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§ 266 Dnr 2014-000001 101 

Val av justerare samt justering av dagordningen 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

justerare för dagens protokoll samt att ärende 7, § 272 tas bort från 

dagordningen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare 

för dagens protokoll samt dra ur ärende 7, § 272 ur dagordningen. 

________________ 
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§ 267 Dnr 2014-000414 055 

Fastställande av förfrågningsunderlag angående 
skolskjutsar 

Upphandlare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser skolskjutsverksamhet innebärande regelbunden 

tidtabellsbelagd trafik för transport av elever till och från skola samt 

matatartrafik för elever i årskurs 7-9. Utöver fasta transporter till och från 

skola skall fordonen kunna användas för kompletterande transporter till och 

från skolaktiviteter samt trafik till och från omsorgens dagvård.    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP) och ersättare 

Lena Karstensson (M). 

 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar återremiss. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 

utbildningsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 
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§ 268 Dnr 2014-000408 212 

Översiktsplan för Karlshamns kommun 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har beretts tillfälle att yttra sig över 

utställningshandlingarna i rubricerat ärende. 

 

Handlingarna består av Karlshamns kommuns översiktsplan med tillhörande 

tre tematiska tillägg avseende Vindkraft, Landsbygdsutveckling i strandnära 

läge (LIS-område) och Bevarande och utveckling av Karlshamns innerstad 

samt samrådsredogörelsen. 

 

Handlingarna finns tillgängliga på www.karlshamn.se/planer. Kommunen 

har tidigare yttrat sig under samrådet, KS § 219/2013. Kommunstyrelsen 

beslutade då att inte ha något att erinra mot förslaget.    

 

Bedömning 

Förslaget till översiktsplan ger en god bild av både förutsättningar och 

målsättning för utvecklingen av Karlshamns kommun, såväl stads- som 

landsbygd. 

 

Ronneby kommun noterar att Halasjön som fortsätter in i Ronneby kommun 

i utställningsförslaget inte längre omfattas av LIS. I övrigt ser Ronneby 

kommun positivt på att man pekar på samverkan med grannkommunerna i 

regionala frågor som infrastruktur, kommunikation, handelsfrågor, turism, 

grönstruktur, kustzonsplanering m.m. 

 

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

dialog i frågor som rör kommunen.    

 

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslaget till översiktsplan för Karlshamns kommun.    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Roger Gardell (FP). 

http://www.karlshamn.se/planer
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå föreslår Kommunstyrelsen 

att inte ha något att erinra mot förslaget till översiktsplan för Karlshamns 

kommun. 

________________ 
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§ 269 Dnr 2014-000419 101 

Information kring pågående juridiska processer 

Byggprojektledare William Lavesson informerar. 

 

Sammanfattning  

- Eringsboda gymnastiksal 

- Ridhuset 

- Knut Hahn   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) och ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 270 Dnr 2013-000395 229 

Backsippans förskola i Listerby. 

 

Bygg projektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 

  

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen informerar om uppföljningen av entreprenaden av 

Backsippans förskola samt erhållna utmärkelser och marknadsföring kring 

projektet. 

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU att notera informationen till 

protokollet    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (FP), Malin Norfall (S) och 

ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 271 Dnr 2014-000366 049 

Tekniska förvaltningens tilläggsäskande av medel inför 
budget 2015, Villa Vassen 

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

I enlighet med kap 2.1.4 i anvisningarna inför arbetet med budget 2015-2017 

som skickats ut till respektive nämnd/förvaltning, planerar 

budgetberedningen inte att föreslå omprövning av nämndernas ramar inför 

budget 2015, givet att finansieringen i allt väsentligt följer gjorda 

antaganden. Eventuella ärenden om utökad ram skall hanteras som 

tilläggsäskanden. 

Nedan beskrivs det tilläggsäskande som härrör sig till ombyggnad av Villa 

Vassen inför säsongen 2015. 

 

Beskrivning av projektet 
Nedan beskrivs projektet med dels en beskrivande del, en motivering, en 

konsekvens avseende vad som sker om medel ej tilldelas samt äskade medel.  

 

Beskrivning: 

På uppdrag av kommunledningen har Tekniska förvaltningen tagit fram 3 st 

konceptförslag på hur Villa Vassen kan utvecklas till en restaurang för 

verksamhet året runt. Projektet berör både ny restaurang, utökning av 

sittplatser, flytt av kioskverksamhet samt utbyggnad av serveringsdäck. 

Projektet presenteras med ritningar och beskrivningar avseende respektive av 

de 3 förslagen i bilaga 1. Det som skiljer de 3 förslagen är ambitionsnivån. 

Motivering: 

Kommunledningen tillsammans med berörda förvaltningar har gjort den 

bedömningen att området kring Ekenäs-Karön behöver en attraktiv 

restaurang med verksamhet året runt för att ytterligare lyfta dess status som 

Ronnebys kustpärla.  

Konsekvens vid ej tilldelade medel: 

Ej genomfört projekt. 

Äskade medel: 

Kalkyler avseende köksutrustning, bygg, el och VVS har tagits fram vilket 

ger ett investeringsbehov för förslag 1 om 5,0 mkr vilket totalt sett medför 

ett anslagsbehov om 250 tkr/år, under förutsättning att en ökad hyresintäkt 

om 120 tkr/år kan förhandlas fram vid kommande hyresförhandlingar. Till 
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denna kommer driftkostnader, såsom el, VA, sopor mm, vilka även dessa 

skall belasta hyresgästen enligt kommande hyresavtal.    

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår: 

- Att Kommunfullmäktige anslår 5 mkr i investeringsmedel samt 250 

tkr/år avseende tillkommande underhållskostnader inklusive 

kapitaltjänstkostnader för genomförande av förslag 1, under 

förutsättning att en ökad hyresintäkt om 120 tkr/år kan förhandlas 

fram vid kommande hyresförhandlingar. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Roger Gardell (FP), Tommy Andersson (S) och ersättare 

Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Roger Gardell (FP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget (alternativ 1). 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att förslaget kompletteras till 

Kommunstyrelsen med ytterligare ett alternativ (4) som går ut på att 

förbereda byggnaden för restaurangverksamhet, utan uttalad ”pizzadel”. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner bifall för 

eget yrkande. 

Omröstnings begärs och följande propositionsordning godkänns; 

JA för bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande 

NEJ för bifall till Roger Gardells (FP) yrkande. 

  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges fem, (5) ja-röster och en (1) nej röster. 

Var och en röstade enligt nedan: 

Ledamot JA NEJ 

Roger Fredriksson (M) X  
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Kenneth Michaelsson 

(C) 

X  

Anna Carlbrandt (RP) X  

Roger Gardell (FP)  X 

Malin Norfall (S) X  

Tommy Andersson (S) X  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget kompletteras till 

Kommunstyrelsen med ytterligare ett alternativ (4) som går ut på att 

förbereda byggnaden för restaurangverksamhet, utan uttalad ”pizzadel”. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 272 Dnr 2014-000409 264 

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 - Markbyte 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

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

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

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

låst eventuella etableringar. Under de senaste åren har förhandlingar förts om att 

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

diskuterats.  

    

Bedömning 

Ronneby 22:49 är 3324 kvm. Den del av Svenstorp 2:2 som ingår i markbytet är ca 

30,1 ha. En sammanfattning av värderingen av marken bifogas. 

Marken bytes i befintligt skick och mellanskillnaden i pengar som betalas till 

kommunen blir 1 752 500 kronor.    

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner markbytet.    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lyfta ur ärendet från dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 273 Dnr 2014-000401 253 

Hoby 2:54 och del av Hoby 2:68 - Ansökan om köp av 
mark 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Möllan Fastigheter önskar köpa tomten Hoby 2:54 för att bygga bostadshus med 4 

marklägenheter. För att detta ska gå att genomföra på ett bra sätt behöver tomten 

blir lite större, dvs ca 160 kvm av Hoby 2:68 tillförs fastigheten. Det krävs även att 

detaljplanen ändras.  

    

Bedömning 

Över tomten går ett utfartservitut till förmån för tomten innanför, Hoby 2:64. 

Utfarten måste flyttas. 

I gällande detaljplan är den bit av Hoby 2:68 som bör tillföras Hoby 2:54 gatumark. 

Därför krävs att gällande detaljplan ändras. 

   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner köp- och exploateringsavtalet. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy 

Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall tillförslaget med 

tilläggsyrkande om att villkor gällande detaljplanen inkluderas i avtalet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna köp- och exploateringsavtalet med 

tillägg gällande detaljplanen. 

________________ 
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§ 274 Dnr 2014-000410 300 

Information om konceptutveckling 

Kostchef Elena Johansson föredrar ärendet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

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

och Lena Karstensson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 275 Dnr 2014-000411 300 

Centraliserad kostorganisation ekonomisk information 

Kostchef Elena Johansson föredrar ärendet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Kenneth Michaelsson (C) och Malin Norfall (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(41) 
2014-09-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 276 Dnr 2014-000260 002 

Anhållan om tilläggsanslag för inrättande av 
mottagningsenhet och integration av nyanlända 
familjer med barn 1-19 år.  

Integrationssamordnare Sabina Bico och kvalitetssamordnare Annika Forss 

lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  

På förvaltningschefens uppdrag har tf rektor Emilia Jirle och 

kvalitetssamordnare Annika Forss framtagit utredning kring organisation för 

nyanlända och i densamma skissat bakgrund och förslag till bättre 

mottagande för nyanlända familjer med barn. 

 

Tf rektor Emilia Jirle redogjorde för utredning kring integrationen av 

nyanlända som förslag till mottagningsenhet. Syftet med en 

mottagningsenhet är bl a; 

 

- likvärdig introduktion 

- effektiviserat mottagande 

- kartläggning och bättre förutsättningar 

- skarpa bättre integration 

- modersmålsundervisning till alla elever som önskar 

- studiehandledning till samtliga elever med behov 

- skapa en handlingsplan 

 

Vidare redogjorde Jirle för målgrupperna, vad som händer på 

mottagningsenheten under de fem veckorna introduktionen pågår, 

överlämningen till förskolan/skolan, och samarbetsmöjligheter inom 

Utbildningsförvaltningen. 
  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom begäran om tilläggsanslag/ 

äskande av 1,9 Mkr och hemställer hos Kommunfullmäktige om att 

medel tillskjuts för inrättande av en mottagningsenhet för nyanlända 

familjer med barn 1-19 år i Ronneby Kommun. 

.  
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Bedömning 

Tom 2014-09-01 är det 172 personer som har flyttat till Ronneby kommun 

med Uppehållstillstånd och är kommunplacerade. Av dem är det 79 personer 

i ålder 0-19 år.   Minst hälften av dem är anhöriga som kommer direkt från 

utlandet och skulle vara inskrivna i skolans mottagningsenhet. Pga. så hög 

mottagandet har vi i Ronneby kommun beviljats stimulansbidrag utöver det 

vanliga schablonersättning som utgår utifrån individens bosättning i 

kommun. Vi Ronneby kommun har erhållit extra ekonomiska medel som ger 

förutsättningar att finansiera mottagningsenheten år 2014 och 2015. 

 
Förslag till beslut 

Enheten för Arbetsmarknad och Integration föreslår Kommunstyelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att de begärda medlen på 

1 350 000 sek för 2015 och delar av kostnader för 2014 finansieras från 

299205  balanskonto. Vi föreslår avstämning och verksamhetsredovisning av 

Mottagningsenheten för nyanlända, antalet kommunplacerade år 2016 

(Flyktingmottagning), inskrivna personer i Migrationsverkets verksamhet 

som vistas i Ronneby kommun, inför planeringen och fortsättningen år 2016. 

 
Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

Roger Gardell (FP), Malin Norfall (S) och ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag med 

tilläggsyrkande om att specifikation för utökade medel redovisas för 

Kommunstyrelsen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på 

detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, med villkor om att specifikation 

för utökade medel presenteras för Kommunstyrelsen, föreslå 

Kommunstyrelsen att de begärda medlen på 1 350 000 sek för 2015 och 

delar av kostnader för 2014 finansieras från 299205 balanskonto. Samt 

föreslår avstämning och verksamhetsredovisning av Mottagningsenheten för 

nyanlända, antalet kommunplacerade år 2016 (Flyktingmottagning), 
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inskrivna personer i Migrationsverkets verksamhet som vistas i Ronneby 

kommun, inför planeringen och fortsättningen år 2016. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsförvaltningen 
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§ 277 Dnr 2014-000388 009 

Mottagning för ensamkommande barn i Ronneby 
kommun. 

Socialnämnden § 96/2014 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. Sedan 2011 har Ronneby kommun 

en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande 

barn. 

Ansvaret för överenskommelsen åligger Enheten för Arbetsmarknad och 

Integration. Ansvaret ingår som en del av flyktingmottagningen. 

Sedan 2006 ska Migrationsverket anvisa en kommun som i sin tur ska ordna 

ett boende för barnet och det reella mottagandet ska ske i en kommun inom 

ramen för socialtjänsten. 

Ronneby kommuns mottagande av ensamkommande barn är idag splittrat. 

Ansvaret är uppdelat på många förvaltningar och aktörer. Ett mera samlat 

ansvar för alla frågor som direkt rör ensamkommande barn skulle tydliggöra 

ansvar och göra det möjligt att samla kompetens. Ett samlat ekonomiskt 

ansvar för intäkter och utgifter som direkt berör ensamkommande barn 

skulle underlätta den ekonomiska planeringen. 

Huvudansvaret för mottagandet av ensamkommande barn bör ligga på 

Socialnämnden. Det innebär att Socialförvaltningen representerar Ronneby 

kommun i frågor som rör ensamkommande barn såsom överenskommelser 

som avser ensamkommande barn samt ansvarar för handläggning, beslut och 

insatser. 

    

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att organisera Ronneby kommuns 

mottagande av ensamkommande barn enligt nedanstående förslag. 

    

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen organiserar 

Ronneby kommuns mottagande av ensamkommande barn enligt bifogad 

bilaga. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

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

och Lena Karstensson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall med tilläggsyrkande om att 

flytten av balanskontot för ensamkommande till socialförvaltningen 

förtydligas i beslutet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att organisera Ronneby kommuns mottagande av 

ensamkommande barn enligt socialnämndens förslag (Socialnämnden § 

96/2014) samt att balanskontot för ensamkommande flyktingbarn flyttas 

över till socialförvaltningen. 

________________ 
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§ 278 Dnr 2014-000323 750 

Anhållan om utökade anslag till personalkostnader 
inom Barn- och familjenheten 

Socialnämnden § 84/2014 

 

Sammanfattning  

Verksamehtschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Personalsituationen på Barn- och familjeenheten har under lång tid varit 

mycket ansträngd. Det ökade antalet ärenden i kombination av ökade krav 

från lagstiftaren har markant ökat arbetsbelastningen. Inför budget 2014 

begärdes en utökning av personalen med två tjänster. Socialnämnden 

prioriterade i sitt budgetförslag ner personalförstärkningen och i 

Kommunfullmäktiges budget avslogs utökningen. 

 

Under 2014 har den höga arbetsbelastningen tvingat fram tillfälliga 

personalutökningar för att klara ärendehanteringen på ett lagligt sätt. 

 

Bemanning 

Barn- och familjeenheten består idag enligt budget av 12 handläggare och en 

teamledare. De är fördelade på 6 handläggare i utredningsgruppen, 3 

barnhandläggare, 2 familjehemssekreterare och en kontaktpersonsassistent i 

familjehemsgruppen. Därutöver bekostas en barnhandläggare för 

ensamkommande barn av Kommunledningsförvaltningen. Under 2014 har 

dessutom ytterligare en handläggare varit anställd, delvis bekostad av 

föräldraledighetsnedsättningar och korttidsfrånvaro. För att klara en lagenlig 

handläggning har en pensionerad handläggare tagits in tillfälligt och 

rekrytering av tillfällig personal pågår. I avvaktan på rekrytering kommer 

personal att hyras in. 

 

I en jämförelse av bemanningen för myndighetsutövning inom barnavården 

gjord av SKL 2013 (”Stabilitet som kompetensstrategi för den sociala 

barnavården”) hade Ronneby 573 barn per tjänst. En god bemanning enligt 

SKL är mindre än 500 barn per tjänst och 70 % av kommunerna hade färre 

än 550 barn per tjänst.  

 

 

Arbetsbelastning  

Arbetsbelastningen har ökat mycket kraftigt inom den sociala barnavården 
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de senaste åren. 

 

 

 Aktualiseringar        Utredningar Placerade 

     

2009 291 st                        188 st  86 st 

2010 300 st             171 st     94 st 

2011 *   88 ( 93 **) 

2012 254 st             202 st  78 ( 92**) 

2013 579 st             295 st  108( 118**) 

2014 T 1 247 st              153 st  

 

*datasystemsbyte 

** inkl Ensamkommande barn 
 

För att möjliggöra en acceptabel arbetsbelastning behöver antalet pågående 

utredningar per handläggare i utredningsgruppen inte överstiga 8-10 st. 

Därutöver hanterar handläggarna i utredningsgruppen mottagning och 

skyddsbedömning, förhandsbedömningar och uppföljning av pågående 

ärenden.  

 

I familjehemsgruppen är en acceptabel arbetsbelastning ca 15-17 pågående 

placeringar per barnhandläggare. 

 

 

Personalförändringar  

De sista fem åren har barnavårdens utredningsverksamhet inte tillförts någon 

ny handläggarresurs. 2009 bestod Barn- och familjegruppen av 9 st 

handläggare.  

 

Under 2011 omvandlades en handläggartjänst till teamledare.  

 

2012 utökades Barn- och familjeenheten genom att två handläggare 

överfördes från Råd- och Stöd familj.  De tog då med sig arbetsuppgifter 

som motsvarar två tjänster. Handläggning av kontaktpersoner och 

uppföljning av pågående öppenvårdsinsatser. Två nya tjänster inrättades, en 

barnhandläggare för att möta ökade lagkrav på uppföljning av placerade barn 

och en familjehemssekretare. Familjehemsutredningar köptes tidigare av 

Cura individ.  

 

Åtgärder 

För att klara arbetsbelastningen har barnhandläggare använts till 

utredningsarbete i viss utsträckning och tillfälliga förstärkningar har tillförts 
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utredningsgruppen. Övertidsarbete förekommer framförallt i samband med 

akuta situationer. Att ytterligare öka övertidsuttaget för att klara 

utredningsarbetet bedöms som olämpligt, eftersom det är viktigt att behålla 

kapacitet för akuta situationer utan att överbelasta personalen. 

 

Personalbehov  

För att kunna klara den mängd ärenden som Barn- och Familje- enheten har 

att hantera på ett rättssäkert och kvalitativt sätt, utan att överbelasta 

personalen, behöver personalstyrkan ökas.  

 

Familjehemsgruppen kan med nuvarande bemanning klara sina uppgifter på 

ett tillfredställande sätt, förutsatt att resurser tillförs för att handlägga 

ensamkommande barn. 

 

För att nå en acceptabel arbetsbelastning där varje handläggare ansvarar för 

ca 8-10 pågående utredningar, 2-4 pågående förhandsbedömningar, ansvarar 

för mottagning och skyddsbedömning av nya ärenden 6-8 veckor per år, 

samt följa upp 6-8 pågående öppenvårdsinsatser, behöver utredningsgruppen 

utökas med minst två socialsekreterare från 6 till minst 8 st. 

 

En utredningsgrupp som består av 8 handläggare kan med en acceptabel 

arbetsbelastning hantera: 

 

Omkring 600 aktualiseringar per år  

Mellan 190-240 utredningar per år 

Ca 50 pågående öppenvårdsinsatser. 

 

Kostnad 

En utökning med två socialsekreterartjänster medför ökade 

personalkostnader med ca 950 tkr.   

 

Sammanfattning 

En kraftigt ökad arbetsbelastning, framförallt till följd av ett ökat inflöde av 

ärenden, gör det nödvändigt att utöka bemanningen i utredningsgruppen på 

Barn- och Familjeenheten. 

    

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige anhålla om medel,  

950 tkr, för personalkostnader för två socialsekreterartjänster till Barn- och 

familjeenheten, Socialförvaltningen. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Roger Gardell (FP) och ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet hänskjuts till 

budgetberedningen 23 september 2014. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta ärendet till 

budgetberedningen 23 september 2014. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen 
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§ 279 Dnr 2014-000229 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 2014, kvartal 2 

Socialnämnden § 97/2014 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

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

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

kvartalet, redovisas för ledamöterna. 

    

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att, utan ställningstagande, 

lämna informationen vidare till Kommunstyrelsen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, utan ställningstagande, lämna 

informationen vidare till Kommunstyrelsen. 

________________ 
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§ 280 Dnr 2014-000395 049 

Ronneby Horse Center ansökan om medfinansiering 
gällande en uteridbana 

Fritid- och kulturnämnden § 80/2014 

Förvaltningschef Tommy Johansson redogör för Ronneby Horse Centers 

ansökan om medfinansiering från Ronneby kommun gällande en uteridbana. 

 

Sammanfattning  

Ronneby Ryttarförening har ställt frågan gällande medfinansiering till att 

färdigställa paddock I uteridbana. De har via Blekinge Idrottsförbund och 

idrottslyftet sökt medel för färdigställande. Idrottslyftet bidrar med ca 42 % 
(200 000 kr) av kostnaden om föreningen medfinansiera resterande 58 % 

(280 000 kr), högst 1 O % (48 000 kr) får avse ideellt arbete. 

Föreningen planerar att sälja andelar á 5000 kr som del i finansiering. 

    

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser föreningens ambition att komma framåt med 

anläggningen som positivt och beslutar att skicka ärendet till 

Kommunstyrelsen för ytterligare hantering. I Fritid- och kulturnämndens 

budget finns inte utrymme för denna medfinansiering. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Kenneth Michaelsson (C) och Malin Norfall (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till att med 80 000 kr gå in 

som medfinansiärer och att detta ska belasta Kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

bifalla ansökan om 80 000 kr och att Kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter belastas för detta. 

________________ 
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§ 281 Dnr 2014-000362 007 

Revisionsrapport - granskning av samverkan vid 
avtalsmässiga förpliktelser mot externa aktörer 

Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun 

granskat om det finns en tillfredställande samverkan mellan olika 

kommunala verksamheter för att säkerställa kommunens avtalsmässiga 

förpliktelser gentemot externa aktörer. 

 

De identifierade förbättringsområdena som behöver kvalitetsutvecklas är: 

 Upprättande och implementering av kommunövergripande 

avtalspolicy.  

 Upprättande av en tillgänglig kommunövergripande avtalsdatabas. 

 Kommunstyrelsens delegationsordning förtydligas avseende 

avtalstecknande. 

 

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att arbeta fram en kommunövergripande 

avtalspolicy, upprätta och publicera en kommunövergripande avtalsdatabas 

och att genomföra en översyn över gällande delegationsordning.  

    

Bedömning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun 

granskat om det finns en tillfredställande samverkan mellan olika 

kommunala verksamheter för att säkerställa kommunens avtalsmässiga 

förpliktelser gentemot externa aktörer. 

  

I rapporten framkommer att det inte finns heltäckande och ändamålsenliga 

kommunövergripande riktlinjer avseende upprättande av avtal och 

avtalshantering men att ett utvecklingsarbete påbörjats avseende samverkan 

och kommunikation över förvaltningsgränserna. 

 

Dessutom finner revisionen att det finns behov av att kommunstyrelsens 

delegationsordning bör tydliggöras vad gäller rätten att teckna avtal för 

kommunens räkning samt att det finns behov av en kommunövergripande 

rutin för kvalitetssäkring av avtal. 
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De identifierade förbättringsområdena som behöver kvalitetsutvecklas är: 

 Upprättande och implementering av kommunövergripande 

avtalspolicy. 

 Upprättande av en tillgänglig kommunövergripande avtalsdatabas. 

 Kommunstyrelsens delegationsordning förtydligas avseende 

avtalstecknande. 

 

Avtalspolicy 

Förvaltningarna ser precis som revisionen behovet av en övergripande 

avtalspolicy för kommunen. Redan under våren/sommaren 2014 har en 

intern diskussion kring avtalsutformning och avtalsinnehåll påbörjats och 

kommer att fortsätta. Dessa diskussioner får under 2015 utvecklas och 

tydliggöras och leda fram till en avtalspolicy med fokus på avtalshantering, 

juridisk kvalitetssäkring, avtalsuppföljning och intern kontroll. Ansvaret för 

arbetet koncentreras till kommunledningsförvaltningen och kommer att ledas 

av kommunjuristen.  En avtalspolicy ska finnas färdig för politiskt 

ställningstagande senast årsskiftet 2015/2016. 

 

Avtalsdatabas 

En tillgänglig aktuell avtalsdatabas underlättar för handläggare och chefer i 

det dagliga arbetet kring inköp/upphandling och avtalstecknande varför 

kommunledningsförvaltningen initierar ett arbete med att ta fram och på 

intranätet publicera en aktuella avtalsdatabas. Arbetet kommer att ledas 

upphandlingssamordnaren på kommunledningsförvaltningen och vara klart 

senast vid halvårsskiftet 2015 – om arbetet med nytt intranät tillåter detta. I 

annat fall så snart detta arbete tillåter. 

 

Delegationsordning 

En diskussion om innehållet i nu aktuell delegationsordning pågår inom och 

mellan förvaltningarna och ett förslag till ny delegationsordning är tänkt att 

presentera för politiskt ställningstagande senast halvårsskiftet 2015. Ansvaret 

för genomförande och framtagande ligger inom 

kommunledningsförvaltningen och kommer att ledas av kommunjuristen. 

 

Sammanfattningsvis ser förvaltningen att de i revisionsrapporten föreslagna 

förbättringsområdena är viktiga i kommunens fortsatta arbete med att 

förstärka och förbättra kvaliteten i den kommunala verksamheten och 

servicen. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att: 
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 Godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten ” Granskning av 

samverkan vid avtalsmässiga förpliktelser mot externa aktörer” 

 Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna samma svar samt föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna svaret och att ge förvaltningen i 

uppdrag att genomföra de aktiviteter som redovisas i svaret. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) och ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att: 

 Godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten ” Granskning av 

samverkan vid avtalsmässiga förpliktelser mot externa aktörer” 

 Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna samma svar samt föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna svaret och att ge förvaltningen i 

uppdrag att genomföra de aktiviteter som redovisas i svaret. 

 

________________ 
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§ 282 Dnr 2014-000385 009 

Leader Blekinge - Ansökan om utbetalning räntemedel 
Leader Blekinge 

 

Sammanfattning  

Leader Blekinge är ett EU-program för länets fem kommuner avseende 

landsbygds- och skärgårdsutveckling. EU-medlen betalas ut först i efterhand 

varför Leader Blekinge måste använda sig av en checkkredit i bank. Detta 

ger upphov till en icke stödberättigad räntekostnad som måste finansieras. 

Ansvaret för Leader-programmen löper till och med juni 2015. Fr o m år 

2015 finns anslag i kommunens budget med 500 tkr per år till Leader 

Blekinge. 

 

Leader Blekinge har nu ansökt om utbetalning av räntemedel för perioden 

2013-10-02 – 2014-06-30. Totalt uppgår räntekostnaden till 115 510 kronor, 

varav Ronnebys andel (20 %) beräknas till 23 102 kronor. I ansökan står 

felaktigt totalbelopp från föregående ansökan 2013. Ronnebys räntekostnad 

är dock korrekt enligt administratören på Leader Blekinge, Johanna 

Lindström.                  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utbetalning om 23 102 kronor ska ske enligt 

ansökan 2013-09-02 från Leader Blekinge.  

Kostnaden ska belasta kommunens centrala konton. 

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(41) 
2014-09-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att:  

- utbetalning om 23 102 kronor ska ske enligt ansökan 2013-

09-02 från Leader Blekinge.  

- Kostnaden ska belasta kommunens centrala konton. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(41) 
2014-09-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 283 Dnr 2014-000416 101 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott 2015 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen  

 

2015-01-13   2015-08-11   

2015-02-03   2015-09-01 

2015-03-03   2015-10-06 

2015-04-07   2015-11-03 

2015-05-05   2015-11-24 

2015-06-02 

 

 

Kommunstyrelsen arbetsutskottet  

 

2015-01-19   2015-08-17   

2015-02-09   2015-09-07 

2015-02-23   2015-09-21 

2015-03-09   2015-10-12 

2015-03-23   2015-10-26 

2015-04-13   2015-11-09 

2015-04-27   2015-11-30 

2015-05-11   2015-12-14 

2015-05-25    

2015-06-08    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(41) 
2014-09-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att anta 

föreslagna tider för Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2015. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(41) 
2014-09-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 284 Dnr 2014-000418 101 

Sammanträdestider för kommunstyrelsens 
personalutskott 2015 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen Personalutskottet  

 

2015-01-26   2015-09-14 

2015-03-16   2015-10-19 

2015-04-20   2015-12-07 

2015-06-01    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att anta 

föreslagna tider för Kommunstyrelsens personalutskott 2015. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(41) 
2014-09-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 285 Dnr 2014-000417 101 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2015 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige  

 

2015-01-29   2015-08-27   

2015-02-26   2015-09-24 

2015-03-26   2015-10-29 

2015-04-29   2015-11-26 

2015-05-28   2015-12-10 

2015-06-17    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagna tider för 

Kommunfullmäktige 2015. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(41) 
2014-09-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 286 Dnr 2014-000022 101 

Kurser och konferenser 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att inbjudningarna noteras till 

protokollet utan beaktande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna inbjudningar utan 

beaktande. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(41) 
2014-09-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 287 Dnr 2014-000021 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Blekinge Arkipelag, nyhetsbrev 

Blekinge Tingsrätt, underrättelse angående konkurs Gö Fisk AB 

Energikontor sydost, nyhetsbrev 

IOGT-NTO, redovisning av lägret för funktionshindrade barn och ungdomar 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, nyhetsbrev 

Länsstyrelsen, informations- och prognosbrev 

Länsstyrelsen, regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, 

Kalmar och Kronobergs län 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:34 

Växjö Tingsrätt, upphävande av Cascades Djupafors AB tillstånd 

 

Protokollsutdrag 

Olofströms kommun § 119/2014 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Anna Carlbrandt (RP), Roger Gardell (FP) och ersättare 

Peter Bowin (V). 

________________ 

 


