigställs där 

följande förslag på placering ligger till grund. 

Gjuten platta efter att DHL byggnad rivits. 

Knut Hahn parkering/aktivitetsyta 

Kockumhallen, hörntomten 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i samråd med Fritid- och 

kulturförvaltningen och skateföreningen söka tillstånd, iordningställa en yta 

för skate på xxxx samt att köpa in de ramper som är lämpliga för denna yta. 

Kostnaden belastar befintliga investeringsmedel avsatta för skate.  

Deltar i debatten 

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

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

samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Knut Hahn, Slöjdhuset och 

Snäckebacken vidare utreds som möjliga placeringar för den framtida 

skateparken.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Knut Hahn, Slöjdhuset och 

Snäckebacken vidare utreds som möjliga placeringar för den framtida 

skateparken. 

________________ 
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§ 484 Dnr 2015-000447 214 

Översiktsplan - medborgardialog 

Sammanfattning  

Arbetet med översiktsplanen utgår från projekt- och kommunikationsplanen. 

Projektet har inledningsvis kommunicerats med information till 

kommuninvånarna genom ett vykort och en webbenkät. Svarsfrekvensen har 

varit god. För att sprida kunskap om att arbetet med översiktsplanen har 

startat och att det finns möjlighet att tycka till har även ett antal event såsom 

marknader besökts. Ett arbete pågår också för att nå specifika grupper som vi 

av erfarenhet och genom kunskap från forskning vet är svåra att nå bara 

genom utskick till allmänheten. Dessa grupper har kontaktats genom att 

exempelvis besöka skolklasser. 

 

På KS 2015-10-06 framkom önskemål om en ökad grad av politikernärvaro 

under medborgardialogen.     

Bedömning 

Under våren (februari-april) 2016 planeras dialogen fortgå genom möten 

med samhälls- och intresseföreningar runt om i kommunen, så kallad 

platsdialog. Mötena planeras till 5-6 stycken utifrån geografiska indelningar 

av kommunen och kommer handla om de boende och verksammas egna 

bilder av bygdernas förutsättningar och möjligheter utifrån temaområdena 

boende & livsmiljö, kommunikationer & infrastruktur samt näringsliv & 

sysselsättning.  Mötena kommer att ske på kvällstid och på olika platser i 

kommunen. Vid dessa tillfälle föreslås två till tre politiska representanter 

delta.     

Förslag till beslut 

Att översiktsplanens styrgrupp utser politiska representanter som deltar vid 

platsdialogmötena.    
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Deltar i debatten 

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

Andersson (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att 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: Kristina Eklund 
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§ 485 Dnr 2014-000350 001 

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

Informationsansvarig Heike Rosenquist lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

För att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara dagens 

kommunikationsmöjligheter och stärka Ronneby kommuns varumärken 

presenterar informationsavdelningen en varumärkesplattform. Den har fokus 

på organisationens varumärke Ronneby kommun och platsens varumärke 

Ronneby – den moderna kurorten.  

 

De två varumärkena används redan av den kommunala organisationen och 

varumärkesplattformen håller fast vid båda men tydliggör användandet och 

förhållningssättet.  

 

Både varumärkena bygger på en gemensam grafisk idé men har unika 

grafiska utformningar. Varumärkesplattformen behövs även för att föra ihop 

två politiska beslut angående kommunikation och marknadsföring i Ronneby 

kommun (KF § 96/2007 och KS § 134/2012).    

Bedömning 

Underlaget till varumärkesplattformen utgörs av intervjuer och workshops 

med flera olika grupper av kommuninvånare och kommunanställda, 

remissvar från våra kommunala remissinstanser och svar på flera 

återremisser. 

 

Metoden som används för att beskriva Ronneby kommuns platsvarumärke 

Ronneby – den moderna kurorten kallas Identity Tool Kit, ITK, och har 

utvecklats av kommunikationsbyrån Kreation i samarbete med 

Linnéuniversitet. Beskrivningen av organisationsvarumärket Ronneby 

kommun bygger på analys och profilarbete från det politiskt fastställda 

visionsdokumentet och tillhörande målformuleringar enligt budget 2015. 

Den grafiska profilen är en del av plattformen. Färger, former och känslan i 

profilen har växt fram ur en gedigen analys som beskrivs i bilaga 3. Båda 

varumärkena bygger på en gemensam grafisk idé men har unika 

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

Totalt har cirka 180 personer, chefer och medarbetare på alla förvaltningar, 

invånare, näringsidkare, föreningsaktiva, ungdomar, nyinflyttade och 

politiker deltagit i arbetet under perioden mars 2013 - augusti 2015.  
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Under sommaren 2015 har arbetet fokuserats på att förtydliga innehållet i 

förslaget som presenterades i KS den 7 april 2015 (KS § 110/2015). Detta 

för att plattformen ska kunna användas som ett värdefullt verktyg av många 

och för att kunna ge en så realistisk och mångfacetterad bild av Ronneby 

som möjligt.  

 

Ett flertal frågor har också besvarats som till exempel om en införandeplan 

med tillhörande preliminär kostnadskalkyl (bilaga 4).  

Remissvaren presenteras i form av en samrådspresentation (bilaga 2). 

Varumärkesplattformen och den grafiska profilens kärnvärden är en 

vidareutveckling av ursprungsförslaget med hänsynstagande till remissvaren, 

ett prioriteringsarbete i form av två workshops och kompletteringar efter 

återremissen.  

 

Varumärken byggs inifrån och vårt utgår från en gemensam 

varumärkesplattform som beskriver vad vi vill och vad vi står för. Den 

skapar nödvändiga förutsättningar för att stärka bilden av Ronneby kommun 

som en bra och attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Detta enligt visions- 

och målformuleringarna i gällande budgetdokument för Ronneby kommun.  

Plattformen ska även tydliggöra förhållandet mellan Ronneby kommuns två 

befintliga varumärken Ronneby kommun och Ronneby – den moderna 

kurorten. Båda ingår i plattformen och kommer även i fortsättningen att 

användas av den kommunala organisationen. 

 

Plattformen och den grafiska profilen är ett dagligt verktyg för alla 

kommunens verksamheter som arbetar med utåtriktad kommunikation och 

marknadsföring. Den ger underlag till beslut i kommunikationsfrågor som 

rör den kommunala organisationen, både vid intern och extern 

kommunikation. Plattformen ska även kunna användas vid övergripande 

kommunikationsfrågor där olika delar av kommunkoncernen samverkar.  

Varumärkesplattformen innehåller rekommendationer i 

kommunikationsfrågor för att stärka platsens attraktivitet när kommunen 

samverkar med externa aktörer, både privat och offentlig verksamhet.  

Varumärkesplattformen och den grafiska profilen är ett beslutsunderlag som 

ska ge vägledning till kommunikatörer, informatörer, webbredaktörer, 

marknadsförare och chefer inom den kommunala organisationen.  

Även externa aktörer som näringsliv och föreningsliv i Ronneby kan 

använda den delen av varumärkesplattformen som berör varumärket 

Ronneby – den moderna kurorten. 
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Varför behöver vi ha en varumärkesplattform? 

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

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

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

platsen Ronneby kommun ska genomföras under varumärket Ronneby – den 

moderna kurorten.  

Som en följd av beslutet krävs en samordning av KF-beslutet från 2007 med 

KS-beslutet från 2012 som reder ut förhållningssättet och de olika 

användningsområdena för våra nuvarande kommunala varumärken Ronneby 

kommun och Ronneby – den moderna kurorten.  

I analysarbetet ingår tidigare erfarenheter från kommunikationssatsningar 

som till exempel näringslivsprojektet ”Ronneby – den moderna kurorten” 

och jubileumssatsningen från 1987 ”Hjärtat i Sveriges trädgård”.  

Vissa detaljer från tidigare arbeten är djupt rotade inom kommunen och bär 

tydliga positiva associationer för befintliga och framtida målgrupper. Därför 

ingår dessa i varumärkesplattformen och inte minst i den grafiska profilen.  

Den gemensamma plattformen gör det möjligt att berätta den egna historien 

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

avsändaren och ger relevant och mångfacetterat innehåll. Avsändaren får 

hjälp med inramningen av berättelsen och kan lägga mer tid och resurser 

genom att på ett kreativt sätt målgruppsanpassa sitt budskap. 
 

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

Som en del i återremissen önskades förtydliganden kring omvärldens bild av 

vår plats, d v s imagen som platsen Ronneby kommun har bland personer 

som inte bor eller verkar här. Generellt gäller att omvärldens (anm. 

omvärlden i Sverige) bild av Ronneby är positiv. Som många mindre eller 

mellanstora kommuner i Sverige är vår utmaning att vi är ganska okända. 

Associationer som nämns är Ronneby Brunn/Brunnspark, kust och 

spa/kurort. I bilaga 3 finns mer detaljerad information.   

  

När använder vi varumärket Ronneby kommun och när Ronneby – den 

moderna kurorten? 

Den konkreta kommunikationsinsatsen styr vilket av våra varumärken som 

kommer att användas. Generellt gäller dock att varumärket Ronneby kommun 

används i de flesta fall när Ronneby kommun kommunicerar som 

myndighet, arbetsgivare eller organisation. 

 

När Ronneby kommun marknadsför platsen Ronneby tillsammans med 

privata och offentliga aktörer och föreningsliv används i de flesta fall det 

gemensamma varumärket Ronneby – den moderna kurorten. Det kommer att 

finnas kommunikationsinsatser som hamnar i ett mellanläge där 
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avsändarfrågan behöver processas fram. I varumärkesplattformen nämns 

konkreta exempel. 

     

Hur kan vi styra platsvarumärket ”Ronneby” i framtiden? 

Varumärkesplattformen som presenteras här är färskvara. Platsens 

varumärke behöver vårdas och utvecklas utifrån Ronneby kommuns 

övergripande mål- och visionsdokument.  

Därför föreslår informationsavdelningen att tillsätta en styrgrupp för 

utvecklingen av platsvarumärket Ronneby – den moderna kurorten. Med 

fördel består denna styrgrupp av kommunens ledande politiker, det vill säga 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Informationsavdelningen presenterar årligen analyser och förslag på 

lämpliga åtgärder för att stärka Ronnebys platsvarumärke. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter beslut om finansieringen. 

Att vårda och utveckla Ronneby kommuns varumärke som organisation 

Ronneby kommun ligger inom ramen av det befintliga mandatet för 

informationsansvaret inom respektive verksamhet. Men lämpligen 

samordnas detta ansvar inom en tjänstemannaledningsgrupp under 

kommundirektörens övergripande ansvar.  

 

Vad kostar varumärkesplattformen och ändringarna i den grafiska 

profilen? 

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

information. Utöver kostnadskalkylen innehåller bilaga 4 även en kortfattad 

införandeplan. En utförlig variant är framtagen med rekommendationer till 

respektive ansvarig verksamhet. Rekommendationen från 

informationsverksamheten är ett stegvis införande med fokus på några 

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

förfarande har visat sig fungerande bra i andra kommuner i Sverige, senaste 

exempel är Eskilstuna.    

 

Bilagor 

Varumärkesplattform  

Grafisk profil (kärnvärden) 1 

Samrådspresentation av 

remissvaren 

2 

Bakgrund 3 

Införandeplan inkl. kostnadskalkyl 4 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att 

anta Ronneby kommuns varumärkesplattform. 

 att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att 

anta Ronneby kommuns grafiska profil. 

 att förslå till Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att 

utse Kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare 

utvecklingen av platsens varumärke Ronneby – den moderna 

kurorten.    

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson 

(C), Nicolas Westrup (SD) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar följande: 

- bifall till den första och tredje att-satsen i beslutsförslaget 

- den andra att-satsen i beslutsförslaget kompletteras med meningen 

enligt variant 2 i underlaget 

 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att beslutsförslaget avslås.  

Propositionsordning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer framförda yrkanden mot varandra 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförande Roger 

Fredrikssons (M) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- anta Ronneby kommuns varumärkesplattform 

- anta Ronneby kommuns grafiska profil enligt variant 2 i underlaget 

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare 

utvecklingen av platsens varumärke Ronneby – den moderna 

kurorten  

________________ 
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§ 486 Dnr 2015-000096 179 

Principer och ansvar för Ronneby kommuns 
brandvattennät 

Remissvar från Räddningstjänsten 

Sammanfattning  

Direktionen ställer sig positiv till att Miljöteknik får uppdraget att ansvara 

för, underhålla samt funktionskontrollera brandpostsystemet. Vattennätet år 

en gång byggt för att både klara dricksvattenforsörjning och brandsläckning, 

Varför det borde vara effektivt att en aktör ansvarar för helheten. På sikt bör 

systemet bli både billigare att underhålla och bättre for vattenkvaliteten då 

flera brandposter kan tas bort vid införande av alternativsystem. 

Direktionen bedömer att föreslagen utglesning av brandposter kan göras i 

stora delar av kommunen förutom kring industrier, större byggnader, höga 

byggnader (över 4 våningar), tät trähusbebyggelse och innerstaden (sluten 

kvartersbebyggelse). 

Räddningstjänsten har tillgång till tankbilar i sådan omfattning att vatten kan 

transporteras inom de områden där utglesning kommer att ske. 

Direktionen ställer sig därför positiv till att Miljöteknik ges uppdraget. 

Räddningstjänsten kommer att samverka med bolaget för att fastställa nya 

brandpostkartor i kommunen.    

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 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. 

____________ 
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§ 487 Dnr 2015-000594 164 

Avtal Frivillig resursgrupp (FRG) Ronneby 
civilförsvarsförening 

Kommunstrateg Anders Engblom lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Uppdraget att utbilda personer att ingå i en FRG genomförs av Civilförsvars-

förbundet med stöd från MSB. På lokal nivå är parterna Ronneby 

Civilförsvarsförening och Ronneby kommun. 

 

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när 

de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra 

behov. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunen när 

exempelvis något extraordinärt hänt och då för att till exempel hjälpa till 

med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. 

Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-

medlem. En FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har 

rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar 

för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. 

 

I förslaget till avtal (§7) regleras att kommunen biträder med viss 

”grundutrustning” till de personer som utbildats och anslutit sig till av 

parterna överenskommen FRG. Grundutrustningen består av ryggsäck med 

förstahjälpen artiklar, reflexvästar och motsvarande. Avsikten är att 

tillhandahålla utrustningen som lån. Värdet per person bedöms vara ca 

1000kr. Inledningsvis är 14 personer aktuella att få utrustningen till sig 

tilldelad.  

 

Över avtalsperioden bedöms att upp till 40 personer kan vara aktuella att 

ingå i FRG-verksamheten knuten till Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta  

att teckna bifogat avtalsförslag med Ronneby Civilförsvarsförening 

att anskaffa utrustning till FRG medlemmar och upplåta denna som lån 
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Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell 

(L) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att beslutsförslaget kompletteras 

med följande: 

- avtalet finansieras med medel från riktade statsbidrag1 

- kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören delegation 

att, vid behov, aktivera FRG-gruppen samt vidaredelegera ansvar till 

annan tjänsteman  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- teckna bifogat avtalsförslag med Ronneby Civilförsvarsförening 

- avtalet finansieras med medel från riktade statsbidrag  

- anskaffa utrustning till FRG medlemmar och upplåta denna som lån 

- ge delegation till kommundirektören att, vid behov, aktivera FRG-

gruppen samt vidaredelegera ansvar till annan tjänsteman 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén 

Anders Engblom 

 

                                                 
1 Verksamhetskod 290, Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) 
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§ 488 Dnr 2015-000073 101 

Information från kommundirektören 

Sammanfattning  

Kommundirektör Magnus Widén informerar kommunstyrelsens 

arbetsutskott om PFAS och skadeståndskrav.   

Deltar i debatten 

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

Norfall (S) samt Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

_______________ 

Exp: 

Magnus Widén 
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§ 489 Dnr 2015-000007 101 

Delegationsbeslut 2015 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Äldrenämnden      

Förslag till beslut 

Att delegationsbesluten noteras till protokollet.    

Deltar i debatten 

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

Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att delegationsbesluten noteras till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till 

protokollet. 

_______________ 
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§ 490 Dnr 2015-000608 022 

Chef för Fritids-och kulturförvaltningen  

Sammanfattning  

Kommundirektör Magnus Widén informerar kommunstyrelsens 

arbetsutskott om rekryteringen av förvaltningschef till Fritids-och 

kulturförvaltningen.    

Deltar i debatten 

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

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

Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt förtroendevald med 

närvarorätt Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(31) 
2015-11-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 491 Dnr 2015-000017 101 

Kurser och konferenser 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kurser och konferenser läggs till 

handlingarna utan beaktande. 

________________ 
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§ 492 Dnr 2015-000018 101 

Delgivningsärende 

Sammanfattning  

Blekinge Tingsrätt, underrättelse om konkurs, Restaurang & 

Fastighetsförvaltning Rosenlund AB 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom angående Christer Hallbergs yrkande om 

inhibition 

Kungliga biblioteket, pliktexemplar av elektroniska material 

Kammarrätten i Jönköping, beslut angående rätten att ta del av allmän 

handling 

Landstinget Blekinge, politisk organisation för samverkan kring gränsfrågor 

mellan kommun och landsting 

Länsstyrelsen, beslut angående tillstånd till kameraövervakning, avdelning 

KuBa 

Länsstyrelsen, beslut byggnadsminnesförklaring av Ronneby Brunn och 

Brunnsparken på del av fastigheterna Karlstorp 2:1 och 2:3 samt Ronneby 

16:143 

Länsstyrelsen, beslut angående tillstånd till kameraövervakning, Preem AB 

Länsstyrelsen, beslut angående tillstånd att sätta upphandlare vilthägn inom 

fastigheten Vambåsa 1:4 

MSB, nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av 

flyktingsituationen   

Ronneby kommun, begäran om utlämnande av allmänna handlingat  

Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse om att stärka 

jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 15:30 – 32 

 

Protokoll 

Kommunförbundet sydarkivera 2015-10-23 

 

Protokollsutdrag 

Landstinget Blekinge § 212/2015 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) samt Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

 


