
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(133) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Magnus Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, tisdag 2019-10-15 kl. 17:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 269-313 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Roger Fredriksson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Magnus Pettersson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-10-01 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-15   

Datum då anslaget tas ned 2019-11-07 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
Kenneth Michaelsson (C) 
Tim Svanberg (C) 
Roger Gardell (L) 
Magnus Pettersson (S) 
Tommy Andersson (S) 
Malin Månsson (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Lova Necksten (MP) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Tomas Lund (SD) 
Gina Hellberg Johansson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (M) tjänstgör istället för Magnus Persson (M) 
Stefan Österhof (S) tjänstgör istället för Ola Robertsson (S) 
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör istället för Nicolas Westrup (SD) 
Tony Holgersson (SD) tjänstgör istället för Tim Aulin (SD).  

Övriga närvarande  

Ersättare Kajsa Svensson (M) 
Willy Persson (KD) 
Silke Jacob (C) 
Catharina Christensson (S) 
 

Tjänstemän Tommy Ahlqvist, kommundirektör 
Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
Torbjörn Lind, näringslivschef §§ 270, 284-285 
Johan Sjögren, ekonomichef § 275 
Catherine Persson, förvaltningschef äldreförvaltningen §§ 288-289, 313 

Övriga Peter Ratcovich, förbundschef Samordningsförbundet i Blekinge (FINSAM) § 271 
Ingrid Hermansson, ordförande Samordningsförbundet i Blekinge (FINSAM) § 271 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 269 Dnr 2019-000001 101  
Val av justerare och förändring av dagordningen ............................... 6 

§ 270 Dnr 2019-000002 101  
Information från näringslivschefen...................................................... 7 

§ 271 Dnr 2019-000432 106  
Informationsärende - Finsam, verksamheten och dess inriktning ....... 8 

§ 272 Dnr 2019-000456 003  
Nya riktlinjer för flaggning vid kommunens anläggningar m.m. ........... 9 

§ 273 Dnr 2019-000205 109  
Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag ............................................................................. 12 

§ 274 Dnr 2019-000206 101  
Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner ...... 14 

§ 275 Dnr 2019-000492 040  
Delårsrapport 2019-08-31 för Ronneby kommun ............................. 15 

§ 276 Dnr 2019-000493 040  
Information om kommunens krediter 2019-08-31 ............................. 18 

§ 277 Dnr 2019-000213 253  
Markanvisning del av Svenstorp 20:1 ............................................... 20 

§ 278 Dnr 2015-000217 101  
Förslag till tillägg i "Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda" avseende föräldraledighet ..................................... 25 

§ 279 Dnr 2019-000470 169  
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 ..................................................... 27 

§ 280 Dnr 2019-000449 059  
Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privat utförare .. 29 

§ 281 Dnr 2019-000505 001  
Ombyggnad Hjorthöjdens förskolas kök ........................................... 31 

§ 282 Dnr 2019-000508 001  
Projekt för energieffektivisering i storkök .......................................... 34 

§ 283 Dnr 2018-000006 406  
Taxor måltidsverksamhet 2019 ........................................................ 37 

§ 284 Dnr 2019-000481 841  
Avsiktsförklaring gällande Visit Blekinge AB ..................................... 41 

§ 285 Dnr 2019-000534 001  
Verksamhetsförändring avseende turistbyrån .................................. 45 

§ 286 Dnr 2019-000520 106  
Utvärdering av Tjänsten Dataskyddsombud från Sydarkivera .......... 47 

§ 287 Dnr 2019-000348 001  
PFAS - Dåtid, nutid, framtid.............................................................. 52 

§ 288 Dnr 2017-000306 730  
Förslag från äldrenämnden avseende transport av avliden och 
bårhusavgift ..................................................................................... 57 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 289 Dnr 2019-000526 730  
Förslag till beslut om taxor i vård- och omsorgsnämndens verksamhet 
2020 ................................................................................................. 61 

§ 290 Dnr 2019-000536 300  
Centraliserad och samordnad hantering av kommunens bilar .......... 67 

§ 291 Dnr 2019-000484 294  
Kartläggning av alla kommunala verksamheters externa 
hyreskontrakt ................................................................................... 70 

§ 292 Dnr 2019-000244 109  
Besvarande av medborgarförslag - Låt Ronneby bli kommunen som 
skapar förutsättningar för Recircle.................................................... 72 

§ 293 Dnr 2019-000197 109  
Besvarande av medborgarförslag - gör om gallerian i centrum till en 
stor secondhand galleria .................................................................. 75 

§ 294 Dnr 2018-000601 109  
Besvarande av medborgarförslag - Modern publik Elbilsladdning .... 77 

§ 295 Dnr 2018-000442 109  
Besvarande av medborgarförslag - Energisjälvförsörjande 
flerbostadshus i Ronneby kommun med Vårgårda Bostäders 
tekniklösning .................................................................................... 79 

§ 296 Dnr 2019-000097 109  
Besvarande av medborgarförslag - Förbättra, inte försämra vår 
elnätstaxa 9 ..................................................................................... 82 

§ 297 Dnr 2019-000325 109  
Besvarande av medborgarförslag - utformning av taxor ................... 85 

§ 298 Dnr 2019-000173 109  
Besvarande av medborgarförslag - 
Gemenskapsboende/kollektivboende ............................................... 88 

§ 299 Dnr 2019-000101 109  
Besvarande av medborgarförslag - Inför sammanträdesarvoden och 
bilersättning för alla ledamöter i Kommunala pensionärsrådet ......... 91 

§ 300 Dnr 2018-000466 109  
Besvarande av medborgarförslag - Vägbulor och hastighetskamera 
på Utmarksvägen ............................................................................. 95 

§ 301 Dnr 2015-000292 109  
Besvarande av medborgarförslag angående Millegarne och Gökalvs 
badplatser ........................................................................................ 97 

§ 302 Dnr 2017-000649 101  
Besvarande av motion från kommunfullmäktige ledamot Jan-Eric 
Wildros (S) om framtida trygghetsprojekt ....................................... 101 

§ 303 Dnr 2018-000505 149  
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune 
Håkansson (RP) angående närdemokrati i Ronneby kommun ....... 103 

§ 304 Dnr 2018-000746 739  
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune 
Håkansson (RP) angående formuleringar i hyreskontrakt mm ....... 108 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 305 Dnr 2018-000650 159  
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune 
Håkansson(RP) angående hemsändningsbidrag ........................... 110 

§ 306 Dnr 2018-000274 192  
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall 
(S) angående extratjänster ............................................................. 114 

§ 307 Dnr 2017-000387 842  
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric 
Wildros (S) stärk viktiga platser för turistnäringen genom att bygga 
upp ett nät av infopunkter i hela kommunen ................................... 115 

§ 308 Dnr 2019-000162 101  
Uppföljning och utvärdering av digitala utskick ............................... 118 

§ 309 Dnr 2019-000552 001  
Förslag till sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott .................................................................................. 123 

§ 310 Dnr 2019-000554 001 126 
Förslag till sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige .......... 126 

§ 311 Dnr 2019-000005 101  
Delegationsbeslut 2019 .................................................................. 128 

§ 312 Dnr 2019-000004 101  
Delgivningsärenden ....................................................................... 130 

§ 313 Dnr 2019-000585 001  
Stimulansmedel 2019 för förstärkning av äldreomsorgen ............... 132 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 269 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare och förändring av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

1. Ärende 43 på dagordningen ” Förslag till organisationsförändring 

avseende kommunikationsenheten” dras ur. Ärendet kommer 

behandlas i kommunstyrelsen under november månad. 

2. Ärende om ”Stimulansmedel 2019 för förstärkning av 

äldreomsorgen” lyfts in som ärende 45 på dagordningen. 

Magnus Pettersson (S) föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen samt utser Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 270 Dnr 2019-000002 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S), Roger Gardell (L) och Willy Persson 

(KD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschef, Torbjörn Lind  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 271 Dnr 2019-000432 106 

Informationsärende - Finsam, verksamheten och dess 
inriktning 

 

Sammanfattning  

Förbundschef Peter Ratcovich och ordförande Ingrid Hermansson, båda från 

samordningsförbundet i Blekinge (FINSAM), ger information om förbundets 

arbete och verksamhet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP), Jan-Eric Wildros (S), Magnus 

Pettersson (S) och Malin Månsson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 272 Dnr 2019-000456 003 

Nya riktlinjer för flaggning vid kommunens 
anläggningar m.m. 

 

Sammanfattning  

Det finns idag ett reglemente för flaggning vid kommunens anläggningar 

m.m. antaget av kommunfullmäktige 2007. Reglementet har varit svårt att 

följa i praktiken t ex i samband vänortbesök, andra officiella besök, de 

nationella minoriteternas nationaldagar eller motsvarande och festivaler av 

typen Pride.  

Bedömning 

För att följa kommunens antagna riktlinjer för styrdokument föreslås att 

dokumentet istället för ett reglemente istället blir en riktlinje. Dokumentet 

utökas med möjligheter att, utöver allmänna flaggdagar samt i enlighet med 

riktlinjerna för hedersbevisning av kommunalt anställda och förtroendemän, 

även omfatta flaggning när regering eller länsstyrelse rekommenderar allmän 

flaggning, vid vänortsbesök, andra officiella besök, större evenemang samt 

vid andra tillfällen enligt särskilt beslut. Det senare kan t ex vara i samband 

med Europadagen eller de nationella minoriteternas nationaldagar eller 

motsvarande. Förslaget innebär också att beslut om flaggning enligt tre av 

punkterna i riktlinjen fattas av kommunfullmäktiges presidium i samråd med 

kommundirektören.  

Liksom tidigare reglerar riktlinjerna enbart flaggningen vid stadshuset samt 

vid Söderbro.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer 

för flaggning vid kommunens anläggningar m.m. och samtidigt upphäva 

nuvarande reglemente från 2007.  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta riktlinjer för flaggning vid kommunens 

anläggningar m.m. och samtidigt upphäva nuvarande reglemente från 2007. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Magnus Pettersson 

(S). 

Yrkanden 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar att det på stadshusets och Söderbros 

flaggstänger endast ska flaggas med den svenska flaggan, besökande länders 

flaggor, våra minoritetsflaggor samt kommunens egna flaggor. 

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Bengt Sven Åke Johansson (SD) förslag röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tolv (12) ja-röster, 

fyra (4) nej-röster och en (1) avstår. 

 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Lena Karstensson (M) * X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Tim Svanberg (C) X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Malin Månsson (S) X   

Stefan Österhof (S) * X   

Jan-Eric Wildros (S) X   

Lova Necksten (MP) X   

Anders Oddsheden (SD) *  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Tomas Lund (SD)    X 

Gina Hellberg Johansson (SD)  X  

Tony Holgersson (SD)*  X  

Totalt  12 4 1 

 

* Tjänstgörande ersättare       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för 

flaggning vid kommunens anläggningar m.m. och samtidigt upphäva 

nuvarande reglemente från 2007. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 273 Dnr 2019-000205 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år. Sedan redovisningen i april har 21 

medborgarförslag beslutats av kommunfullmäktige och flera är på väg 

genom beslutssystemet. Det har varit stort inflöde av nya medborgarförslag; 

27 stycken sedan redovisningen i april. Till det kommer att 13 stycken är 

inkomna men ej ännu anmälda i kommunfullmäktige. Totalt har det i år fram 

till och med inkommit 60 medborgarförslag. I dagsläget är det 10 

medborgarförslag som är äldre än 12 månader.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 274 Dnr 2019-000206 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år. Sedan redovisningen i april har sju motioner beslutats av 

kommunfullmäktige och fem stycken har tillkommit.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 275 Dnr 2019-000492 040 

Delårsrapport 2019-08-31 för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Härmed avges delårsrapport per 2019-08-31. Rapporten indikerar ett 

årsresultat om -18 mkr, vilket är 21 mkr sämre än budget.  

I jämförelse indikerade prognosen per 2019-04-30 minus -27 mkr i 

årsresultat.  

 

Centrala konton  

Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott på 25 mkr, 

vilket är i linje med prognosen per 2019-04-30. I prognosen antas att KS och 

KF:s reserver för oförutsett och KF:s extra reserv förbrukas under 2019. Ca 

15 mkr finns i kvarstående medel vid rapporttillfället. Ett lägre användande 

förbättrar resultatet.  

 

I jämförelse med prognosen per 2019-04-30 för pensionsavsättningen 

avseende Räddningstjänsten har prognosen behövt revideras upp med 

närmare 8 mkr (beräkningar enligt KPA). Detta är engångseffekt av ny 

beräkningsmodell.  

 

Nämnderna 

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskridande med -46 mkr mot 

budget, vilket är 9 mkr bättre än vid prognosen per 2019-04-30. Det är 

utbildningsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden som står för de 

största negativa budgetavvikelserna i kronor räknat. 

 

För mer information se delårsrapporten och nämndernas rapporter.  

Bedömning 

Av försiktighetsskäl antas KS och KF:s centrala reserver behöva användas, 

men om så inte blir fallet minskar det totala överskridandet. 

 

Reserverade medel centralt för ökade arvodeskostnader 1300 tkr inkl PO 

kommer att omfördelas enligt andelen av kostnadsförändringen under årets 

första åtta månader 2019 jämfört med samma period 2018. Medlen 

omfördelas genom en teknisk budgetjustering till KS 533 tkr, Revisionen 53 

tkr, MBN 102 tkr, TFK 204 tkr, UN 143 tkr, ÄN 119 tkr, SN 131 tkr och ÖN 

15 tkr. Omfördelningen görs under tertial 3. Omfördelningen kommer att 
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påverka nämndernas jämförelser mot budget avseende nämndkostnader. På 

kommunens totala resultat blir det ingen påverkan. 

 

I kommunens budget för 2019 och i ägardirektiv till AB Ronnebyhus anges 

att bolaget ska lämna ett bidrag om 700 tkr till kommunen för sociala 

insatser på Hjorthöjden. På grund ändrade redovisningsprinciper får inte 

ersättningen, som görs i form av utdelning från bolaget, verkställas förrän 

efter bolagsstämman som hålls i maj 2020. Intäkten kan därför inte 

tillgodoräknas 2019. Teknik, Fritid och Kulturförvaltningen (TFK) har i sin 

prognos för 2019 antagit att intäkten kommer att erhållas. För att eliminera 

resultatpåverkan har motsvarande belopp bokats som kostnad på centralt 

konto. Då den ändrade redovisningsprincipen inte är något som TFK kan 

påverka bör nämndens budgetram 2019 kompenseras från reserverade medel 

på centralt konto.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 700 tkr från KS reserv för oförutsedda 

utgifter till TFK för att kompensera för den budgeterade uteblivna intäkten 

2019 från AB Ronnebyhus.  

 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiva avseende 

styrbara kostnader. 

 

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

 

Uppföljningen av mål samt redovisningen av särskilda uppdrag noteras till 

protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), 

Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S), Åsa Evaldsson (M), Willy 

Persson (KD) och Kajsa Svensson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att kommunstyrelsen förlänger beslut om anställnings- och 

inköpsstopp fattat 2019-06-04 under § 235 till och med 2020-04-31. Även 

nämnderna uppmanas förlänga detta beslut.         



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 700 tkr från KS reserv för 

oförutsedda utgifter till TFK för att kompensera för den budgeterade 

uteblivna intäkten 2019 från AB Ronnebyhus.  

 

2. Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges 

ekonomistyrningsprincip. För samtliga nämnder gäller generellt att 

löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt 

att vara restriktiva avseende styrbara kostnader. 

 

3. Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till 

kommunfullmäktige. 

 

4. Uppföljningen av mål samt redovisningen av särskilda uppdrag 

noteras till protokollet. 

 

5. Kommunstyrelsen förlänger beslut om anställnings- och inköpsstopp 

fattat av kommunstyrelsen 2019-06-04 under § 235 till och med 

2020-05-31. 

 

6. Kommunstyrelsen förlänger beslut om anställnings- och inköpsstopp 

fattat av kommunstyrelsen 2019-06-04 under § 235 till och med 

2020-04-31. 

 

7. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att förlänga beslut om 

inköpsstopp fattat av kommunstyrelsen 2019-06-04 under § 235 till 

och med 2020-04-31. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Ekonomienheten  

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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§ 276 Dnr 2019-000493 040 

Information om kommunens krediter 2019-08-31 

 

Sammanfattning  

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

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2019-08-31 till 225 (187) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2018-12-31. 66 (61) % av kommunens 

lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 

22 (33) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. Den 12-

månadersperiod under vilken störst andel av lånen förfaller är mellan 1 och 2 

år. Då förfaller 45 (44) % av lånen.  

 

Riksbankens styrränta låg per 2019-08-31 på -0,25 % (-0,25 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  
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Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tills vidare, 

vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

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

förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta 

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen att rapportera beslutet jämte 

sammanställning över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning 

och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, 

inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. 

Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider 

men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta bedöms 

fördelaktigt. 

2. Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Ekonomienheten  
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§ 277 Dnr 2019-000213 253 

Markanvisning del av Svenstorp 20:1 

 

Sammanfattning  

Ärendet återremitterades genom en minoritetsåterremiss i 

kommunfullmäktige 2019-04-25 § 145 med motiveringen att äldrenämnden 

skulle yttra sig i ärendet. Äldrenämnden har yttrat sig genom beslut av 

nämnden 2019-06-19 § 65. Ärendet ska nu behandlas på nytt i 

kommunfullmäktige 

 

Ur tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20. 

Drevviken Fastighetsförvaltning AB är ett företag som bygger 

samhällsfastigheter, främst äldreboende. Företaget är intresserade av att 

bebygga delar av Stenåsa-planen i Bräkne-Hoby med ett äldreboende. Viss 

problematik finns kring användningen B (bostäder) i detaljplanen.  

Bedömning 

Drevviken Fastighetsförvaltning AB är ett ungt fastighetsföretag som bygger 

samhällsfastigheter, främst äldreboende. Företaget bygger och överlåter, 

således inget förvaltande bolag eller företag som driver vård i egen regi. 

Företaget bygger fastigheter på ett antal platser i Stockholm men även i 

Skåne. Företaget är intresserade av att bebygga delar av Stenåsa-planen i 

Bräkne-Hoby (del av Svenstorp 20:1) med ett äldreboende. Inom gällande 

detaljplan är det möjligt att få in ett äldreboende enligt företagets ritningar 

med vissa anpassningar såsom höjd och exploateringsgrad som har gjorts för 

att få ett fungerande äldreboende. Kvar i gällande detaljplan kommer att 

finnas plats för annan bebyggelse.  

Det finns intresse för delar av området att bygga marklägenheter. Det är 

sannolikt att dessa marklägenheter kan byggas på den del av planen som 

finns kvar om ett äldreboende etableras.  

Det finns en stor fråga som kan vara ett problem med en etablering av 

äldreboende inom Stenåsaplanen. I gällande detaljplan är markanvändningen 

bostäder (B). Med användningen bostäder avses boende med varaktig 

karaktär. I användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av 

kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även 

gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden som 

innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort. 
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När det handlar om olika former av boende med inslag av omsorg kan det 

vara svårt att avgöra om användningen är boende eller vård. Även här är det 

syftet med verksamheten och hur den är tänkt att bedrivas som är avgörande. 

Med begreppet vård följer andra villkor än för boende vad gäller utformning, 

miljö, besittningsrätt med mera. Kommunen måste i varje enskilt fall se till 

det specifika innehållet i den verksamhet som planeras. Det är inte alltid 

möjligt att avgöra om det är en bostad eller vård enbart utifrån vad 

verksamheten kallas.  

 

Domstolarna har i praxis gjort bedömningarna bland annat utifrån hur stort 

vårdinslaget är och vilken omgivningspåverkan verksamheten förväntas ha. 

Ett visst vårdinslag, till exempel föräldraliknande omsorg kan dock, enligt 

praxis, rymmas inom B- Bostäder. Gruppbostäder och träningsbostäder där 

boendet kräver ständig tillsyn av personal kan därför ingå i B- Bostäder. 

Som en del av bedömningen om det är vård eller boende ingår en bedömning 

av den omgivningspåverkan verksamheten förväntas ha. Det vill säga om en 

verksamhet kan förväntas ha en annan omgivningspåverkan än vad som i 

allmänhet förväntas av ett boende. Det kan till exempel vara hur trafik- och 

transportalstrande verksamheten är.  

Utifrån ovanstående resonemang är det inte en helt problemfri etablering. 

För att komma vidare kan man hantera frågan genom markanvisningsavtal 

på en tid av sex månader för att företaget ska kunna söka och eventuellt få ett 

beviljat förhandsbesked innan en eventuell försäljning sker.  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att ta 

fram ett förslag till markanvisningsavtal på en tid av sex månader för att 

företaget ska kunna söka och eventuellt få ett beviljat förhandsbesked innan 

en eventuell försäljning sker. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), 

Lova Necksten (MP) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att avslå markanvisningen.  

 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Magnus Petterssons (S) förslag. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Roger Gardell (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns. 

Det som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) förslag röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges,  

 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Lena Karstensson (M) * X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Tim Svanberg (C) X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Stefan Österhof (S) *  X  

Jan-Eric Wildros (S)  X  

Lova Necksten (MP)  X  

Anders Oddsheden (SD) * X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Tomas Lund (SD)  X   

Gina Hellberg Johansson (SD) X   

Tony Holgersson (SD)* X   

Totalt  11 6  

 

* Tjänstgörande ersättare     
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till 

markanvisningsavtal på en tid av sex månader för att företaget ska kunna 

söka och eventuellt få ett beviljat förhandsbesked innan en eventuell 

försäljning sker. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 278 Dnr 2015-000217 101 

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

 

Sammanfattning  

Under våren 2015 väcktes ett ärende i KSAU angående föräldraledighet för 

förtroendevalda. Ärendet återremitterades två gånger, bland annat på grund 

av oklarheter. Det fanns flera delar av förslaget som borde utredas 

grundligare. Ärendet blev återremitterat den andra gången då det var otydligt 

hur arvodet för föräldralediga skulle regleras. Eftersom det har förflutit en tid 

sedan förslaget behandlades och att förslaget inte är fullständigt föreslås det 

att kommunfullmäktige fattar beslut om att hänskjuta frågan till kommande 

budgetberedning.  

Bedömning 

Eftersom förslaget från ledamoten inte är fullständigt krävs en omfattande 

utredning av flera delar som förslaget omfattar för att fullmäktige ska kunna 

ta ställning i frågan om föräldraledighet för förtroendevalda.  

 

Inför beslut 2015 genomfördes vissa utredningsinsatser som visade att 

ledamotens förslag var ofullständigt och att problemställningen borde 

ändras. Efter att förslaget återremitterades har det inte vidtagits några 

utredningsåtgärder. År 2017 kom en ny kommunallag, vilken ökar 

möjligheterna för föräldraledighet för vissa förtroendevalda. Det innebär att 

utredningen även behöver göras om från grunden, för att kunna ta hänsyn till 

den nya lagtexten samt för att omfatta samtliga problemställningar i 

förhållande till föräldraledighet för förtroendevalda. 

 

Det ska nämnas att en förtroendevald idag har möjlighet att vara 

föräldralediga, men utan att bli ersatt och att det saknas reglering i 

”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda” gällande 

arvodet.  

 

Innan en sådan omfattande utredning görs föreslås det därför att förslaget 

avslås och att frågan hänskjuts till kommande budgetberedning för 

ställningstagande.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget på grund av förslagets ordalydelse. 

Kommunfullmäktige anser dock att frågan om föräldraledighet för 

förtroendevalda är viktig och att frågan därför hänskjuts till kommande 

budgetberedning.  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget enligt ovan nämnda grunder samt att 

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag 

med utgångspunkt i nya Kommunallagen och hur den används i andra 

kommuner. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen avslår 

avslå förslaget enligt ovan nämnda grunder samt att 

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag 

med utgångspunkt i nya Kommunallagen och hur den används i andra 

kommuner.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget enligt ovan nämnda grunder 

samt att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 

beslutsunderlag med utgångspunkt i nya Kommunallagen och hur den 

används i andra kommuner. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 279 Dnr 2019-000470 169 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 

 

Sammanfattning  

Denna rapport är den rapport som skall lämnas till Länsstyrelsen senast 

2019-10-31 i enlighet med Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskap 

föreskrift. Ledningsgrupperna i förvaltningar och bolag har lämnat underlag 

för beskrivningar och bedömningar 

Rapporten ger en samlad bild av de risker som kan identifieras och som ger 

konsekvenser inom Ronneby kommuns geografiska område för närvarande. 

Det redogörs även för hur förberedelse för hantering av riskerna sker för 

närvarande och förslag till åtgärder för de kommande åren redovisas. Vidare 

redovisas även samhällsviktig verksamhet som bedrivs inom kommunens 

geografiska område och inom kommunkoncernen.  

Bedömning 

Bedömning och underlag finns i bifogad rapport.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och skicka den till 

Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

rapporten och skicka den till Länsstyrelsen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och skickar den till Länsstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Länsstyrelsen i Blekinge län (inklusive rapport) 

Per Drysén, kris- och säkerhetshandläggare  
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§ 280 Dnr 2019-000449 059 

Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privat utförare 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog 2018-11-29 § 300, Program för uppföljning och 

insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden 2015-1018. 

Fr o m 2015 ska kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, för varje 

mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som 

utförs av privata utförare, KL Kommunallagen 5:3. 

Programmet ska vara vägledande för hur arbetet med att ge privata aktörer 

uppdrag att utföra kommunala angelägenheter ska genomföras och vad det 

ska innehålla. 

Formellt överlämnas verksamheten oftast efter en offentlig upphandling 

enligt LOU Lagen om offentlig upphandling, LUF Lagen om upphandling 

inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller LOV Lagen 

om Valfrihetssystem. 

 

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde 

och svarar för att detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som 

träffas med privata utförare. Generellt syftar uppföljningen till att 

- Säkra leverans enligt avtal 

- Möjliggöra kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser 

- Ge underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete samt 

- Ge allmänheten möjlighet till insyn 

 

Av programmet framgår det att varje nämnd senast i januari månad ska 

sammanställa en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet 

ska följas upp. Av planen ska det bl a framgå vilka avtal som är prioriterade 

att följa upp och om det finns några särskilda granskningsområden inom 

dessa, vilka former av uppföljning som ska använda, var det operativa 

ansvaret för uppföljningen ligger, en tidplan och former för återkoppling av 

resultatet till nämnd, utförare och allmänhet.  
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Bedömning 

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för de samordnade upphandlingarna. 

Av den anledning har Upphandling, för de samordnade avtalen, tagit fram en 

uppföljningsplan där det framgår vilka samordnade avtalsområden som 

prioriteras 2019 och 2020 där Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd. Vidare 

framgår det vilka särskilda granskningsområden som är aktuella för 

respektive avtalsområde och var det operativa ansvaret åvilar. Upphandling 

kommer att ansvara för återkoppling till kommunstyrelsen. 

Uppföljningsplanen är kommunicerad med förvaltningar och de kommunala 

bolagen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 

 

Att fastställa bifogad uppföljningsplan.  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

föreslagen uppföljningsplan. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer uppföljningsplanen. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  
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§ 281 Dnr 2019-000505 001 

Ombyggnad Hjorthöjdens förskolas kök 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-06-13 

Hjortshöjdens förskola har idag ett gammalt, villaliknande tillagningskök 

som är i stort behov av renovering. Inför beslut av renovering finns 

möjlighet att välja om förskolan ska ha ett serveringskök, mottagningskök 

eller som idag tillagningskök, vilket är det mest kostsamma alternativet.       

Bedömning 

Hjorthöjdens förskolas kök är i stort behov av renovering. Det är byggt som 

ett kök i en villa med material som passar en villa men som inte passar för 

dagens krav i ett professionellt storkök. Materialvalet är gammalt, trasigt och 

ohygieniskt. Ordentlig ventilation saknas för dagens produktion och 

avloppssystemet klarar inte av att ta emot det stärkelserika vattnet efter 

pasta- och potatiskokning. Vattnet rinner ner sakta, avloppet täpps igen och 

det luktar mycket illa från brunnen. Brunnen liknar en badrumsbrunn med en 

diameter om ca 200 mm vilket gör det svårt att skura golvet och raka ner 

vattnet i brunnen som är brukligt i storkök.  

Hjorthöjdens förskola förekommer inte i utredningen om ”Framtidens 

skolor” utan beräknas fortsätta sin verksamhet framöver. Förskolan har 3 

avdelningar med ca 50 barn. Köket är bemannat med en kock 75% men även 

ett köksbiträde med bidragsanställning 25% som inte ingår i 

grundbemanningen. Det finns det tre möjliga alternativ på kök vilka medför 

olika kostnadsbilder.  

 

Alternativ 1 – Serveringskök 

Serveringskök får hela lunchen levererad från ett tillagningskök, i det här 

fallet köket Knut Hahn. Kökspersonal tar emot maten och lägger upp den i 

serveringsporslin till varje avdelning. Beredning av frukost och mellanmål 

sköts av kökspersonalen samt beställningar och diskning efter måltiderna. 

Personalåtgång för serveringskök 3 avdelningar är 46,87% köksbiträde. 

Förslaget innebär minskade personalkostnader men tillkommande 

transportkostnader. Investeringar ryms inom ram. 

Alternativ 2 – Mottagningskök 

Mottagningskök får huvudkomponent (kött och sås) levererat från ett 

tillagningskök, i det här fallet köket Knut Hahn. Kökspersonalen tillagar 
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potatis, ris, pasta, sallad samt bakar bröd vid servering av soppa. 

Kökspersonal tar emot maten och lägger upp den i serveringsporslin till varje 

avdelning. Beredning av frukost och mellanmål sköts av kökspersonalen 

samt beställningar och diskning efter måltiderna. Personalåtgång för 

mottagningskök 3 avdelningar är 50% köksbiträde. Förslaget innebär 

minskade personalkostnader men tillkommande transportkostnader. 

Investeringar ryms inom ram. 

Alternativ 3 – Tillagningskök 

Tillagningskök lagar all mat och lägger upp den i serveringsporslin till varje 

avdelning. Beredning av frukost och mellanmål sköts av kökspersonalen 

samt beställningar och diskning efter måltiderna. Personalåtgång för 

tillagningskök 3 avdelningar är 75% kock. Förslaget innebär samma 

personalkostnader som idag, inga transportkostnader men ökad 

hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram. 

 

För att behålla standarden som tillagningskök behövs en omfattande 

renovering med inköp av ny utrustning samt en ombyggnation till mer 

ändamålsenliga lokaler. Då Ronnebyhus ser detta som en 

verksamhetsförändring med utökad ventilation samt rivning och 

nybyggnation av väggar, innebär det en ökad hyreskostnad med 60 tkr/år. 

Renovering av ytskikt som golv, väggar, tak och avloppsystem ligger i deras 

underhållsplan. Kostnad för ny utrustning ryms inom ram för 

investeringsmedel för storhushållsutrustning.       

Förslag till beslut 

Kostenheten förslår TFKN att förestå KSau att föreslå KS att föreslå KF att 

besluta om ett av följande alternativ 

- Alternativ 1 – Serveringskök med minskade personalkostnader 

men tillkommande transportkostnader. Investeringar ryms inom 

ram. 

- Alternativ 2 – Mottagningskök med minskade personalkostnader 

men tillkommande transportkostnader. Investeringar ryms inom 

ram. 

Alternativ 3 – Tillagningskök med samma personalkostnader som idag, inga 

transportkostnader men ökad hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram.       

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-06-13 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna ovan förslag tre: Tillagningskök med 

samma personalkostnader som idag, inga transportkostnader men ökad 

hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram. 
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Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

besluta enligt Alternativ 3 – Tillagningskök med samma personalkostnader 

som idag, inga transportkostnader men ökad hyreskostnad. Investeringar 

ryms inom ram. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt Alternativ 

3 – Tillagningskök med samma personalkostnader som idag, inga 

transportkostnader men ökad hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 282 Dnr 2019-000508 001 

Projekt för energieffektivisering i storkök 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns har Miljömål angående effektiv användning av energi i 

byggnader. Storkök är den största energianvändaren i byggnader och dyra att 

bygga. Genom att effektivisera och återanvända energin från storkök får man 

därmed lägre energianvändning per kvadratmeter.  

Genomfört förprojekt kommer ge ett beslutsunderlag för genomförande av 

energieffektiviseringar genom att visa  

- åtgärder som behövs utöver vad vi normalt gör vid byggnation 

- eventuella tillkommande kostnader 

- vinster 

 

Förstudien genomförs i ett samarbeta över kommunens enheter och 

förvaltningar, med deltagare från Kostenheten, Lokalförsörjningsenheten, 

Utvecklingsenheten samt Mark- och exploateringsenheten. I förstudien deltar 

också RISE som kunskapsbank. RISE är ett statligt forskningsinstitut som 

samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska 

innovationssystemet. Möjlighet till medfinansiering finns och kommer sökas 

under förprojektet för eventuella kostnader under projektet samt för hela 

eller delar av investeringsbehovet av mätteknik och mätdata vid ett 

genomförande. 

Bedömning 

Storkök är den största energianvändaren i byggnader och dyra att bygga. 

Genom att effektivisera och återanvända energin från storkök får man 

därmed en stor vinst.  

Ett förprojekt av innovativa energieffektiviseringar i storkök kommer visa att 

energi från storköket kan cirkuleras i hela byggnaden genom olika 

energismarta lösningar för att användas på ett optimalt sätt för hela 

byggnaden. 

Förprojektet hoppas leda till ett genomförande projekt där man tillämpar 

tekniker man kommit fram till i förstudien för att kunna projektera 

energieffektiva storkök där energin kan utnyttjas i hela byggnaden.  
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Till exempel skapar en centralkylanläggning i storkök spillvärme från sina 

kondensorer. Spillvärmen kan användas till att förvärma tappvarmvatten och 

värmevatten för hela byggnaden, istället för att släppas rakt ut i luften, vilket 

idag är vanligt förekommande. Tappvarmvatten mäts oftast inte, nu vill vi 

mäta den. Genom ett övergripande systemtänk för hela byggnadens 

energianvändning, optimeras byggnadens energianvändning på ett 

klimatsmart sätt. 

Arbetsmetoden som kommer att tillämpas är att samla in information om 

effektiviteten på teknisk utrustning. För att veta att en teknisk installation är 

effektiv och når upp till den nivå man sagt, så krävs det styrutrustning och 

mätutrustning. Genom att utöka antalet mätpunkter får man in information 

och kan bedöma om den tekniska installationen fungerar som det var tänkt. 

Möjlig partner i projektet är förutom RISE Landstinget som genomför ett 

liknande förprojekt samt medfinansierar. 

Kommunens insats består av tjänstemännens arbetstid. Aktiviteter i 

förprojektet är kunskapsinhämtning om tekniker och aktuell byggnad. 

Förprojekt görs för att ta fram beslutsunderlag för ett genomförande projekt. 

I förprojektet så klarläggs omfattningen av projektet, nuläget analyseras, 

innehållet struktureras och intressenter kartläggs. Vidare bedöms nyttan om 

projektet genomförs, lösningsförslag tas fram, krav tydliggörs och en plan 

för dess genomförande tas fram.  

Vi ser detta som ett sätt att uppnå Ronneby kommuns Miljömål angående 

effektiv användning av energi i byggnader. Det stämmer även med tankarna i 

Cradle to Cradle att testa nya innovationer i byggnader och att återanvända 

energi genom att cirkulera den. Inom Cradle to Cradle ser man gärna att en 

produkt löser flera saker. Genom att till exempel ta tillvara på vattenånga vid 

diskning får vi dessutom en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.  

Vi har möjlighet till god kommunikation om Ronneby genom att bli en 

demonstrationsanläggning med syftet att visa på låg energiförbrukning för 

storkök. 

Genom att det är ett gemenskamhetsprojekt uppnår vi ett bättre helhetsgrepp. 

Att mäta är att veta. Om man installerar ny teknik utan att mäta vilken 

faktiskt effekt den har, kan man fortsätta att använda mindre bra tekniska 

lösningar i onödan. På detta sätt framtids säkrar vi kommande projekteringar 

för storkök. 

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen 

föreslår kommunstyrelsen att: 

 -ställa sig bakom förslaget att genomföra en förstudien.  
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Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen att avslå tjänsteförslaget men att 

teknik-, fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att lyfta ärendet igen i 

samband med nästa års budgetberedning, då kompletterat med bedömningar 

om tidsåtgång och andra finansieringsmöjligheter. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår tjänsteförslaget och ger teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen i uppdrag att lyfta ärendet igen i samband med nästa års 

budgetberedning, då kompletterat med bedömningar om tidsåtgång och 

andra finansieringsmöjligheter. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Elena Johansson  
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§ 283 Dnr 2018-000006 406 

Taxor måltidsverksamhet 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-03-14 § 34 

Taxor för kommunens måltidsverksamhet fastställs i Kommunfullmäktige 

och finns anslagna i kommunens författningssamling. Senaste höjning av 

taxor trädde i kraft 150101. Önskemål om ytterligare taxor har framkommit.      

Bedömning 

Nuvarande taxor härleds till KPI från 2015 årsmedel. Taxorna baseras på 

kostnaden att tillverka en portion lunch och behovet av mat för ett helt dygn 

med dithörande kostnader såsom livsmedel, personal, arbetskläder, 

utbildning, hyra, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial.  

 

Taxan täcker inte alla kostnader utan blir således subventionerad. Förslag på 

justering av taxor föreslås med år 2015 som basår och uppräkning enligt 

KPI. Önskemål har framkommit från förra förvaltningschefen för 

Äldreförvaltningen som önskar att boende med beviljat matabonnemang 2 

(enbart lunch) samt personal vid Lindebo, Olsgården samt Ålycke särskilda 

boende skall erbjudas frukost och kvällsmat eftersom restaurangen är öppen 

och servering sker till boende med dygnsportion vid dessa tider. Förslag på 

nya taxor har tagits fram men då dessa taxor inte är behovsprövade och 

subventionerade blir kostnaden för kvällsmat högre än för lunch. Frågan är 

också om detta kan ses som otillbörlig konkurrens med lokala näringsidkare? 

Övrig prissättning av mindre omfattning såsom till exempel utbud i 

restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras till 

respektive verksamhet. Samtidigt föreslås prisökning i enlighet med ökning 

av KPI. 

 

Tidigare Tekniska förvaltningen har föreslagit att förslaget går på remiss till 

ÄN, SN, UN, KPR och KFR vilket är gjort och remissvar har inkommit.  
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Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår teknik-fritid- och 

kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

taxorna justeras enligt bilaga. 

nya taxor tillkommer enligt bilaga 

prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten och ryms inte inom taxesättningen.      

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2019-03-14 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

taxorna justeras enligt bilaga. 

nya taxor tillkommer enligt bilaga 

prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-04-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

2. Taxorna justeras enligt bilaga. 

3. Nya taxor tillkommer enligt bilaga 

4. Prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till äldrenämnden, socialnämnden och 

utbildningsnämnden för yttrande. 

 

 

Äldrenämnden yttrar följande (2019-06-19 § 96): 

Äldreförvaltningen har beretts möjlighet att inkomma med yttrande över 

förslag till nya taxor for måltidsverksamheten 2019. 
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Äldreförvaltningen har inget specifikt att yttra gällande taxorna men vill 

påtala vikten av att författningssamlingen är tydlig och korrekt. Vid de 

tjänster där dessert eller kaffe på maten ingår bör det tydligt anges så 

oklarheter inte uppstår i verksamheten. Om dessert eller kaffe på maten inte 

ingår, men tjänsten erbjuds, bör taxan för detta anges så att den blir likvärdig 

inom alla verksamheter. 

 

Socialnämnden lämnar följande yttrande (2019-06-25 § 109): 

En höjning av kostnaden för lunch inom daglig verksamhet med 2 kr/portion 

kommer att bli kännbar för en grupp med begränsad ekonomi. Ett fåtal 

personer lämnar daglig verksamhet för ett lönearbete och det innebär att 

möjligheten att påverka sin ekonomi i positiv riktning är obefintlig för 

personer som har beslut om insatsen daglig verksamhet 

 

Utbildningsnämnden (2019-06-24 § 93) bifaller föreliggande förslag 

gällande måltidstaxor för 

2019. 

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att  

KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

taxorna justeras enligt bilaga. 

nya taxor tillkommer enligt bilaga 

prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

2. Taxorna justeras enligt bilaga. 

3. Nya taxor tillkommer enligt bilaga 

4. Prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 284 Dnr 2019-000481 841 

Avsiktsförklaring gällande Visit Blekinge AB 

 

Sammanfattning  

Visit Blekinge är ett privat aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning ägt av en ideell förening. Bolaget bildades 2014 

som ett led i arbetet med att utveckla besöksnäringen i Blekinge. Strategi för 

besöksnäringen i Blekinge beslutades året innan. Bolaget ägs av en förening 

där näringen och kommunerna utser representanter. Föreningen utser 

styrelseledamöter och suppleanter samt lämnar direktiv till bolaget.  

 

Vid bildandet av bolaget var inriktningen att bolaget både skulle arbeta med 

marknadsföring och destinationsutveckling och då gjordes bedömningen att 

bolaget skulle kunna drivas med bl.a. de medel som näringen genererade via 

försäljning och bokning och att den offentliga delen av finansieringen skulle 

fasas ut.   

 

Bolagets uppdrag har förändrats och Visit Blekinge arbetar idag med 

marknadsföring och platsvarumärket men är en av flera aktörer. 

Platsvarumärket är en sammanhållen bild som ska ligga som grund för all 

kommunikation.  

 

Destinationsutveckling är en del av Visit Blekinges uppdrag men också en 

del av regionens uppdrag. Även regionen och kommunerna arbetar mer eller 

mindre med destinationsutveckling både som en del i varumärkesbyggandet 

och som en näringslivsfrämjande åtgärd. 

Avsiktsförklaring 

Regionala Samverkansrådet som består av samtliga kommuners 

kommunstyrelseordförande och kommunchefer samt regionråd, 

regiondirektör och regional utvecklingsdirektör har diskuterat hur vi går 

vidare med Visit Blekinge utifrån det regionala och kommunala behovet nu 

och i framtiden.  

 

Blekinge har många förutsättningar att utvecklas och bli starkare, vi har 

närhet till omvärlden genom tåg, flyg, färjor och möjlighet att fatta snabba 

beslut regionalt med beaktande av vår närhet i arbetssätt och geografi. 
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Genom att ta ett gemensamt ansvar och arbeta tillsammans kommer vi att 

kunna utveckla och stärka vårt varumärke som i sin tur kommer att bidra till 

ytterligare utveckling av Blekinge som en plats att bo, verka i och besöka. 

Oberoende av framtida organisation är det mycket viktigt att även 

fortsättningsvis ta tillvara på näringslivets kompetens, förslag och idéer för 

att tillsammans kunna stärka och utveckla vårt platsvarumärke.  

 

När det gäller utvecklingen av platsvarumärket och övergripande 

destinationsutveckling är det viktigt och önskvärt att samarbeta i frågor där 

Länsstyrelsen har statliga uppdrag som berör regional utveckling då det är 

viktigt att samordna oss och de resurser som finns.  

 

För att få framgång i arbetet så behöver förväntningar och avgränsningar i 

bolagets uppdrag vara tydliga. Marknadsföringen behöver även riktas inom 

det egna länet då vi alla är en del av skapandet av ett platsvarumärke, 

oberoende av om vi bor, verkar och eller lever i Blekinge. 

 

Samverkansrådet har tagit fram följande på förslag på inriktning. 

 

1. Visit Blekinges nuvarande uppdrag med tonvikt på marknadsföring och 

marknadsbolag där vi ser vinster nu och i framtiden med att jobba 

tillsammans med platsvarumärket och också gemensamma teman och fokus. 

2. Via bolaget kan kommuner och region arbeta tillsammans med frågor som 

är kommunövergripande exempelvis regionala leder och Blekinge som 

mötesplats. 

3. Arbetet med platsvarumärket och Blekinge som destination, boendeplats 

och etableringsplats är viktigt. Ett gemensamt och enat fokus på 

platsvarumärket med en gemensam grund oavsett om det är talangattraktion, 

Business Blekinge eller Visit Blekinge dvs oavsett om det handlar om att bo, 

flytta hit, etablera företag eller besöka länet. Det kan inte vara tre skilda 

platsvarumärken.  

4. För att ha ett gemensamt ägandeskap i platsvarumärket så ser vi ett 

gemensamt ägande av visit Blekinge som en förutsättning, ett offentligt 

ägande Region och kommuner tillsammans. 

5. När det gäller hur mycket av det lokala arbetet som ska göras eller på 

vilket sätt så bör var ägare själva avgör i hur stor utsträckning denne vill 

använda bolaget och eller fortsätta att driva verksamhet själv på det sätt som 

önskas. Däremot så med ett gemensamt ägande och ansvar så utgår vi ifrån 
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de gemensamma kärnvärdena och stärker de lokala och det regionala 

platsvarumärket.  

 

Ett ställningstagande behövs nu inför hur vi arbetar i framtiden med 

varumärket och destinationsutvecklingen och Visit Blekinges roll. 

Nuvarande finansiering och projekt upphör 2020. 

 

Tidplan 

Efter att Samverkansrådet tagit ställning till förslag om framtida inriktning 

för Visit Blekinge har förslaget kommunicerats med styrelsen för Visit 

Blekinge och styrelsen för föreningen som äger bolaget. Förslaget har också 

hanterats i en referensgrupp. Styrelserna och referensgruppen består av både 

offentliga och privata aktörer. Samtliga har varit positiva till förslaget och 

den privata näringen ser både ett behov av och ser också stora vinster av att 

vi arbetar övergripande med platsvarumärket och destinationsutvecklingen.  

 

Under förutsättning att kommuner och region ställer sig bakom 

avsiktsförklaringen gällande Visit Blekinge så kommer ett konkret förslag att 

tas fram under senhösten 2019 för beslut i var kommun och region.       

Förslag till beslut 

Ronneby Kommun antar följande inriktning i en avsiktsförklaring: 

 

Region och kommuner tar gemensamt över ägandet av bolaget Visit 

Blekinge AB, samt att ägarna via bolaget gemensamt arbeta med 

platsvarumärket och den övergripande destinationsutvecklingen. Därutöver 

finns möjlighet för samtliga ägare att via avtal med bolaget lägga över hela 

eller delar av kommuninternt arbete i bolaget utöver det gemensamma 

uppdraget som bolaget ges.  
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Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

föreslagen inriktning i avsiktsförklaringen: 

 

Region och kommuner tar gemensamt över ägandet av bolaget Visit 

Blekinge AB, samt att ägarna via bolaget gemensamt arbeta med 

platsvarumärket och den övergripande destinationsutvecklingen. Därutöver 

finns möjlighet för samtliga ägare att via avtal med bolaget lägga över hela 

eller delar av kommuninternt arbete i bolaget utöver det gemensamma 

uppdraget som bolaget ges. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar föreslagen inriktning i avsiktsförklaringen: 

 

Region och kommuner tar gemensamt över ägandet av bolaget Visit 

Blekinge AB, samt att ägarna via bolaget gemensamt arbeta med 

platsvarumärket och den övergripande destinationsutvecklingen. Därutöver 

finns möjlighet för samtliga ägare att via avtal med bolaget lägga över hela 

eller delar av kommuninternt arbete i bolaget utöver det gemensamma 

uppdraget som bolaget ges. 

________________ 

Exp: 

Näringslivsenheten, Angelica Coleman  

Visit Blekinge och dess medlemmar 
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§ 285 Dnr 2019-000534 001 

Verksamhetsförändring avseende turistbyrån  

 

Sammanfattning  

Turistbyrån har sedan 2018 haft sin verksamhet vid torget, Västra Torggatan 

1, med tanke att där bedriva verksamheten med öppethållande året runt. 

Innevarande lågsäsong, sept. 2018- maj 2019 har byrån varit bemannad med 

öppettider mån.-ons. kl 11:00-15:00 med timanställd utöver ordinarie 

personal, 12 timmar per vecka. Kostnaden för detta har varit c:a 110 kkr 

under 9 månader. Utan denna extra personalförstärkning är bedömningen att 

även dessa öppettider inte är möjliga utan verksamheten tvingas vara stängd. 

Under lågsäsong är antal besök beräknade till 500 att jämföra med de 3 

sommarmånaderna där vi 2019 hade 4.335 besök. Dock finns service 

kopplad till verksamheten som måste fungera på årsbasis, främst försäljning 

till olika evenemang i Blekinge, då vi liksom övriga kommuner i Blekinge 

har avtal med Nortic. Detta är under lågsäsong främst efterfrågat av våra 

egna medborgare. Turistbyrån har idag en årlig hyreskostnad om 102 kkr, 

städning tillkommer. Besöksstatistiken ser likartad ut under de senaste 4 åren 

inräknat 2016-2017 då verksamheten var samordnad med biblioteket, dock 

en 10% ökning under sommaren 2019.  

Bedömning 

Även om besöksantalet sjunker avsevärt under lågsäsong är det viktigt att 

funktionen upprätthålls, dock inte nödvändigtvis i lokalen vid torget. Med 

hänsyn till Stadshusets relativt centrala placering torde även denna placering 

vara funktionell under lågsäsong. Här skulle också vara fullt möjligt att 

kunna erbjuda betydligt generösare öppettider utan extra kostnad då det 

rimligen går att samordna med befintlig verksamhet med stöd från 

Näringslivskontoret.  

Förslag till beslut 

Turistbyrån flyttar sin verksamhet från lokalen vid torget till 

Medborgarservice/infopunkten under lågsäsong sept.- maj med samma 

öppettider som gäller för ordinarie verksamhet. Under högsäsong flyttar 

verksamheten åter till torget med fullt öppethållande och säsongsbemanning.  
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Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att turistbyrån 

flyttar sin verksamhet från lokalen vid torget till 

medborgarservice/infopunkten under lågsäsong sept.- maj med samma 

öppettider som gäller för ordinarie verksamhet. Under högsäsong flyttar 

verksamheten åter till torget med fullt öppethållande och säsongsbemanning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att turistbyrån flyttar sin verksamhet från 

lokalen vid torget till medborgarservice/infopunkten under lågsäsong sept.- 

maj med samma öppettider som gäller för ordinarie verksamhet. Under 

högsäsong flyttar verksamheten åter till torget med fullt öppethållande och 

säsongsbemanning. 

________________ 

Exp: 

Näringslivsenheten, Torbjörn Lind  
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§ 286 Dnr 2019-000520 106 

Utvärdering av Tjänsten Dataskyddsombud från 
Sydarkivera 

 

Sammanfattning  

Kommunkoncernen har under femton månader anlitat Sydarkivera som 

dataskyddsombud. Avtalet löper ut den sista december 2019 och 

kommunkoncernen måste ta ställning till huruvida avtalet skall avslutas eller 

ej.  

 

Dataskyddssamordnaren har utvärderat avtalet och kan konstatera att det 

idag finns kompetens att internt hantera rollen som DPO och att det i övrigt 

finns fler fördelar än nackdelar med att säga upp avtalet med Sydarkivera.  

Det föreslås därför att Kommunstyrelsen beslutar om att säga upp avtalet 

Tjänsten dataskyddsombud med Sydarkivera.       

Bedömning 

Bakgrund  
Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. 

Förordningen stipulerar att kommunens personuppgiftsansvariga skall ha ett 

dataskyddsombud. Kommunkoncernen anlitade vid ikraftträdandet av GDPR 

Sydarkivera som extern-DPO.  

Skälen för detta var flera, det saknades bland annat reell kunskap om 

dataskydd i kommunkoncernen, det förelåg också betydande osäkerhet i 

Sverige och Europa vilka följdverkningar GDPR skulle ha för 

kommunkoncernen. Riksdagen hade inte tagit ställning till hur förordningen 

skulle implementeras och någon praxis hade inte heller upparbetats.  

Avtalet löper från den 25 maj 2018 till och med 31 december 2019, 

uppsägning ska ske senast 3 månader före avtalstidens utgång. Vid passivitet 

förlängs avtalet tre år. Kostnaden för kommunkoncernen uppgår per 

kalenderår till 425tkr.  

Kommunkoncernen måste senast den 30 september ta ställning i frågan om 

avtalet med Sydarkivera ska förlängas. En utvärdering av avtalet initierades 

därför strax innan sommaren 2019, resultatet av utvärderingen presenteras 

nedan.  

Uppdraget som DPO  
Den person som utses till DPO skall ha tillräcklig kunskap om dataskydd och 

ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och 

förmåga att utföra uppgifterna. I praktiken innebär det att denne bland annat 

ska ha kunskaper om dataskyddsförordningen; känna organisationens 
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kärnverksamhet, hur organisationen behandlar personuppgifter och veta hur 

organisationens informationsteknik och IT-säkerhet fungerar; ha förmåga att 

sprida information och etablera en dataskyddskultur inom organisationen. 

DPO ska vidare kunna agera självständigt och oberoende i organisationen 

och ska rapportera till organisationens ledning.  

Organisationens arbete ska följas upp av ombudet, men SKL rekommenderar 

att varje organisation parallellt med dataskyddsombudet även utser någon i 

ledningsposition som har ett övergripande ansvar för genomförandet av 

dataskyddsarbetet.  

 

Hur Sydarkivera arbetar som extern DPO  
Sydarkivera har slutit avtal med 31 organisationer i Sydsverige. Man 

förbinder sig bland annat att agera rådgivare i dataskyddsfrågor, ta fram 

mallar för avtal och interna riktlinjer, samarbeta med datainspektionen. Man 

förbinder sig också att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen 

och i allmänhet följa rättsutvecklingen på området.  

Sydarkivera har anställt en jurist som utgör det faktiska dataskyddsombudet 

för samtliga 31 organisationer. Till dataskyddsombudet är det kopplat tre 

ytterliga personer med blandad kompetens som har som syfte att utgöra ett 

dataskyddsteam som skall stötta och hjälpa samtliga anslutna organisationer.  

Avtalet biläggs skrivelsen i sin helhet.  

 

Kommunens organisation för dataskydd  
Dataskyddsombudet klargjorde under slutet av 2018 att kommunen behöver 

tillsätta en dataskyddssamordnare samt en dataskyddsgrupp. 

Kommundirektören beslutade under våren 2019 att följa 

dataskyddsombudets rekommendation.  

Dataskyddssamordnaren har den sammanhållande funktionen för  

dataskyddsgruppen. Samordnaren ska vara intern och extern kontaktperson i 

dataskyddsfrågor och ge allmän vägledning, förmedla kontakter och dirigera 

frågor till rätt funktion inom organisationen.  

Dataskyddssamordnaren utgör kommunens kontaktperson gentemot 

dataskyddsombudet. Dataskyddssamordnare är idag kommunjurist Mathias 

Kågell.  

Dataskyddsgruppen består i sin tur av tjänstemän från samtliga kommunala 

förvaltningar och bolag. Dataskyddsgruppens syfte är att ta fram 

koncernövergripande samt verksamhetsspecifika mallar, rutiner och 

processer angående dataskydd. Gruppen sammankallas av 

dataskyddssamordnaren och sammanträder regelbundet.  

Gruppens representanter handlägger dataskyddsfrågor och koordinerar 

dataskyddsarbetet inom sin egen förvaltning och utgör kontaktperson i 

dataskyddsfrågor.  
 

Utvärdering av Sydarkiveras tjänst som extern DPO  
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Under våren initierade dataskyddssamordnaren en utvärdering i 

kommunkoncernens dataskyddsgrupp. I ett mail till samtliga tretton 

representanter i dataskyddsgruppen ställdes följande fråga, svaret skulle 

inkomma senast utgången av juni 2019:  

”Jag behöver veta hur Ni från respektive verksamhet uppfattar stödet från 

vår DPO. Jag vill gärna att ni beskriver objektiva fakta, exempelvis om ni 

haft kontakt med vår DPO, hur många gånger och i vilka frågor. Jag vill 

också höra subjektiva fakta, exempelvis hur ni personligen upplevde 

kontakten med vår DSO. Hör gärna med era kollegor om de har någon 

uppfattning om tjänsten. Om ni har övriga synpunkter så välkomnas det 

givetvis. För det fall ni har en åsikt eller tanke om hur vi ska göra i framtiden 

så tar vi tacksamt emot sådana funderingar också. Ni gör utvärderingen i 

löptext […]”  

I skrivande stund har det inkommit skriftliga svar från fyra representanter 

och muntliga svar från en representant. Samtliga utvärderingar bilägges i sin 

helhet, sammantaget kan dock följande konstateras.  

Sydarkiveras närvaro i kommunkoncernen har under året varit bristfällig, 

detta då ingen verkar ha haft närmare kontakt med vår DPO utöver den som 

utsetts som dataskyddssamordnare. Några avtalsmallar eller interna riktlinjer 

har inte heller presenterats som unika för Sydarkivera. Basen för deras 

mallar vilar på de mallar som SKL tagit fram och som tillkommer 

kommunkoncernen inom ramen för sitt medlemskap i SKL.  

IT-chefen anser att DPO borde finnas inom kommunen då det i 

förlängningen torde leda till ett bättre dataskydd, även övriga respondenter 

resonerar i liknande termer.  

 

Dataskyddssamordnarens synpunkter  
Sydarkivera har agerat som DPO för kommunkoncernen under totalt femton 

månader.  

Kommunkoncernen valde att anlita en extern DPO av främst två skäl, dels 

att kompetensen saknades i kommunkoncernen och dels till följd av 

osäkerheten och okunskapen om dataskyddsförordningens eventuella 

konsekvenser (detta gäller såväl i samhället i stort som internt i 

kommunkoncernen). Under d de femton månader som gått har kunskapen i 

kommunkoncernen ökat och är idag väl i paritet med Sydarkiveras, praxis 

har börjat komma och konsekvenserna av införandet är avsevärt mildare än 

vad vissa prognoser visade.  

Sydarkivera har under perioden bevakat rättsutvecklingen på området och 

vid behov informerat dataskyddsamordnaren om nyheter på området. 

Nyheterna har dock inte varit av sådan karaktär att de anpassats till 

kommunkoncernens specifika behov. Då rättsutveckling och 

omvärldsbevakning utgör en av de ordinarie uppgifterna för kommunjuristen 

så har nyheterna ofta redan kommit kommunkoncernen tillhanda när 

Sydarkivera rapporterar om nyheten.  
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Sydarkivera har också tagit på sig att granska personuppgiftsansvarigas 

efterlevnad av dataskyddsförordningen. Någon sådan verksamhet har dock 

inte pågått under perioden från avtalets införande. Ett faktum som inte är 

förvånande i ljuset av hur många organisationer som är anslutna.1.  

Informationsutbytet i övrigt har primärt skett på s.k. ”nätverksträffar” 

anordnade av Sydarkivera. Flertalet organisationer som ingår i samarbetet 

möts och utbyter erfarenheter från deras dataskyddsarbete. 

Dataskyddsteamet har under dessa träffar haft kortare föreläsningar om 

diverse ämnen, men på en förhållandevis grundläggande nivå. Behållningen 

har legat i att träffa andra personer från liknande organisationer och utbyta 

erfarenheter. Det ska i sammanhanget påpekas att det finns nationella forum 

för nätverkande och informationsutbyte på hög juridisk nivå som endast 

kostar 1645kr för ett årligt medlemskap2. Nämnd organisation bedriver 

också omfattande utbildningar och ger seminarier till låga kostnader för 

medlemmar.  
 

Sammanfattande slutsatser  
Kommunkoncernen har haft ett gott samarbete med Sydarkivera. Följande 

argument gör dock gällande att kommunen bör avsluta avtalet om Tjänsten 

Dataskyddsombud med Sydarkivera:  

Årskostnaden för kommunkoncernen (425tkr) är avsevärt högre än den 

nytta tjänsten ger  

kompetensen att verka som DPO finns idag inom kommunkoncernen,  

Sydarkivera har inte uppfyllt alla delar av avtalet  

Forum för dataskydd erbjuder ett nationellt nätverk med bred juridisk 

kompetens till mycket låg kostnad  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte förlänga 

avtalet med Sydarkivera avseende tjänsten som Dataskyddsombud, detta då 

kommunkoncernen kan tillsätta ett Dataskyddsombud internt till en annan 

kostnad och med högre nytta än vad Sydarkivera idag kan erbjuda.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga avtalet med Sydarkivera 

avseende tjänsten som Dataskyddsombud, detta då kommunkoncernen kan 

tillsätta ett Dataskyddsombud internt till en annan kostnad och med högre 

nytta än vad Sydarkivera idag kan erbjuda. 

________________ 

Exp: 

Kommunjurist, Mathias Kågell  

Sydarkivera  
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§ 287 Dnr 2019-000348 001 

PFAS - Dåtid, nutid, framtid 

 

Sammanfattning  

1. Dåtid  
 
1.1. Bakgrund  
Senhösten 2013 upptäcktes stora mängder PFAS-ämnen i råvattentäkten G6 i 

Ronneby kommun. Detta ledde till att Brantafors vattenverk stängdes; en 

begäran om riskvärdering skickades till Livsmedelsverket; presskonferens hölls 

och information till kommunmedlemmarna gick ut.  

 

Akuta följder av stängningen var att Miljöteknik fick koppla in Kärragårdens 

vattenkraftverk som under en tid gick nära maxbelastning. Livsmedelsverkets 

riskvärdering gjorde gällande att tolerabelt dagligt intag (TDI) för PFOS 

överskreds, men att det sannolikt inte förelåg någon akut hälsorisk.  

 

Under våren 2014 hölls samrådsmöten med Försvarsmakten, dåvarande 

Generalläkaren, Länsstyrelsen, kommunledningen (vem som deltog från 

kommunledningen vet jag inte), Miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby 

samt Miljöteknik. Det genomfördes omfattande provtagningar av jordmassorna 

och parallellt inledde Arbets- och miljömedicin i Lund epidemiologiska studier.  

 

Ansvarsfrågan ansågs under åren 2014-2015 som förhållandevis klar då 

Försvarsmakten, genom Folke Borgh, tog på sig ansvaret för föroreningen. Man 

vitsordade påståendet att försvarsmakten i sin brandsläckingsverksamhet använt 

ett brandskum som innehållit PFAS-ämnen och att det är därför PFAS-ämnen 

finns i grundvattnet.  

 

1.2. Dricksvattentillgången  
Under 2014 togs Brantafors vattenverk åter i bruk, dock bara med 25% 

kapacitet, Miljöteknik tvingades stänga verket igen senare under året till följd av 

förhöjda PFAS-halter. Våren 2015 fattade Miljöteknik beslutet att stänga 

Brantafors helt och hitta en annan lösning. Omfattande bevattningsförbud 

infördes som en följd av detta. Parallellt med skeendet i Brantafors vattenverk 

påbörjade Miljöteknik arbetet med att hitta nya råvattentäkter och hösten 2015 

borras följaktligen fyra grusfilterbrunnar i Karlsnäs. Tillfälliga ledningar dras 

över jord och projektering för nedgrävning påbörjas.  

1.3. PFAS-föreningen  
 
Under våren 2014 bildas en facebookgrupp för drabbade i Kallinge och under 

hösten 2014 hålls ett offentligt möte där över 300 personer deltar. PFAS-
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föreningen bildas under våren 2015. Senare under våren 2017 lämnar PFAS- 

föreningen in en stämningsansökan mot Miljöteknik, cirka 170 personer står 

bakom stämningen.  

 
1.4. Bredåkradeltat  
Brantafors vattenverk ligger mitt i Bredåkradeltat. Vattentäkten i Bredåkra är en 

av södra Sveriges största och har potentialen att försörja stora delar av Blekinge 

med dricksvatten. Hela Bredåkradeltat är dock förorenat av PFAS och under 

våren 2017 började Länsstyrelsen överväga att göra om Bredåkradeltat till 

miljöriskområde.  

För att ett miljöriskområde ska få inrättas ska området vara så allvarligt 

förorenat att det, med hänsyn till miljö- och hälsorisker, är nödvändigt med 

begränsningar av markanvändningen.1 Arbetet har dock, enligt obekräftade 

uppgifter, avstannat till följd av stor personalomsättning på Länsstyrelsen.  

 

2. Nutid  
 
2.1. Ansvarsfrågan - PPP  
 
Något ska sägas om ansvarsfrågan. Kommunen har inte stått i någon närmare 

kontakt med försvarsmakten under det senaste året. Enligt uppgift har PFAS-

frågan flyttats från en miljöavdelning till den juridiska avdelningen.  

 

Försvarsmakten har inte uttalat sig i ansvarsfrågan sedan PFAS-frågan började 

hanteras av den juridiska avdelningen. Av internationell rätt följer en princip 

som bygger på att den som förorenat något står för kostnaderna (Polluter pays 

principle). Denna princip är införd i 2 kap. Miljöbalken.  

 

2.2. Dricksvattentillgången  
 
Under senhöst 2016 inleddes förhandlingar med försvarsmakten om vem som 

skulle ta kostnaderna för Karlsnäsentreprenaden. Efter långa avtalsförhandlingar 

enades parterna. Entreprenaden är idag avslutad och råvatten från Karlsnäs går i 

permanenta ledningar till vattenverket i Brantafors. Vattentillgången är f.n. 

tillfredställande.  

 

Den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA tittar dock på nya riktvärden för 

hur höga halter av PFAS som får finnas i dricksvatten. Idag får PFAS-förekomst 

ej överskrida 90 ng/lit. Dricksvattnet innehåller idag mindre än 90 ng/lit.  

 

Det finns dock en risk att EFSA sätter värdet avsevärt mycket lägre med resultat 

att Livsmedelsverket följer efter. VA-chefen påpekar att en kraftig sänkning av 

halterna skulle komma att medföra nya och omedelbara kostnader för 

Miljöteknik. Detta främst genom att omfattande kolfilterrening skulle behöva 

inledas.  
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2.3. PFAS-Föreningen  
 
PFAS-föreningen och Miljöteknik tvistar fortsatt. Miljöteknik har en 

ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar och deras juridiska avdelning är därför 

bolagets ombud och hanterar tvisten. Ombuden positionerar sig fortfarande inför 

en huvudförhandling, något som tidigast sker i höst. 

Under sommaren 2018 meddelade högsta domstolen att produktansvarslagen 

skulle vara tillämplig lag när ett bolag distribuerar dricksvatten. Det innebär i 

korthet att bolaget är strikt ansvarig för skador som uppstår.  

 

 
2.4. Bredåkradeltat  
 
Föroreningen ligger kvar. Något arbete i anslutning till föroreningen sker ej.  

 

3. Framtid  
 
3.1. Analys  
 
Dricksvattenförsörjningen är tillgångsmässigt säkrad genom entreprenaden 

Karlsnäs-Brantafors. Försvarsmakten har stått för kostnader i enlighet med 

avtalet. Att EFSA förändrar riktvärdet för PFAS-förekomst utgör dock en risk 

och riskerar skapa stora kostnader för Miljöteknik.  

 

Tvisten med PFAS-föreningen går vidare och hanteras av Miljöteknik 

tillsammans med kommunjurist samt ombuden från Länsförsäkringar. Tvisten är 

avgränsad och kontrollerad.  

 

Flera kommuner har upptäckt PFAS i sitt grundvatten, i princip samtliga 

kommuner som har eller har haft närvaro av flygplatser löper stora risker. Vissa 

kommuner i Sverige är inbegripna i rättstvister i anslutning till PFAS-

föroreningar, andra arbetar med att försöka rena sitt dricksvatten. Det finns 

flertalet nätverk runtom i Sverige som arbetar med PFAS-frågor, däribland 

Kemikalieinspektionen och Svenskt vatten. Ronneby kommun deltar inte på ett 

strukturerat sätt i något av nätverken. Tydliga mandat saknas.  

 

Bredåkradeltat i Ronneby kommun är en av Sydsveriges största 

grundvattentäkter, men det är idag förorenat och kan inte användas till 

dricksvattenproduktion. Det är idag inte klarlagt hur omfattande föroreningarna 

är eller hur de migrerar, försvarsmakten genomför på egen hand olika 

provtagningar. I egenskap av fastighetsägare har kommunen, i vissa fall, en 

skyldighet att avhjälpa föroreningsskador.2 Kommunen bedriver dock inte något 
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aktivt miljöarbete, det som sker är knutet till olika individer på Miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Struktur kring uppföljning och arbete saknas.  

 

Det bedrivs inte någon samlad omvärldsbevakning, däremot finns det flertalet 

olika individer inom kommunkoncernen med kunskaper om PFAS och som i sitt 

dagliga arbete genomför omvärldsbevakning. Kunskapen finns dock inte samlad 

utan är helt individburen, liksom isolerade öar, i kommunkoncernen. 

 

 
3.2. Slutsats  
Kommunen saknar idag en struktur för att övergripande hantera PFAS-frågorna. 

Miljöteknik hanterar tvisten mellan PFAS-föreningen och bolaget, samt 

dricksvattenförsörjningen, kommunen bör dock ansvara för 

koncernövergripande samordning av PFAS-arbetet.  

 

Kommunen bör också påbörja ett arbete för att utreda föroreningsskadorna i 

Bredåkradeltat. Ett sådant arbete är dock komplext och förutsätter att 

kommunen utser en tvärvetenskaplig projektgrupp som har förmågan att hantera 

både den juridiska- och den miljövetenskapliga dimensionen, se exempelvis 

nedanstående projektmodell från Statens geotekniska institut.  

 

     
När ett potentiellt förorenat område är identifierat, arbetar man vidare med det i flera steg, från 
inventering och riskklassning via olika utredningar fram till eventuell projektering, åtgärd och utvärdering.  
Källa: Statens geotekniska institut. 

Det övergripande målet ska vara att säkra framtida tillgång till rent vatten i 

Ronneby kommun. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

kommundirektören i uppdrag att utreda kostnader och förutsättningar i övrigt för 

en tvärvetenskaplig projektgrupp. Kommundirektören ska återrapportera 

utredning och äskanden till kommunstyrelsen snarast möjligt.       

Arbetsutskottets beslut 2019-05-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att ta kontakt 

med fortifikationsverket och försvarsmakten för att fortsätta diskussionen i 

ärendet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S) 

och Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunjurist, Mathias Kågell  
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§ 288 Dnr 2017-000306 730 

Förslag från äldrenämnden avseende transport av 
avliden och bårhusavgift 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-08-28 § 121 

Kommunfullmäktige fattade 2017-09-28 följande beslut:  

Upphäva tidigare beslut om taxa för transport av avliden, beslutat under 

kommunfullmäktige § 192/20078.  

Ronneby kommun i första hand beställer transport av avliden från vård- och 

omsorgsboendet och fakturerar dödsboet för kostnaden.  

Ronneby kommun, om dödsboet så önskar, låter dödsboet själva ombesörja 

och betala transporten.  

I och med beslutet bör upphandling ske av tjänsten.  

Beslutet medförde tolkningsproblem och aktualiserades i äldrenämnden på 

nytt 2019-04-24. Äldreförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med nytt 

förslag till beslut. 

 Äldrenämnden beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tidigare fattat beslut (2017-09-28 § 323), punkt 2 

och 3 i beslutet, ersätts av: 

 Ronneby kommun frågar dödsboet (gäller avliden på vård- och 

omsorgsboende) om de själva vill ombesörja transporten till bårhus eller om 

de vill att kommunen ska ombesörja transport av avliden.  

Om det inte finns någon i dödsboet att fråga eller om de inte är kontaktbara 

inom rimlig tid ombesörjer kommunen transporten.  

I det fall dödsboet väljer att själva ombesörja transporten inträder ett 

avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 

transportören utan att kommunen berörs. 

 I det fall kommunen ombesörjer transporten fakturerats dödsboet för 

kostnaden..  

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28, § 323, följande: 

Upphäva tidigare beslut om taxa för transport av avliden, beslutat under 

kommunfullmäktige § 192/20078.  
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Ronneby kommun i första hand beställer transport av avliden från vård- och 

omsorgsboendet och fakturerar dödsboet för kostnaden.  

Ronneby kommun, om dödsboet så önskar, låter dödsboet själva ombesörja 

och betala transporten. 

I och med beslutet bör upphandling ske av tjänsten  

Vid äldrenämndens sammanträde 2019-04-24 aktualiserades ärendet då 

äldreförvaltningen anser att det finns svårigheter att verkställa 

kommunfullmäktiges beslut. Det råder tolkningsproblem kring tillämpningen 

av punkt 2 och 3 i beslutet. Äldrenämnden beslutade ge äldreförvaltningen i 

uppdrag att återkomma med förslag till beslut avseende transport av avliden.  

I, av kommunfullmäktige, fattat beslut råder tolkningsproblem vilket bör 

klargöras innan upphandling av tjänsten sker. Tolkningsproblemen ligger i 

prioriteringsordningen för hur förvaltningen ska agera i praktiken. Det går 

inte att i första hand beställa en transport och efter det fråga om dödsboet 

själva vill ombesörja transporten. Beslutet behöver formuleras om för att det 

ska kunna hanteras praktiskt. Se förslag till beslut nedan.  

Inom äldreförvaltningen finns rutiner gällande dödsfall samt transport av 

avliden. Dessa rutiner ska revideras efter beslut. Rutinen gällande dödsfall 

ska tydliggöra hur uttrycket ”inom rimlig tid” ska tillämpas i praktiken.  .  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tidigare fattat beslut (2017-09-28 § 323), punkt 2 

och 3 i beslutet, ersätts av:  

Ronneby kommun frågar dödsboet (gäller avliden på vård- och 

omsorgsboende) om de själva vill ombesörja transporten till bårhus eller om 

de vill att kommunen ska ombesörja transporten av avliden.  

Om det inte finns någon i dödsboet att fråga eller om de inte är kontaktbara 

inom rimlig tid ombesörjer kommunen transporten.  

I det fall dödsboet väljer att själva ombesörja transporten inträder ett 

avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 

transportören utan att kommunen berörs.  

I det fall kommunen ombesörjer transporten faktureras dödsboet för 

kostnaden.  
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Äldrenämndens beslut 2019-08-28 

Äldrenämnden beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tidigare fattat beslut (2017-09-28 § 323), punkt 2 

och 3 i beslutet, ersätts av:  

Ronneby kommun frågar dödsboet (gäller avliden på vård- och 

omsorgsboende) om de själva vill ombesörja transporten till bårhus eller om 

de vill att kommunen ska ombesörja transporten av avliden.  

Om det inte finns någon i dödsboet att fråga eller om de inte är kontaktbara 

inom rimlig tid ombesörjer kommunen transporten.  

I det fall dödsboet väljer att själva ombesörja transporten inträder ett 

avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 

transportören utan att kommunen berörs.  

I det fall kommunen ombesörjer transporten faktureras dödsboet för 

kostnaden. 

Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tidigare fattat beslut (2017-09-28 § 323), punkt 2 

och 3 i beslutet, ersätts av:  

Ronneby kommun frågar dödsboet (gäller avliden på vård- och 

omsorgsboende) om de själva vill ombesörja transporten till bårhus eller om 

de vill att kommunen ska ombesörja transporten av avliden.  

Om det inte finns någon i dödsboet att fråga eller om de inte är kontaktbara 

inom rimlig tid ombesörjer kommunen transporten.  

I det fall dödsboet väljer att själva ombesörja transporten inträder ett 

avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 

transportören utan att kommunen berörs.  

I det fall kommunen ombesörjer transporten faktureras dödsboet för 

kostnaden. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tidigare fattat beslut 

(2017-09-28 § 323), punkt 2 och 3 i beslutet, ersätts av:  

Ronneby kommun frågar dödsboet (gäller avliden på vård- och 

omsorgsboende) om de själva vill ombesörja transporten till bårhus eller om 

de vill att kommunen ska ombesörja transporten av avliden.  

Om det inte finns någon i dödsboet att fråga eller om de inte är kontaktbara 

inom rimlig tid ombesörjer kommunen transporten.  

I det fall dödsboet väljer att själva ombesörja transporten inträder ett 

avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 

transportören utan att kommunen berörs.  

I det fall kommunen ombesörjer transporten faktureras dödsboet för 

kostnaden. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 289 Dnr 2019-000526 730 

Förslag till beslut om taxor i vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 2020 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-09-28 § 118 

Avgifterna inom äldreomsorgen justeras årligen procentuellt utifrån 

ändringar i prisbasbeloppet, liksom vid eventuella ändringar vad gäller lag 

om förbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av äldrenämnden. 

Övriga ändringar hänskjuts till kommunfullmäktige. 

I samband med budgetarbetet 2020/2021 har äldrenämnden budgeterat för 

intäktsökningar genom ökad hemtjänsttaxa och nattaxa samt genom att börja 

ta ut en avgift för kommunal hemsjukvård. 

Utöver årliga procentuella ökningar föreslås följande ändringar: 

 ökning av timtaxan gällande hemtjänsten till 220 kr/timme, gäller 

från och med 2020-01-01 

 avgift på hemtjänstinsatser som utförs på natten, samma taxa för 

hemtjänst på dagen som på natten, gäller från 2020-01-01 

 avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården, 130 kr/besök 

(max 350 kr/månad), gäller från 2020-04-01. 

För att kunna börja ta ut avgifter inom den kommunala hälso- och 

sjukvården krävs en tilläggsmodul till befintlig digitalt verksamhetssystem. 

Utgiften bedöms motiverad då modulen genererar positiva effekter till 

verksamheten. Tilläggsmodulen finns budgeterad för 2019. Månadslicens, 

konfiguration och utbildning samt utbildning av personal bedöms kunna 

hanteras inom ram. 

 

Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anta författningssamlingen ”Avgifter inom äldreomsorgen 2020”. 

Vidare föreslås äldrenämnden för egen del besluta att köpa in 

tilläggsmodulen, gällande uppföljning och avgifter HSL, till befintlig digitalt 

verksamhetssystem..  

Bedömning 

Inledning  
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Avgifterna inom äldreomsorgen justeras årligen procentuellt utifrån 

ändringar i prisbasbeloppet, liksom vid eventuella ändringar vad gäller lag 

om förbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av äldrenämnden. 

Övriga ändringar hänskjuts till kommunfullmäktige. 

I samband med budgetarbetet 2020/2021 har äldrenämnden budgeterat för 

intäktsökningar genom ökad hemtjänsttaxa och nattaxa samt genom att börja 

ta ut en avgift för kommunal hemsjukvård. 

 

Maxtaxa 

Det finns ett tak som är fastställt i socialtjänstlagen, det kallas maxtaxa och 

är ett högkostnadsskydd. Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar 

som mest, oavsett vad man har i pension och vad man har för tillgångar. Har 

man en låg pension finns det också ett minimibelopp som man ska ha kvar 

efter att man har betalat avgifterna för äldreomsorgen. Enligt 

socialtjänstlagen (SoL)får den enskildes avgifter för hemtjänst och 

dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första 

stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till 

högst det fastställda högkostnadsskyddet enligt SoL.  

 

Avgifter i andra kommuner i Blekinge 

Sammanställning över avgifter i Blekinges kommuner samt Hässleholm,  

 

Kostnad för hemstädning, privat kund hos privat företag 

Hushållsnära tjänster kan vem som helst köpa av ett företag utan att vara 

beviljad hemtjänst. Vi köp av hushållsnära tjänster hos ett företag kan RUT-

avdrag göras, vilket innebär att kunden betalar 50 % av arbetskostnaden för 

upp till 50 000 kr/år. I genomsnitt (enligt de företag som har avtal med 

Kommunen enligt LOV i hemtjänst) kostar hemstädning för privat kund ca 

400-420 kr timme, vilket genererar en kostnad för kunden på ca 200-210 kr. 

Utöver de 200-210 kronorna tillkommer milersättning med ca 20-29 

2019 Ronneby Karlskrona Karlshamn Sölvesborg Olofström Hässleholm 

Maxtaxa 2089 kr  
(ej överstiga 90% av 

avgiftsutrymmet) 

2089 kr 2089 kr 1860 kr 2089 kr 2089 kr 

Hemtjänst 160 kr/tim Nivåer: 1045, 1567,    
2089 kr/mån  

341 kr/tim 232 kr/tim 262 kr/tim 336 kr/tim 

Larm 259,50 (103,50)kr 200 kr 341 kr 275 kr 255 kr 209 (78) kr 

HSL 0 0 0 130 kr/besök 
max 350/mån 

120 kr/besök 
max 300/mån 

419 kr/mån 
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kr/milen hos två företag och en framkörningsavgift med minst 100 kr/tillfälle 

hos ett företag. 

 

Avgifter hälso- och sjukvård inom Region Blekinge 

Region Blekinge tar ut avgifter för vissa besök inom hälso- och sjukvården. 

Nedan finns en sammanställning för de avgifter Regionen tar ut, 

motsvarande de professioner som finns anställda inom den kommunala 

hälso- och sjukvården.  

 

Inom Region Blekinge kostar besök enligt följande: 

Arbetsterapeut 100 kr/besök 

Sjukgymnast/fysioterapeut 100 kr/besök 

Distriktssköterska dagtid 0 kr 

Specialistsjuksköterska primärvård 100 kr/besök 

Distriktssköterska jourcentral 100 kr/besök 

Ovan nämnda ingår i Regionens högkostnadsskydd, 1100 kr/12 månader 

 

 

Effekter av ökad hemtjänsttaxa  

Ronneby kommun har idag en förhållandevis låg timtaxa och för att öka 

intäkterna till äldreförvaltningen anses en ökning av timtaxan rimlig.  

 

Vid en timtaxa på 220 kr/timme beräknas inkomstökning för 

äldreförvaltningen bli ca 600 000 kr/år (beräkningar är gjorda på antalet 

hemtjänsttagare oktober 2017). 

 

Effekter av att införa nattaxa 

Ronneby kommun tar i dagsläget inte ut några avgifter för hemtjänst som 

utförs på natten, s.k. ”nattaxa”. Detta anses inte rättvist mot kommunens 

medborgare att vårdtagare med behov på dagen betalar för insatsen medan 

vårdtagare med behov på natten är avgiftsbefriade. Beviljade 

hemtjänstinsatser som utförs borde vara avgiftsbelagda på samma sätt, 

oavsett om det sker dag, eller natt.  

 

Flertalet av de vårdtagare som har hemtjänst med besök/insatser på natten 

har omfattande behov och når därmed maxtaxa. Att börja ta ut en avgift för 

Sjukresa i bil/specialfordon 60 kr/enkel resa 
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insatser som utförs på natten kommer därmed inte generera några större 

intäktsökningar men en rättvisare modell mot våra medborgare. 

 

Vid införande av avgift för hemtjänst på natten beräknas en inkomstökning 

för äldreförvaltningen bli ca 50 000 kr/år. 

 

Effekter av att införa avgift för kommunal hälso- och sjukvård (HSL) 

Ronneby kommun tar i dagsläget inte ut någon avgift för hälso- och 

sjukvården. 

I förhållande till Regionens avgifter anses det rimligt att införa avgifter även 

för den kommunala hälso- och sjukvården. 

 

Vid införande av en avgift på 130 kr/besök, max 350 kr/månad beräknas 

inkomstökningen för förvaltningen bli ca 540 000 kr/år. 

 

För att kunna börja ta ut avgifter krävs en tilläggsmodul till befintligt digitalt 

verksamhetssystem: 

Modul 36 000 kr 

Månadslicens 900 kr/månad 

Konfiguration och utbildning Ca 20 000-40 000 kr 

 

Utgiften bedöms motiverad då modulen genererar positiva effekter till 

verksamheten. Tilläggsmodulen finns budgeterad för 2019. Månadslicens, 

konfiguration och utbildning samt utbildning av personal bedöms kunna 

hanteras inom ram. 

 

Avgiften för hemsjukvård ingår i den kommunala maxtaxan för vård och 

omsorg. För barn och ungdomar utgår ingen avgift till och med det år man 

fyller 19. 

 

Tillämpningsanvisningar för hur avgifter gällande HSL ska hanteras i 

praktiken (exempelvis vid hjälpmedelsförskrivning, provtagning, hämtning 

av hjälpmedel, ”konsult/stöd” till andra personalgrupper och intyg till 

bostadsanpassning) behöver skapas inför ett införande.  
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Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 att anta författningssamlingen ”Avgifter inom äldreomsorgen 2020” 

Vidare föreslås äldrenämnden för egen del besluta  

 att köpa in tilläggsmodulen, gällande uppföljning och avgifter HSL, 

till befintlig digitalt verksamhetssystem 

Äldrenämndens beslut 2019-08-28 

Äldrenämnden beslutar att anta författningssamling ”Förslag till 

författningssamling Avgifter vård- och omsorgsnämnden 2020” med 

följande förändringar: 

 Pris per HSL-insats ändras från förslaget på 130 kr till 100 kr. 

 Kostnadstak införs för HSL-insatser på 2000 kr per 

tolvmånadersperiod. 

Äldrenämnden beslutar att köpa in tilläggsmodulen, gällande uppföljning 

och avgifter HSL, till befintlig digitalt verksamhetssystem.  

Äldrenämnden beslutar att ge äldreförvaltningen i uppdrag att informera om 

hur systemen fungerar, vad gäller högkostnadsskydd kommun/region. 

Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta författningssamling ”förslag till 

författningssamling Avgifter vård- och omsorgsnämnden 2020” med 

följande förändringar: 

1. Pris per HSL-insats ändras från förslaget på 130 kronor till 100 

kronor med ett maxtak på 200 kronor per månad.  

2. Föreslagen timtaxa om 220 kronor/timme ändras till 190 

kronor/timme och gäller från och med 2020-01-01. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta författningssamling 

”förslag till författningssamling Avgifter vård- och omsorgsnämnden 2020” 

med följande förändringar: 

1. Pris per HSL-insats ändras från förslaget på 130 kronor till 100 

kronor med ett maxtak på 200 kronor per månad.  

2. Föreslagen timtaxa om 220 kronor/timme ändras till 190 

kronor/timme och gäller från och med 2020-01-01. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 290 Dnr 2019-000536 300 

Centraliserad och samordnad hantering av kommunens 
bilar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-06-13 § 83 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tillsammans med 

näringslivsenheten arbetat fram ett förslag på en centraliserad och 

samordnad hantering av kommunens bilar och lastbilar. Anledningen till 

utredningen är att Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har erhållit ett 

särskilt uppdrag från kommunfullmäktige i budgeten med redovisning till 

kommunstyrelsen, juni 2019.  

 

Bakgrunden är att kostnader vid återtagande av fordon har stigit p.g.a. 

ovårdade och skadade bilar. Några av fordonen som återlämnats har varit 

belastade med s.k. övermil. Värdet vid återlämning på de fordon blir då 

mycket lägre än det förväntade värdet. Skötseln av fordonen har i flera fall 

även varit undermålig och har även utförts under ordinarie arbetstid. Att 

beräkna kostnaden eller besparing av detta kan givetvis vara svårt då det 

göms i den ursprungliga arbetsuppgiften och inom nuvarande organisation..  

Bedömning 

För att kunna föreslå ett bra system med samordnad hantering av fordon har 

kommunbesök genomförts i två närliggande kommuner, med olika sätt att 

hantera frågan.  

 

I en av kommunerna genomförs tvätt, översyn och skadekontroll av 160 

personbilar i egen regi. En fordonsansvarig och en bokningsansvarig 

ansvarar för 7 personer som är anställda genom en arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd.  

 

I den andra kommunen är tjänsten upphandlad och ett arbetsintegrerat socialt 

företag utför tjänsten av de närmare 250 personbilarna. Inom kommunen 

finns en bokningsansvarig fordonsansvarig, som sköter kontakten med 

företaget. 
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I båda förslagen behövs någon form av ansvarig person som har kunskap om 

vilken typ av fordon som ska inhandlas eller leasas. Den ansvariga ska även 

sköta kontakten med utföraren av tjänsten, angående hämtning, lämning och 

återrapportering. Fordonsansvarigs roll är även att se till att förvaltningarna 

och bolagen väljer rätt fordon och transportlösningar för ett hållbart 

Ronneby. Den ansvarige får en överblick över kommunkoncernens hantering 

och kontroll på vilka fordon som används i organisationen. Därmed får vi en 

förankring med ökad samsyn, effektivare fordonsflotta och därmed en 

enklare styrning mot miljömålen. 

 

För att underlätta hanteringen finns utvecklade datasystem t.ex. 

Fordonskontroll där bokning, skötsel, säkerhetskontroll, antal mil och 

besiktning kan uppdateras och information blir tillgänglig både till utföraren 

och fordonsansvarig. 

 

Inom det särskilda uppdraget har även möjligheten med att föreslå en 

lämplig lokal införlivats. I förslaget finns en lämplig yta som kan vara 

disponibel redan i höst för både tvätt och torrhantering av fordon..  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat och 

föreslår dem att: 

Inrätta en tjänst som fordonsansvarig inom Kommunledningsförvaltningen 

som arbetar med hela koncernens fordon och transportlösningar. 

Ge den fordonsansvarige i uppdrag att utarbeta en plan för internfakturering 

av utökad fordonskostnad. 

Ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphandla hantering och 

skötseln av Äldreförvaltningens och Socialförvaltningens fordon med 

inriktning till ett arbetsintegrerat socialt företag. 

Ge den fordonsansvarige i uppdrag att utarbeta ett inriktningsförslag till en 

centraliserad samordnad skötsel av kommunkoncernens hela fordonsflotta.. 

Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 2019-06-13 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat och 

föreslår dem att: 

Inrätta en tjänst som fordonsansvarig inom Kommunledningsförvaltningen 

som arbetar med hela koncernens fordon och transportlösningar. 
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Ge den fordonsansvarige i uppdrag att utarbeta en plan för internfakturering 

av utökad fordonskostnad. 

Ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphandla hantering och 

skötseln av Äldreförvaltningens och Socialförvaltningens fordon med 

inriktning till ett arbetsintegrerat socialt företag. 

Ge den fordonsansvarige i uppdrag att utarbeta ett inriktningsförslag till en 

centraliserad samordnad skötsel av kommunkoncernens hela fordonsflotta.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Jan-Eric 

Wildros (S), Åsa Evaldsson (M) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen hänskjuter ärendet 

till budgetberedningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen, att: Johan Sjögren  

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson  
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§ 291 Dnr 2019-000484 294 

Kartläggning av alla kommunala verksamheters externa 
hyreskontrakt 

 

Sammanfattning  

Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningen har enligt KF § 292/2018 fått i uppdrag 

att presentera en kartläggning av alla kommunala, inkl. bolagens, verksamheter 

som har externa hyreskontrakt utanför Stadshusets lokaler.  

Under första halvan av 2019 har därför samtliga förvaltningar och bolag 

ombetts gå igenom sina hyresavtal och skicka in samtliga gällande avtal till 

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen för genomgång och sammanställning.      

Bedömning 

Kartläggningen visar att Ronneby Kommun hyr ca 55 000 kvm lokalyta till en 

kostnad av drygt 62 miljoner kronor per år. Hit räknas alla lokaler som hyrs av 

andra än kommunens Lokalförsörjningsenhet, alltså både av kommunägda bolag 

såväl som övriga hyresvärdar in.  

Den verksamhet som hyr mest lokalyta externt är Äldreförvaltningen med en 

årlig hyreskostnad på närmre 25 miljoner, följt av Utbildningsförvaltningens 18 

miljoner och Socialförvaltningens 13 miljoner i externa årshyror. Uppgifterna 

gällande Äldreförvaltningens hyresavtal är uppskattade och hämtade ur 

ekonomiredovisningssystemet då någon sammanställning från 

Äldreförvaltningen ej inkom.  

Den största andelen lokaler hyrs utav kommunägda bolaget Ronnebyhus, ca 24 

000 kvm till en årshyra på totalt 32 miljoner. Av helt externa hyresvärdar, 

bolagen undantagna, hyrs ca 26 000 kvm till en kostnad av 27 miljoner kronor.  

Dessa externa hyreskostnader kan jämföras med det verksamheterna hyr i 

kommunens egna fastigheter. Lokalförsörjningsenheten har årliga 

interhyresintäkter på ca 100 miljoner kronor.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-09-12 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som 

avrapporterat. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget 

som avrapporterat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 292 Dnr 2019-000244 109 

Besvarande av medborgarförslag - Låt Ronneby bli 
kommunen som skapar förutsättningar för Recircle 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat:  

”Inledning 

Kommers och trivsel har en oroande utveckling för stadskärnan. Att etablera 

hållbara butikskedjor som efterfrågas kräver lång planering och tar tid med 

stora investeringar. Den stora utmaningen är att skapa tillströmning av 

besökare. Idag besöks mest city av nyanlända inflyttade, ursprunglig 

befolkning saknas till viss del. För att attrahera samtliga medborgare är 

förlaget att medborgarna själva ska locka till handel; Recircle. Låt oss bli 

kommunen som skapar förutsättningar för Recircle, paketerat attraktivt, 

hållbart och som bygger sociala kontakter. 

Förslaget skulle relativt snabbt kunna införas. Förslaget torde samtidigt inte 

ha en större kostnad.  

Bakgrund 

Idag sker handel digitalt och en stor del är i sociala medier som loppis i 

Facebook, Blocket, Tradera och liknande sidor. Loppis i Brunnsparken är en 

ständigt fungerande verksamhet som lockar många besökare. Vi står inför en 

omställning i samhället där Recircle samt hållbara alternativ är det självklara 

framtidsvalet. 

Syfte 

Öka besök i centrum för att skapa ökad handel i befintliga butiker, samt i 

förlängningen ska intresse för kedjor att etablera sig, i ett centrum där 

medborgarna väljer att socialisera.  

Metod 

Snyggt paketerat. Skapa förutsättningar för medborgarna att själva kunna 

sälja ägodelar på torget. Skapa ett utrymme för Torghandel med permanenta 

försäljningsbord med tillgång till fri strömförsörjning, fri wi-fi för förenkla 

digital försäljning samt ett tak med belysning. Ytan skulle kunna rymma ca 

20 försäljningsbord. Borden skulle lätt kunna bli bokningsbara på 

kommunens hemsida. Bordens utförande i ett beständigt material som 

galvaniserat metall samt kanske Blekinge ek. Sedumtak för att skapa 

hållbarhets tänk. I närheten av försäljningsytan skapa parkeringsplatser vigda 
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åt försäljarna, för att lätt kunna sköta sin försäljning. Försäljningsytan 

behöver inte begränsas med tider eller dagar. Utan det står alla fritt att nyttja 

dem, när man vill.  

Målgrupp  

Skolklasser, föreningar, befintliga torghandlare, livsmedelsproducenter, 

konstnärer, medborgare som tex barnfamiljer som vill sälja som loppis. Ytan 

skulle också kunna användas till julmarknad eller liknande temahelger, samt 

vid återkommande arrangemang som Tosia bonnadagarna.  

Mervärde  

Låt medborgarna själva skapa sina besöksmål i city. Bekanta som säljer, 

lockar vänner och familj till torget. Flera caféer har nyligen etablerat sig som 

kan få fler besökare om torget i stort besöks av fler.  

Avslutning  

Jag tror Ronneby som kommun skulle ha många vinster om man vågar lite 

mer, än andra kommuner. Kanske som en föregångare och en god förebild i 

hållbarhet. Lyssna av omvärlden som idag har en ständig efterfrågan på 

hållbarhet och närproducerat, precis som Recircle är tillsammans med lokala 

producenter.  

Placering  

Längs med ”klagomuren” i granit, för att inte konkurrera med fri yta till 

större arrangemang norrut mot kyrkan. Samt att bibehålla fritt utrymme 

framför scenen. Alltså placering mitt på torget i linje med Karlskronagatan. 

Förslagsvis samtidigt bygga en sittbritts längs med ”klagomuren”, för att 

skapa sittplatser till besökare men även försäljarna.  

Hållbar torghandel  

Flytta den digitala loppisförsäljningen till en fysik plats, mitt på torget. ”      

Bedömning 

Förslagsställaren vill att kommunen ska använda sig av en modell som 

förslagsställaren kallar ”Recircle”. Förslagsställaren för ett tämligen 

invecklat, och i vissa delar osammanhängande resonemang om hur centrala 

delar av Ronneby stad skulle kunna utvecklas. Grunden i förslagsställarens 

resonemang synes vara att han uppfattar att centrumhandeln utarmas till följd 

av omfattande internethandel. Förslagsställaren anser att omställningen kan 

ske snabbt och till mycket liten kostnad. Han nämner bland annat åtgärder 

som permanenta försäljningsbord på torget, fri wifi i stadskärnan, fri 

strömförsörjning, ”tak med belysning” och nya parkeringsplatser m.m.  

Av kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 § 2 st, fjärde strecksatsen 

framgår det att ett medborgarförslag inte får ta upp ämnen av olika slag. Då 
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förslaget till sin karaktär är otydligt och tar upp flera olika ämnen så 

uppmanas förslagsställaren att precisera sitt förslag och återkomma med ett 

förslag som är preciserat, entydigt och klart för att kommunfullmäktige ska 

kunna ta ställning i ärendet. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att uppmana förslagsställaren att återkomma 

med ett preciserat, entydigt och klart förslag. Medborgarförslaget ska 

därmed anses besvarat.       

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att uppmana förslagsställaren att återkomma med ett preciserat, 

entydigt och klart förslag. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana 

förslagsställaren att återkomma med ett preciserat, entydigt och klart förslag. 

Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 293 Dnr 2019-000197 109 

Besvarande av medborgarförslag - gör om gallerian i 
centrum till en stor secondhand galleria 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att göra om gallerian i Centrum till 

en ”second hand” galleria likvärdig den de har i Eskilstuna. 

Som många andra har även förslagsställaren lagt märke till den tråkiga 

affärsutvecklingen i Ronneby centrum. Förslagsställaren menar att en efter 

en av butikerna lägger ner sin verksamhet eftersom vi alla förmodligen hellre 

köper på nätet än i en butik. Den utvecklingen är svår att stoppa hur fina 

butiker det än öppnas. Därav affärsidén om att gallerian i Centrum görs om 

till en ”second hand” galleria likvärdig den i Eskilstuna, skulle kunna göra 

succé i Ronneby. Detta med tanke på att Ronneby har ett gott rykte som 

loppisstad och förutom jobbtillfällen, även kunna locka många köpsugna 

människor till centrum igen. De två affärer som folk idag står och köar 

utanför är Lindra och Kupan. Dessutom kan man nå ut till södra Sverige med 

budskapet att Ronneby är en stad som jobbar aktivt för miljö och hållbarhet.        

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit remitterat till Näringslivskontoret som 

inkommit med följande yttrande: 

 

Fastigheten där Gallerian finns är privatägd. Näringslivskontoret har kontakt 

med ägaren och är behjälpliga med att söka nya verksamheter för etablering i 

den aktuella fastigheten. 

Det förslag till verksamheter som förslagsställaren lämnar kan absolut vara 

av intresse och kommer att vidarebefordras till fastighetsägaren och även 

något som Näringslivskontoret aktivt kan eftersöka.  

 

Därmed föreslås medborgarförslaget vara besvarat.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige 

 

Att anse medborgarförslaget besvarat      
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 294 Dnr 2018-000601 109 

Besvarande av medborgarförslag - Modern publik 
Elbilsladdning 

 

Sammanfattning  

Här föreslås att kommunen ger sitt el-energibolag Ronneby Miljöteknik 

Energi AB, t.ex., via ägardirektiv, i uppdrag  

Att: utreda möjligheten att på lämpligt sätt utöka tillgången på publika 

laddningsstationer även i vår kommun.  

Detta förslag grundar sig dels på det förväntade ökande behovet av 

laddningsinfrastrukturen och på FN:s IPCC senaste klimatrapport som 

nyligen släppts, (8/10 2018) där det krävs ”aldrig tidigare skådade 

ansträngningar från hela samhället. ”  

Också med hänvisning till den teknik som utvecklats i Askersunds kommun 

och där Vattenfall Eldistribution (Robert Lindström) säger att. 

”Detta är ett otroligt smidigt och billigt sätt att installera nya 

laddningsplatser.”  

Bedömning 

Ronneby Miljö och Teknik AB yttrar sig över medborgarförslaget enligt 

följande: 

Miljöteknik fick i uppdrag av kommunen att sätta upp 10s t laddstolpar till 

halvårsskiftet 2015, 1st snabbladdare och resten semi-laddare, av dessa är det 

snabbladdaren vid Stadshuset som används frekvent.  

 

Det har över tid tillkommit ett antal ladd-platser utöver ovan inom Ronneby 

Kommun. (Ronneby Hus, ABRI och kommunens förvaltningar) och 

marknaden (externa företag) har satt upp ytterligare en snabbladdare och ett 

antal semi-laddare på olika ställen i staden.  

 

ldag verkar behovet av publika semiladdare inte lika intressant, det är en 

väldigt låg utnyttjandegrad på befintliga semiladdare, det laddas nog till stor 

del i hemmet för en billigare avgift/kWh.  
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Skulle man använda belysningsnätet till att sätta upp semi-laddare enligt 

Askersundsmodellen krävs det en analys vad det skulle innebära dels 

ekonomiskt att bygga om stolparna och även belastningsmässigt vad 

belysningsnätet klarar av, för att kunna göra detta måste kommunen som 

ägare till belysningsnätet peka på vilka stolpar som kan komma ifråga.  

 

Not. Semiladdare = långsam laddning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 295 Dnr 2018-000442 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Energisjälvförsörjande flerbostadshus i Ronneby 
kommun med Vårgårda Bostäders tekniklösning 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har flera gånger i förfluten tid, visat stort intresse för ny 

teknik. 

Storskalig solvärme på Ronneby Brunn. 

Rörliga solceller vid fjärrvärmeverket. Nu småskalig fossilfri kraftvärme vid 

fjärrvärmeverket och i Bräkne-Hoby. 

Energiförsörjningen (effekt-problemet) inför 2020-talet är osäker. Mycket 

beroende på stundande kärnkraftsavveckling och den allt tydligare 

växthuseffekten parat med strängare miljökrav.   

Visst finns det tekniska ljusglimtar som har gjorts eller prövats, såsom tex 

LED-belysning. Eller vätgaslagring från sommarens överskott inför vinterns 

behov. Så även lovande teknik inom bilindustrin med bränslecellsfordon. 

Därtill flera framsteg inom sterlingmotortekniken (i ubåtar).  

Detta medborgarförslag innebär; 

Att; kommunledningen ger bolaget Ronnebyhus i uppdrag att tillsammans 

med Vårgårda Bostäder, utreda möjligheten att också vår kommun kan 

"Ligga i utvecklingens förkant" där flerbostadshus kan bli självförsörjande 

på fastighets-el (året om) med Vårgårda Bostäders tekniklösning.  

OBS att vanliga sol-celler "bara" ger ett energitillskott vid solljus, medan 

system Vårgårda Bostäders byggteknik därtill har en effekt-faktor, som 

kommer att vara av stor betydelse framöver, för att öka kommunens 

"effterfrågeflexibilitet". 

Bedömning 

Ronnebyhus har yttrat sig enligt följande över medborgarförslaget:  

 

Medborgarförslaget innebär att motionären föreslår kommunledningen att ge 

AB Ronnebyhus "i uppdrag att tillsammans med Vårgårda Bostäder utreda 

möjligheten att också vår kommun kan ligga i framkant där flerbostadshus 

kan bli självförsörjande på fastighetsel (året om) med Vårgårda Bostäders 

tekniklösning".  
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Medborgarförslaget belyser i huvudsak en omfattande omdaning av 

befintliga tekniska system som ännu är relativt oprövade för 

flerbostadshusbebyggelse. Tekniken bygger i huvudsak på att hustaken 

förses med solceller som producerar el. När det uppstår el-överskott skall el-

överskottet lagras i ett batteri. När batteriet/batterierna är fulladdade lagras 

energin istället som vätgas. Genom att använda vätgasen i en bränslecell kan 

el produceras för drift av olika driftsinstallationer. Befintliga system, 

exempelvis fjärrvärme för värme och tappvarmvatten, kopplas bort helt. 

Hushållselen får hyresgästerna dock stå för i traditionell ordning.  

 

Som med all ny teknik, eller för fastighetsbranschen ny teknik, finns 

fortfarande frågor som inte är besvarade. Driftssäkerheten är oprövad med 

det nya systemet. Traditionella fjärrvärmesystem har extremt hög 

driftssäkerhet med nära nog obefintliga driftsavbrott för slutkonsument.  

 

Likaså förefaller det nya systemet vara olönsamt i sig självt då tekniken är 

mycket dyr som enskild aktivitet. Trots de statliga bidragen är tekniken inte i 

närheten av ekonomisk bärighet.  

 

Tekniken kan dock bli mer ekonomisk hållbar i framtiden om solceller och 

batterier fortsätter att bli billigare samtidigt som kostnaderna for fjärrvärme 

ökar. Det finns således anledning att följa de projekt som påbörjats ute i 

landet och följa den utveckling som tekniken genomgår.  

 

AB Ronneby följer kontinuerligt, som en naturlig den av 

fastighetsutvecklingen, den teknikutveckling som pågår i 

fastighetsbranschen. Installationer av solcellsanläggningar har bolaget 

genomfört i stor utsträckning sedan tidigare och avser fortsätta med. Med 

andra innovativa tekniklösningar är vi mer försiktiga med tills 

tekniklösningarna är beprövade både ur driftsynpunkt och av ekonomiska 

skäl.  

 

AB Ronnebyhus föreslår att kommunfullmäktige inte bifaller 

medborgarförslaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  
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Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 296 Dnr 2019-000097 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förbättra, inte 
försämra vår elnätstaxa 9 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat:  

”Vårt kommunala elnätbolag Miljöteknik AB har sedan länge haft en helt 

unik rörlig elnätstaxa, "dag o natt-el", med ett för alla parter bra förhållande 

mellan dag- respektive, nattpriser.   

Med ett förhållande på hela 5:1 är det fem gånger billigare att få 

elektriciteten hemsänd under vardagsnätterna än under dagtid, (vintertid). 

Det är naturligtvis en "smaklig morot" för elkunderna att kunna ta del av 

denna prisskillnad. Men det innebär också en fördel för vårt nätbolag att vi 

ca 1000 elabonnenter som har valt taxa 9. Vi hjälper bolaget att omfördela 

den totala belastningen på elnätet från dagtid till uttag under nätterna. Vi 

med taxa 9 gör det lättare för Miljöteknik att undvika de straffavgifter 

bolaget genom åren fått betala för överuttag av nätkapacitet från regionnätet. 

Det har under åren blivit ansenliga summor?  

Bolaget arbetar nu fram förslag till nya el-nätstaxor. En EU-anpassning mot 

effektavgifter (kW) i stället för energiavgifter (kwhl. Vilket vår taxa 9 sedan 

länge siktat mot Vår taxa 9 är ett utmärkt exempel på hur prissättningen mot 

slutkund gynnar en användning av "natt-el" (ca 8 öre/kwh) mot det fem 

gånger högre dag-priset (ca 40 öre/kWh).  

Förvisso har taxa 9 sina skönhetsfel. Så har tex, fler andra nätbolag beslutat 

att dag resp, natt skall omfatta 12h vardera. Inte som hos MT, att dyr dag 

omfattar hela 16h och därmed gäller det billiga natt-elpriset bara under 8 h. 

Vidare är många andra nätbolag mer generösa då de erbjuder billig avgift 

alla "röda dygn", medan Miljöteknik inte erbjuder sina kunder den 

möjligheten. Med dessa enkla förändringar skulle taxa 9 kunna göras än mer 

intressant för än fler kunder. 

Förslag 

Att Bolagets ägare uppdrar åt Miljöteknik att förändra, modernisera, (inte 

utesluta) vår nuvarande nät-taxa 9, till det bättre för våra elnätskunder och 

därmed även för nätbolaget. 

Att Ge småhuskunder med hög el användning tidig och relevant, information 

om möjligheter med taxa 9 och om kommande förändringar av el-
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nätstaxorna. Inte förändra den nuvarande prisbaserade avgiften (5:1) för 

bibehållen "efterfråeeflexibilitet". 

Det i enlighet med Näringsutskottets betänkande NU 2O17/18:23 vars 

förslag vunnit laga kraft 2019-01-01... med inriktning på S 11 i ellagen om 

"Effektivt utnyttjande av elnätet.” 

Bedömning 

Ronneby Miljö och Teknik AB yttrar sig enligt följande över 

medborgarförslaget: 

Planen är att Miljöteknik Elnät under 2020 kommer införa en ny taxe-

konstruktion, styrelsen kommer då föreslå KF hur denna skall vara utformad.  

 

Vad det gäller taxa 9 är det en taxa som var aktuell när vi betalade enligt 

samma princip till vårt regionnät (E-on), idag betalar vi enligt en effekttaxa.  

 

Miljöteknik kommer förutsättningslöst utreda hur en ny taxekonstruktion ska 

utformas för att leva upp till dagens krav från kunder och myndigheter vad 

det gäller efterfrågeflexibilitet, effektivt utnyttjande av elnätet och andra 

parametrar som behöver beaktas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

85(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 297 Dnr 2019-000325 109 

Besvarande av medborgarförslag - utformning av taxor 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat:  

”Klara riktlinjer? 

Inför den kommande principiella övergången från energi- till 

effektdebitering av vår elanvändning, bör nätbolagets ägare nogsamt 

överväga vem som utformar taxorna. Det gäller att få till en tydlig linje 

mellan fackmässighet och politisk ägarstyrning. Just nu gäller mycket vaga, 

tvetydiga formuleringar som är dåligt anpassade till kommande förändringar. 

Här några exempel på olika formuleringar; 

Enl. Miljötekniks Bolagsordning §4 Rubrik; Kf rätt att ta ställning. 

"Kf skall beredas tillfälle att ta ställning, innan beslut fattas i frågor av 

principiell beskaffenhet eller annars av avsevärt större vikt". *). 

Enl, De årliga ägardirektiven för kommunala bolag... "l samband med 

förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina 

överväganden".  

Kommunfullmäktige antar taxa"... 

*) Kronor och ören i löpande taxa är knappast av 

"avsevärt större vikt." 

Förslaget innebär att: Ägarstyrningen förtydligas och moderniseras vad 

gäller kommande El-nätstaxor, m. a. p taxornas struktur/utformning och 

ekonomiskt utfall. 

Det främst med anledning av den förestående principiella övergången från 

energi- till effekt debitering. 

OBS, för andra kommunägda aktiebolag i vår omgivning, är nätbolagen fria 

att (enl aktiebolagslagen) själva utforma och besluta om sina elnätstaxor. 

Visst verkar det otidsenligt att Kf skall ha politiska synpunkter på hur den, 

av nätbolaget, fackmässigt utformade taxekonstruktionen görs, -möjligen om 

den i princip får/skall göras. 

 

Det ekonomiska utfallet bör styras av andra faktorer än fyraåriga majoriteter 

i Kf.”.       
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Bedömning 

Förslagsställaren anför att kommunfullmäktige i Ronneby kommun, ”inför 

den kommande principiella övergången från energi- till effektdebitering av 

vår elanvändning”, nogsamt bör överväga vem som utformar taxorna. 

Förslagsställaren anser att nuvarande formuleringar i Miljötekniks 

bolagsordning är vaga och tvetydiga. 

Medborgarförslaget är ett i raden av medborgarförslag från samma 

förslagsställare med liknande anslag, se bland annat dnr KS 2019/097. Till 

skillnad från tidigare medborgarförslag utformar dock förslagsställaren inget 

egentligt förslag för kommunfullmäktige att ta ställning till, han återger 

snarast Miljötekniks bolagsordning.  

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår det av 31 § 2 stycket, tredje 

strecksatsen att ett medborgarförslag bör vara utformat så att det mynnar ut i 

ett förslag. Då förslagsställaren inlämnat flertalet medborgarförslag i 

liknande ämnen samt att något egentligt förslag saknas så noterar 

kommunfullmäktige förslaget till protokollet utan vidare ställningstagande. 

Därmed anses medborgarförslaget besvarat.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att notera medborgarförslaget till protokollet utan 

vidare ställningstagande och att det därmed ska anses besvarat.       

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att notera medborgarförslaget till protokollet 

utan vidare ställningstagande och att det därmed ska anses besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera 

medborgarförslaget till protokollet utan vidare ställningstagande och att det 

därmed ska anses besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 298 Dnr 2019-000173 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Gemenskapsboende/kollektivboende 

 

Sammanfattning  

Nu när ni planerar så mycket bostadsbyggande i Ronneby, har inte planer på 

någon form av gemenskapsboende/kollektivboende diskuterats? Det vore väl 

verkligen att som kommun våga satsa på någon som sticker ut och som jag 

tror intresserar många. Styrkan är att man i ett sådant boende kan kombinera 

det privata med ökad gemenskap i en boendeform som verkligen är på 

frammarsch. I ett kollektivboende tar man gemensamt ansvar för huset och 

gemensamma aktiviteter. Var och en har sin egen lägenhet med kök men det 

finns gemensamhetsutrymmen mm. Hur mycket gemenskap och samvaro 

man vill ha avgör man själv. Tänk så trevligt boende med grannar i skiftande 

åldrar. Istället för att som senior sitta ensam i sin villa 

Bedömning 

Ronnebyhus yttrar sig över medborgarförslaget enligt följande: 

 

På l980talet byggdes åtskilliga kollektivhus med allmännyttan som 

bygghene. Då skedde det med ett tydligt stöd från nationell nivå, det fanns 

bland annat gynnsamma lån till att bygga sådana hus.  

 

I början på 1990-talet försvann frågorna från den nationella nivån. Men flera 

projekt med gemenskapsboende genomfördes ändå lokalt, inom ramen for en 

nationell försöksverksamhet med så kallade boföreningar. Det här handlade 

om kooperativ utveckling. Allmännyttan tog i flera fall på sig att vara 

byggherre och fastighetsägare och samarbetade med intressegrupperna.  

 

Under senare år har engagemanget främst drivits av lite äldre personer som 

vill "bygga" ett nytt boende med ett annat socialt sammanhang än det 

sedvanliga. Den modell man i regel vill ha handlar om enheter med cirka 35 

till 40 lägenheter, gemensamma lokaler och en organisation för samarbete 

och gemenskap, juridiskt reglerat genom kooperativ hyresrätt. Det finns 

grupper och projekt runt om i landet som samlar alla åldrar men det 

sammanfallande är att det krävs ett mycket starkt engagemang från en stor 

mängd "hyresgäster" (läs gräsrötter) för att kunna driva ett kooperativt 

hyresboende.  
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AB Ronnebyhus kommer under 2019 att påbörja produktionen av cirka 100 

stycken nya lägenheter. Vad gäller denna nyproduktion kommer det inte bli 

aktuellt med kooperativ hyresrätt.  

 

AB Ronnebyhus erbjuder inget kollektivboende i dagsläget. Frågan om 

kooperativa hyresrätter har dock diskuterats vid flera olika tillfällen inom 

AB Ronneby och boendeformen kommer fortsättningsvis också vara ett 

alternativ att diskutera inför kommande nyproduktion. Det krävs dock ett 

starkt engagemang från en extern intresseförening innan en sådan 

nyproduktion kan påbörjas.  

 

AB Ronnebyhus gör bedömningen att det i dagsläget inte finns underlag att 

uppföra en nyproduktion genom kooperativ hyresrätt. AB Ronnebyhus 

föreslår att kommunfullmäktige tar denna skrivelse som sitt eget svar på 

medborgarforslaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

90(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 299 Dnr 2019-000101 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inför 
sammanträdesarvoden och bilersättning för alla 
ledamöter i Kommunala pensionärsrådet 

 

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att Ronneby kommun snarast agerar för ett 

införande av lika behandling vad avser sammanträdesarvoden och 

bilersättning för alla ledamöter i Kommunala pensionärsrådet. 

Förslagsställaren skriver att rådets ledamöter behandlas på olika sätt då 

politikerna uppbär arvode och milersättning medan representanterna för 

pensionärsorganisationerna blir utan ersättning. Han menar detta är 

diskriminering och att rådet bör jämställas med vilken nämnd som helst.  

Bedömning 

Senast reglementet för kommunala pensionärsrådet ändrades var 2015. Även 

då lyftes krav på arvode, bilersättning samt även att rådet skulle ligga under 

kommunstyrelsen, pensionärsorganisationerna skulle få ha fler 

representanter och att det skulle finnas en beredningsgrupp. Resultatet blev 

att kommunfullmäktige beslutade att ändra i reglementet för kommunala 

pensionärsrådet så att möjligheten finns att tillsätta en beredningsgrupp. 

Därefter har det kommit in skrivelser från pensionärsorganisationernas 

representanter i kommunala pensionärsrådet (KPR) samt även särskilt från 

PRO med ungefär samma innebörd som medborgarförslaget. Där finns dock 

även bl a förslag på förändring av antalet ledamöter så att de två största 

organisationerna får ha tre representanter istället för två och att posten som 

vice ordförande ska innehas av någon från pensionärsorganisationerna.  

 

Det finns även skrivelser om att arvoden ska utgå till alla ledamöter i 

kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KFR). 

 

Det är vanligt att reglementen ses över i samband med att en ny 

mandatperiod börjar. Det kan bli förändringar majoritet i 

kommunfullmäktige och förändringar i politisk organisation med anledning 

av valet. 

En översyn av reglementena för kommunens råd har därför inväntat utfallet 

av valet hösten 2018. 
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Enligt reglementet ska kommunala pensionärsrådet vara ett organ för samråd 

och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och 

kommunen. Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i alla 

förekommande nämnder och förvaltningar och att pensionärernas 

sakkunskap förmedlas till dessa nämnder och förvaltningar. Rådet ska också 

verka för att synpunkter från rådet inhämtas i ett så tidigt skede att rådets 

synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd 

eller styrelse samt vara remissorgan i frågor som särskilt berör pensionärer. 

Rådet fattar med andra ord inga beslut och har inget ansvar för verksamhet 

och ekonomi till skillnad från de kommunala nämnderna. Det är ett 

erbjudande till pensionärsorganisationerna i Ronneby att delta och påverka. 

Representanterna från i detta fall pensionärsorganisationerna representerar 

just dessa, de är inte valda att representera alla kommuninvånare i Ronneby. 

Eftersom det inte handlar om att ha någon politisk majoritet i rådet är det 

tveksam nytta av att, som KPRs representanter föreslår, de två största 

organisationerna ska ha tre representanter och tre ersättare istället för som 

dagens två. 

Då rådet är kommunalt och vice ordförande ska kunna träda in vid frånvaro 

av ordinarie ordförande bör det inte heller ske någon ändring så att uppdraget 

som vice ordförande innehas av någon från pensionärsorganisationerna. 

 

Det kan dock anses rimligt att deltagande i något av de kommunala råden 

inte ska innebära någon kostnad för representanterna eller de organisationer 

de representerar varför frågan om reseersättning i samband med möten kan 

anses vara ett önskemål som bör tillgodoses.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att  

1. införa ersättning för resekostnader i samband med sammanträden till de 

ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning 

enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  

2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser, 

3. kostnaden ska belasta den nämnd under vilken respektive råd lyder, 

4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med 

ovanstående samt 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

93(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

5. medborgarförslaget anses bifallet i den del som rör reseersättning men 

avslaget i den del som rör sammanträdesarvoden..  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att  

1. införa ersättning för resekostnader i samband med sammanträden till de 

ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning 

enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda eller 

erhåller arvode och reseersättning från sin egen organisation,  

2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser, 

3. kostnaden ska belasta den nämnd under vilken respektive råd lyder, 

4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med 

ovanstående samt 

5. medborgarförslaget anses bifallet i den del som rör reseersättning men 

avslaget i den del som rör sammanträdesarvoden. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. införa ersättning för resekostnader i samband med sammanträden till de 

ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning 

enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda eller 

erhåller arvode och reseersättning från sin egen organisation,  

2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser, 

3. kostnaden ska belasta den nämnd under vilken respektive råd lyder, 

4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med 

ovanstående samt 

5. medborgarförslaget anses bifallet i den del som rör reseersättning men 

avslaget i den del som rör sammanträdesarvoden. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 300 Dnr 2018-000466 109 

Besvarande av medborgarförslag - Vägbulor och 
hastighetskamera på Utmarksvägen  

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag har inkommit till Teknik- fritid- och kulturförvaltningen 

med förslag om vägbulor och hastighetskamera på Utmarksvägen i 

korsningen till Grönaslättsvägen för att trafiksäkra Utmarksvägen gentemot 

höga hastigheter och genomfartstrafik. Om inte dessa åtgärder görs är det ett 

förslag på att busslinjen läggs om.  

Bedömning 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning vid den 

aktuella platsen. Trafikbelastningen var 101 fordon/dygn med 

medelhastighet 29,75 km/h. Den tunga trafikens medelhastighet var 28 km/h. 

Maxhastigheten var under mätperioden 74 km/h. Det har även gjorts en 

manuell trafikräkning utförd under högtrafik (mellan kl. 07.30 – 08.30). Från 

Lindblomsvägen kom det tre bilar och fem bussar. Från Risatorpsvägen kom 

det två bilar (varav en kom från området), tre bussar och en skoltaxi (buss, 

taxi och boende har tillstånd att köra). Resultatet visar att efterlevnaden av 

hastighetsbegränsningen 30 km/h är hyfsad dock inte helt bra med vissa 

fortkörare och att det förekommer viss genomfartstrafik. Fortkörningar är ett 

polisärende, mätresultatet har skickats till polisen. Vi har även meddelat dem 

att den sökande upplever att genomfart förbjuden inte respekteras.  

Förslag på vägbulor skall dessa placeras på specifik plats (övergångsställe 

e.d.) där stort antal passager av oskyddade trafikanter genomförs. Någon 

sådan plats finns inte längs aktuell sträcka. Fartkameror används på de större 

statliga vägarna.  

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har ett antal hastighetsdisplayer som 

visar aktuell hastighet för passerande fordon. Dessa hastighetsdisplayer 

cirkulerar runt på olika platser i kommunen där de boende upplever höga 

hastigheter. Hastighetsdisplay har en hastighetssänkande effekt. Denna 

hastighetsdisplay kommer att monteras upp vid den aktuella platsen på 

Utmarksvägen för att uppmärksamma för trafikanterna om vilken hastighet 

de håller.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att besluta förslaget är besvarat.  
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Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 301 Dnr 2015-000292 109 

Besvarande av medborgarförslag angående Millegarne 
och Gökalvs badplatser 

 

Sammanfattning  

Ingemar Arrenius har lämnat in ett medborgarförslag angående Millegarne 

och Gökalvs badplatser. Förslaget innehåller flera olika delar. Det handlar 

om upprustning och röjning av själva sandstranden, att 

tillgänglighetsanpassa gångväg ner mot stranden, att anrätta toaletter och 

grillplats, att göra en bit av stranden till hundbadplats. Medborgarförslaget i 

sin helhet biläggs handlingarna i detta ärende.  

 

Förslaget remitterades 2015 av kommunfullmäktige till fritid- och 

kulturnämnden. Fritid- och kulturnämnden beslutade 2016 om att lämna 

följande yttrande: 

 

”Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige 

föreslå att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och att fritid- och 

kulturförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett mer detaljerat förslag som 

ligger i linje med medborgarförslagets intentioner och som harmoniserar 

med övriga strategier och utvecklingsplaner” (Fritid- och kulturnämnden 

2016-12-08 § 203).  

 

Dåvarande handläggare som arbetade som kommunjurist beredde ärende 

efter fritid- och kulturnämndens yttrande (2016-12-08) och anförde följande: 

 

”Fritid- och kulturnämndens förslag att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett 

detaljerat förslag utgör verkställighet av fullmäktiges beslut. Detta är en 

uppgift för nämnden och ska inte behandlas av fullmäktige. Med ändring i 

denna del föreslås att fritid- och kulturnämndens förslag till beslut antas av 

kommunfullmäktige” (Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-17, dnr: KS 109 

2015/92).  
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Vidare föreslogs kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget på så sätt att förslaget genomförs i linje med förslagets 

intentioner och i harmoni med övriga strategier och utvecklingsplaner.  

 

Samt att 

 

Kommunfullmäktige ger fritid- och kulturnämnden i uppdrag att genomföra 

medborgarförslaget i enlighet med fullmäktiges beslut (Ibid). 

 

Förslaget tillställdes kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-11 och 

arbetsutskottet beslutade under § 460 att återremittera ärendet för ett 

förtydligande av beslutsformulering, en kostnadsberäkning samt hur 

finansieringen ska ske. 

 

Förslaget behandlades på nytt av fritid- och kulturnämnden 2018-01-23 

varefter nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget skulle anses besvarat med vad som i protokollet angavs 

som nämndens yttrande under rubriken ”bedömning” (protokollsutdrag från 

fritid- och kulturnämnden 2018-01-23 § 5). Det som framkom under 

rubriken ”bedömning” och som nämnden baserade sitt yttrande på var 

följande: 

 Bägge badplatser ligger inom ett naturreservat med 

gällande restriktioner 

 Marken ägs av Stina Werner stiftelse förvaltad av 

skogsstyrelsen. Kommunen bör tillsammans med 

Skogssällskapet ta fram en skötselplan för områdena. 

 Toaletter finns redan på plats och ska renoveras. 

Något ytterligare behov finns inte. 

 Gällande grillplats ska detta ses över i samråd med 

markägare och länsstyrelsen. 

 Det föreligger inga planer på handikappsramp. Detta 

finns idag på badplatserna i Järnavik och Ekenäs. 

 Kommunen har inte för avsikt att anlägga specifik 

badplats för hundar. Vi hänvisar i stället till platser 

som lämpar sig för detta. 

 Investeringsbehovet ses över på alla badplatser i 

kommunen.  
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 Eventuella kostnader för grillplats tas inom 

budgetram. 

 Övriga kostnader är inte aktuella att precisera 

eftersom åtgärderna inte i dagsläget är genomförbara. 

(Ibid) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på nytt 2018-02-19 § 76 att 

återremittera ärendet till fritid- och kulturnämnden för en tydligare 

beskrivning av vad som avses göras, vad som får göras och vad för medel 

som finns avsatta.  

Bedömning 

Utifrån en kontroll av protokoll och beslut från både kommunstyrelsens 

arbetsutskott och fritid- och kulturnämnden misstänker undertecknad att det 

yttrande som fritid- och kulturnämnden lämnade 2018-01-23 § 5 och i vilket 

de föreslog kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat inte 

tillställts arbetsutskottet på rätt sätt innan behandlingen 2018-02-19. Det som 

står i arbetsutskottets protokoll från detta tillfälle är detsamma som i 

förslagsskrivelsen till mötet 2017-09-11 och som baserar sig på nämndens 

yttrande 2016-12-08.  

 

Undertecknad har därför fått i uppdrag att lyfta ärendet på nytt och baserat 

på fritid- och kulturnämndens yttrande 2018-01-23 § 5 och de punkter som 

återges i punktlistan ovan föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvara.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.  

Arbetsutskottets förslag 2019-09-09 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 302 Dnr 2017-000649 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktige 
ledamot Jan-Eric Wildros (S) om framtida 
trygghetsprojekt  

 

Sammanfattning  

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har genom Jan-Eric 

Wildros inkommit med en motion angående ”Framtida trygghetsprojekt” 

som i korthet innebär dels att kommunen ska ta initiativ att återuppväcka en 

tidigare tradition; Ljuständarkvällen, dels en tydlig samordning mellan 

funktion och utsmyckning gällande belysning. Detta skulle enligt motionen 

kunna medföra en försköning, förbättring och förstärkning av ljusmiljön på 

olika områden inom kommunen. Belysningsprojekten bör enligt motionen 

fokuseras till områden där belysningen bör förbättras ur trygghetssynpunkt. 

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

Samordning ska ske, mellan funktion, utsmyckning och vid 

belysningsprojekt så att kommunen blir trygg och vacker vid alla tider på 

dygnet och att 

kommunen tar initiativ till förnyat samarbete med handel, krogar och olika 

kulturarrangörer med syfte att återuppta och förstärka traditionen med 

ljuständarkväll.   

Bedömning 

Genom att säkerställa att ett område har god belysning skapas förutsättningar 

för social kontroll under mörka timmar och för individen att ha en bra 

överskådlighet i sitt närområde och därigenom uppleva en ökad trygghet. 

Belysning ökar tryggheten när det finns rätt belysning på rätt plats, och för 

att åstadkomma detta behövs både kunskap, samverkan och samordning.  

 

Lokala brottsförebyggande rådet arbetar redan med trygghetsvandringar i 

samverkan med många intressenter som en trygghetsskapande insats där 

belysning utgör en viktig del. En förstärkt, förbättrad och förskönande 

belysning är ett område som med fördel kan diskuteras inom det pågående 

BID-projektets flera arbetsgrupper. Det gäller även för idén att i samverkan 

med handel, krogar och kulturarrangörer återuppta traditionen med 

ljuständarkväll. Såsom viktig part har synpunkter inhämtats från tekniska 

förvaltningen som inte har något att invända mot motionens förslag som 

sådant.   
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.    

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 303 Dnr 2018-000505 149 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående närdemokrati i 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) lämnar i en motion två 

förslag. Det ena är att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för medborgarbudget i Ronneby 

kommun. Det andra förslaget är att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

utvärdera den förda näringslivspolitiken..  

Bedömning 

Förslag 1 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

medborgarbudget 

Sune Håkansson (RP) skriver om Nässjö kommuns arbete med 

kommundelsutveckling i kommunens åtta mindre planeringsområden. Varje 

planeringsområde får 500 000 kr var och metoden som används är en form 

av Medborgarbudget där alla som bor i planeringsområdet får vara med och 

bestämma vad pengarna ska användas till. 

Motionären menar att arbetssättet är värt att pröva även i Ronneby kommun. 

 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har under många år arbetat med 

att stödja kommuner för att pröva och utveckla medborgarbudget. De har 

gett ut flera publikationer i ämnet. Enligt SKL är medborgarbudget: 

- Ett sätt att demokratisera demokratin med dialog och möten mellan 

medborgare där de får möjligheter att prioritera hur kommunens 

resurser kan användas 

- En process som alltid innefattar dialog om resurser, oftast 

investeringar men kan också innebära dialog om prioriteringar i 

tider av åtstramning när resurser behöver minskas 

- En process där förtroendevalda är delaktiga i att forma 

förutsättningarna och ta det slutliga beslutet om genomförande 

- En process som skapar kunskap om kostnader, behov av 

prioriteringar, skapar transparens och ökar medborgarnas 

förtroende för kommunen 
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- Medborgarbudget innebär också att medborgarna inte bara ges 

inflytande utan också möjlighet att ta ansvar för den lokala 

utvecklingen. 

I Sverige finns det flera kommuner utöver Nässjö som arbetar med någon 

form av medborgarbudget. Göteborg, Torsby, Uddevalla, Avesta och 

Uppsala är några exempel. Medborgarbudgetarbetet kan bygga på 

geografiska områden (landsbygd, mindre orter, stadsdelar), teman (t ex 

lekplatser, trygghetsskapande åtgärder), specifik plats/tomt eller åldersgrupp 

(t ex ungdomar).  Tillvägagångssättet ser lite olika ut men SKL 

rekommenderar en modell med sju steg (åtta moment): 

1. Ta fram och besluta om kriterier och resurser 

2. Marknadsför 

3. Idégenerering - medborgarna kommer med förslag 

4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier 

5. Medborgarna röstar på förslag 

6. Politiskt beslut om förslagen 

7. Genomför 

8. Följ upp och utvärdera 

I Ronneby kommun finns exempel på det som skulle kunna kallas 

medborgarbudget. Det är dels processen kring hur försköningspengarna för 

de mindre tätorterna ska användas och dels ungdomsfullmäktige som har en 

pott pengar som de ansvarar för hur de ska användas. 

 

I grunden finns även riktlinjer för medborgardialog, antagen av 

kommunfullmäktige 2014-04-24. Enligt beslutet ligger frågan om 

genomförande av och ekonomi för medborgardialoger på respektive nämnd. 

Kommunfullmäktige kan också besluta om en fullmäktigeberedning för 

genomförande av medborgardialog. Ett exempel i riktlinjerna är just 

medborgarbudget. 

 

Det är idag med andra ord helt möjligt för en nämnd att fatta beslut om 

genomförande av en medborgarbudget om det finns intresse och resurser för 

det. Utöver de pengar som måste finnas för genomförande av förslagen krävs 

även personella resurser eftersom denna typ av arbete tar tid. De mer 

ambitiösa kommunerna inom området har en person anställd för att i stort 

sett enbart arbeta med processen kring medborgarbudget.  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

105(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Med utgångspunkt i de riktlinjer som finns om medborgarbudget bedöms det 

inte finnas skäl för att ytterligare utreda frågan såvida inte 

kommunfullmäktige vill genomföra en särskild nämndsövergripande 

satsning på medborgardialog. I sådant fall bör ett utredningsuppdrag åtföljas 

av beskrivning av syfte och om det handlar om geografiska områden, teman 

eller specifik grupp kommunmedlemmar. 

 

Förslag 2 Kommunstyrelsen utvärderar den förda näringslivspolitiken 

Sune Håkansson skriver i motionen att Ronnebypartiet menar att 

kommunens arbetsmarknad har utvecklats sämre än vad kommunledningen 

brukar ange och vidare att under perioden 2013-2016 så steg antalet 

arbetstillfällen i Blekinge med fyra procent medan ökningen i Ronneby 

enbart har varit en procent. Håkansson fortsätter med att många av de 

nystartade företag, som kommunen redovisar, har ingen eller marginell 

verksamhet, alternativt är det gammal verksamhet under nytt namn. Det 

måste göras extra satsningar, exempelvis, kurser i nyföretagande. 

 

Näringslivschef Torbjörn Lind har lämnat följande yttrande vad gäller 

förslag två: 

”Den del av motionen vi från Näringslivskontoret kan besvara rör 

utvecklingen av vår arbetsmarknad samt nyföretagandet. 

Det är sant att vi över tid tappat antal arbetstillfällen av olika orsaker som 

lågkonjunktur och högskolans avveckling. Dock kan jag konstatera att den 

senaste statistiken från SCB visar på en ökning av antal arbetstillfällen. 2015 

redovisades antal arbetstillfällen till 11.007 att jämföra med 2016 då 11.432 

arbetstillfällen redovisades. Således en ökning med 424 fördelade på 89 

privata samt 336 offentliga. Dock är i sammanhanget värt att notera att dessa 

siffror som är offentliga och därmed har en eftersläpning inte inrymmer de 

tillkommande arbetstillfällen vi nu kan notera i anknytning till nya 

etableringar i kommunen. De nya etableringar som är på plats och de som är 

beslutade kan vi beräkna till 400 nya arbetstillfällen som succesivt också 

kommer att påverka den offentliga statistiken. En försiktig bedömning ger 

vid handen att därutöver tillkommer ytterligare 200 arbetstillfällen. Värt att 

notera att flertalet av dessa arbetstillfällen är knutna till branscher där vi 

tidigare haft ett lågt antal arbetstillfällen, såsom handel, service och tjänster. 

Den totala arbetsmarknaden för Ronneby kommun har alltså en positiv 

utvecklingstrend! 

Vad beträffar nyföretagande så har Ronneby Kommun ett relativt lågt antal 

nystartade företag. 
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Vi har de senaste åren pendlat mellan 130 till 150 nya företag per år. Siffran 

för 2018 uppgår till 138 nya företag varav 45 aktiebolag. En liten ökning i 

jämförelse med 2017. För att stimulera till ett ökat företagande så har 

Ronneby kommun sedan 2 år tillbaka dubblerat det ekonomiska stödet till 

Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet. Detta innebär att aktiviteterna 

kring nyföretagarcentrum ökat och vi kan också glädja oss åt ett ökat intresse 

att driva UF-företag. Läsåret 2018/2019 är det 37% av våra 

gymnasieelever/årskull som driver UF-företag. I antal en ökning från 

föregående läsår (64) till nuvarande läsår (122). Bådat gott för framtiden. 

Därutöver har vi de senaste åren aktivt arbetat med att rusta våra nyanlända 

entreprenörer i deras ambitioner att starta verksamheter, något vi under 

innevarande år också arbetar med.”   

 

Med utgångspunkt i näringslivskontorets yttrande görs bedömningen att 

ingen särskild utvärdering av den förda näringslivspolitiken behöver göras 

utöver sådana uppföljningar och utvärderingar som sker inom arbetets ram. 

Kommunstyrelsen har bl a möjlighet att följa och påverka arbetet genom att 

näringslivschefen har en egen punkt på varje kommunstyrelsesammanträd..  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå båda 

förslagen i motionen..  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå båda förslagen i motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

107(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå båda förslagen i 

motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 304 Dnr 2018-000746 739 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående formuleringar i 
hyreskontrakt mm 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson, Ronnebypartiet, har i sin motion föreslagit att AB 

Ronnebyhus dels ska presentera en avstämning för blockhyresavtalet 

avseende äldreboendet Ålycke och dels att även övriga blockhyresavtal ska 

utvärderas därefter.  

Bedömning 

AB Ronnebyhus har inkommit med ett remissvar där styrelsen under sitt 

sammanträde 20 augusti 2019 överlämnade en sammanställning av 

driftnetton för Ålycke under åren 2008-2018. Enligt motionen ska 

sammanställningen tillgodose den första delen av motionen.  

 

Under samma styrelsesammanträde beslöt AB Ronnebyhus att även övriga 

driftnetton för blockhyresavtal som är tecknade med äldrenämnden ska 

utvärderas. Även den andra delen av motionen anses genom det uppfylld.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad genom att styrelsen i AB 

Ronnebyhus besvarat motionen och överlämnat den till 

kommunledningsförvaltningen.  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad genom att styrelsen i AB 

Ronnebyhus besvarat motionen och överlämnat den till 

kommunledningsförvaltningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 

genom att styrelsen i AB Ronnebyhus besvarat motionen och överlämnat den 

till kommunledningsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 305 Dnr 2018-000650 159 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson(RP) angående hemsändningsbidrag 

 

Sammanfattning  

Motionären Sune Håkansson, Ronnebypartiet, har inkommit med motion där 

han föreslår att utredning gällande hemsändningsbidrag inom hela 

kommunen görs.  

Idag ges hemsändningsbidrag för leveranser av dagligvaror till boende på 

landsbygden. Det kan finnas skäl att ha någon sorts bidrag för hemsändning 

inom hela kommunen. ”Målgruppen” kan vara äldre, exempelvis gruppen 

80+.  

Fördelen för de äldre skulle vara att det blir lättare att bo kvar där de vill bo. 

Fördelen för kommunen skulle sannolikt vara att lösningen är billigare än 

den lösning som, ibland används, att hemtjänsten gör inköpen.  

Bedömning 

Ronneby kommun utbetalar hemsändningsbidrag till livsmedelshandlare 

belägna utanför tätorterna. Detta hemsändningsbidrag omfattar dagligvaror 

till hushåll på landsbygd och lämnas till butik på landsbygden, som kör hem 

dagligvaror till enskilda konsumenter. Följande butiker erhåller 

hemsändningsbidrag från kommunen: 

ICA Nära Johannishus, Svenssons varubil Broby, Träffpunkten Backaryd 

och Lanthallen i Bräkne-Hoby. 

Senaste höjningen av beloppet, från 80 kr per hemsändning till 150 kr per 

hemsändning, beslutades av Kommunfullmäktige 2018-05-31, KF § 120. 

Kommunen kan högst erhålla 50 % av kommunens nettoutgift för 

hemsändningen i form av hemsändningsbidrag. Bidraget får dock inte 

överstiga 100 kr per hushåll och hemsändningstillfälle, mer info se: 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/service-i-gles--

och-landsbygder.html  

 

Tillgång till service på landsbygden är grunden för att ortsbor och företag 

ska trivas, verka och utvecklas. Tillväxtverkets rapport ”Företagens behov av 

service i gles- och landsbygder” från undersökningar genomförda våren 

2017, visar tydligt på betydelsen av tillgång till kommersiell service i forma 
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av dagligvaror, post/paket och drivmedel. Denna typ av service är enligt 

rapporten en grundläggande förutsättning för att driva verksamhet på 

landsbygden. En service som hemsändningsbidrag kan vara en av flera 

grundläggande förutsättningar för den lokala handlaren att framgångsrikt 

driva sitt serviceföretag och därmed för orten att behålla den service detta 

innebär.   

 

Motionen har remitterats till Äldrenämnden som inkommit med följande 

yttrande. 

Hemsändningsbidrag utgår enligt följande riktlinjer: 

Hemsändningsbidraget kan utgå till butik beläget utanför tätorterna 

Ronneby, Kallinge som kör hem dagligvaror till enskilda konsumenter. 

Hushållet beläget inom Ronneby kommun men utanför tätort, och har inom 

Ronneby kommun mantalsskrivna medlemmar. Körsträckan till butiken ska 

vara minst 1,5 kilometer. Endast en hemsändning per vecka och hushåll 

subventioneras. 

 

Hemtjänstinsatsen inköp enligt gällande riktlinjer: 

Inköp är en vanlig insats inom den kommunala hemtjänsten. 

Enligt gällande riktlinjer vid utförandet av omvårdnads- och serviceinsatser 

inom hemtjänsten genomförs bevilja insats inköp och planering av 

dagligvaror 1 gång/vecka. Övriga inköp kan beviljas 1 gång/månaden. 

 

Möjliga effekter som gynnas äldreförvaltningen: 

Ett utökat hemsändningsbidrag till hela kommunen amt genom at rikta det 

mot våra äldre medborgare skulle eventuellt kunna gynna äldreförvaltningen 

genom minskat behov av hemtjänstinsats ”inköp”, då den privata sektorn kan 

erbjuda hemleverans av varor. 

Ett utökat hemsändningsbidrag till hela kommunen skulle gynna den 

enskilde äldre medborgaren som förvisso inte bor långt ifrån en 

dagligvarubutik eller på gles/landsbygd men saknar möjligheter att på annat 

sätt ta sig till butiken. Den enskild ges möjlighet att vara självständig utan att 

behöva hjälp från hemtjänsten. 

 

Äldrenämnden beslutar 2019-04-24 § 65 
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Äldrenämnden ser positivt på ett utökat hemsändningsbidrag utifrån att det 

kan öka möjligheten till självständighet för den enskilde oavsett var man bor 

i kommunen samt eventuellt minska hemtjänstinsatsen ”inköp”. 

 

Äldrenämnden ser positivt på att våra äldre medborgare blir en uttalad 

målgrupp för hemsändningsbidraget men att en lämplig åldersgräns att ta i 

beaktande är 75 år och äldre med tanke på att det är den åldersgräns som 

finns gällande förenklat bistånd gällande trygghetslarm och matdistribution. 

 

Att ansvaret för informationen gällande ”Hemleverans av varor” på 

kommunens hemsida tydliggörs samt uppdateras och kompletteras med 

kontaktuppgifter.  

 

Äldrenämnden vill uppmärksamma att detta kan innebära risk för 

möjligheten att erhålla statsbidrag för hemsändning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 § 228, om Regler för förenklade 

biståndsbeslut att inte erbjuda förenklat bistånd för servicetjänster upp till 

sex timmar.  

Detta innebär att ett förenklat biståndsbeslut endast kan omfatta bistånd för 

trygghetslarm och matdistribution. Bedömningen är således att motionen bör 

avslås utifrån att det inte är möjligt att erhålla stadsbidrag för hemsändning 

utanför landsbygden samt de i kommunfullmäktige beslutade ändringar av 

Reglerna för förenklat biståndsbeslut.  

Förslag till beslut 

Då det inte är möjligt att erhålla statsbidrag för hemsändning utanför 

landsbygden samt beslutade ändringar av Reglerna för förenklade biståndslut 

föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige  

Att avslå motionen 

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

114(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 306 Dnr 2018-000274 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Malin Norfall (S) angående extratjänster 

 

Sammanfattning  

Arbetsförmedlingens har inte kunnat bevilja åtgärd Extratjänster sedan 1 

januari 2019. Inga förlängningar kan heller beviljas. Någon ny omgång är 

inte planerad.  

Bedömning 

I och med att åtgärden Extratjänster i dagsläget inte existerar är 

frågeställarens motion inte längre aktuell.  

Förslag till beslut 

I och med det ovan skrivna föreslås motionen besvarad. 

Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad med ovanstående. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 

med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 307 Dnr 2017-000387 842 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Jan-Eric Wildros (S) stärk viktiga platser för 
turistnäringen genom att bygga upp ett nät av 
infopunkter i hela kommunen 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros föreslår följande i en motion: 

”Stärk viktiga platser för turistnäringen genom att bygga upp ett nät av 

infopunkter i hela kommunen. Så står det i den nya översiktsplanen. 

Johannishus är en fantastisk kulturbygd, med många fornlämningar och 

intressanta stensättningar b1.a. 

Jag föreslår att: 

kommunen gör en sådan infoplats genom att se till att Trafikverket sätter upp 

en " brun skylt" som visar in mot Björketorpsstenen. Där sätts upp en 

informationstavla som Visar domarringarna, Blekinges äldsta kyrka, 

utgrävningarna i Västra Vång etc. Kanske kan det märkas ut en 

"Kulturslinga" som kan guida intresserade.”  

Bedömning 

Motionen har haft kommunikationschefen som handläggare då 

turismfrågorna har legat på Kommunikationsenheten. Nu hanteras 

turismfrågorna på Näringslivskontoret. 

 

Av kommunikationschefen yttrande framgår att han ”stödjer motionärens idé 

att bättre lyfta fram besöksmål i kommunen, men tycker inte att detta ska ske 

bara i Johannishus. Däremot kan just de besöksmål som motionären listar 

vara bra att börja med.  

 

Ronneby har en spännande historia och den finns inte bara samlad i staden 

utan spridd över hela kommunen. Genom att bättre visa var intressanta 

platser finns tar vi bättre tillvara den historien.” 

 

Kommunikationschefen förslår vidare att kommunfullmäktige uppdrar åt 

Turismverksamheten inom Näringslivskontoret att ta fram en plan och ett 
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kostnadsestimat för att lyfta fram kommunens intressanta besöksmål och 

visa på var de finns. 

 

Utöver yttrandet bör det också nämnas att i juni i år fick kommunen 

projektmedel för att utveckla platsen och infrastrukturen vid 

Björketorpsstenen. Bl a kommer parkeringsplatsen att iordningställas och få 

ett staket och ny informationsskylt sättas upp. 

 

Nu startar även det tvååriga projektet Ronnebyslingor som finanserias av 

Ronneby kommun och SydostLeader och genomförs av kommunen i nära 

samverkan med Ronneby kommunbygderåd. Projektet går ut på att sätta 

samman och erbjuda ett antal utflykter av hög kvalitet på landsbygden i hela 

Ronneby. Detta görs i form av slingor med olika teman. Projektet kommer 

på ett bra sätt stimulera turismutveckling i hela kommunen, lyfta 

sevärdigheter, natur och kultur samt erbjuda en möjlighet att visa på 

intressanta besöksmål som exempelvis Vångområdet och Gripshunden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad med ovanstående.  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad med ovanstående. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 

med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 308 Dnr 2019-000162 101 

Uppföljning och utvärdering av digitala utskick  

 

Sammanfattning  

2018 genomfördes en utvärdering av kommunstyrelsens system för digitala 

utskick. Utvärderingen genomfördes i form av en enkät som skickades ut till 

styrelsens ledamöter och ersättare. Totalt svarade 15 personer. Frågor som 

användarna besvarat rör användningen av systemet, systemets funktionalitet 

och viljan att fortsätta använda detsamma. Användarna gavs även möjlighet 

att lämna kommentarer. 

 

Enkäten i sin helhet med frågor och svar återfinns som bilaga till denna 

skrivelse.      

Bedömning 

Nedan ges en kort sammanfattning och analys av svaren från enkäten. 

  

1. Vilken eller vilka funktioner använder du i Ciceron Assistent? 

Samtliga svarar att de tar del av sammanträdes föredragningslista och 

mötespunkternas bilagor hemifrån. Närmare hälften använder funktionen för 

kommentarer på föredragningslistans olika mötespunkter och en mindre del 

(ca.7 %) svarar att de även skickar meddelande till kollegor och 

partikamrater.    

 

2. Läser du dina handlingar hemifrån? 

Samtliga uppger att de läser sina handlingar hemifrån.  

 

3. Vilken kommunikation har du hemma? (fler alternativ kan anges) 

Svaren på frågan om vilken kommunikation som används för 

internetuppkoppling varierar mellan WIFI, 3G och 4G. Vad gäller typ av 

kommunikation så är undertecknads bedömning att fungerar kommunikation 

så fungerar tjänsten. 
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4. Hur ofta upplever du det svårt att logga in hemma? 

På frågan hur ofta svaranden upplever det svårt att logga in hemma svarar 47 

% att de aldrig upplever några problem, 40 % uppger att de upplever 

problem sällan och 13 % ibland. En kommentar lämnas om att det ibland 

upplevs som segt och att det är viktigt med funktionssupport på helgen i de 

fall systemet skulle ligga nere.  

 

Undertecknad är medveten om de tekniska ”riskerna” med digitala utskick. 

Under den senaste perioden då digitala utskick använts i kommunstyrelsen 

har större driftproblem, tillexempel där systemet ligger nere, inte 

uppmärksammats. Problem som uppstått är av mindre karaktär, som 

tillexempel att användare glömt sitt lösenord eller användarnamn. Dessa 

problem går att lösa fort och enkelt i de fall de uppmärksammas och anmäls. 

I de fall något skulle hända med systemet eller någon användare inte 

kommer åt handlingarna har det i samband med utskick till kommunstyrelsen 

även skickats ut en länk i vilken handlingarna och kallelsen kan laddas ner 

som en PDF-fil. Systemet för detta är helt skilt från Ciceron Assistent och 

kan ses som en backup i det fall något skulle hända. I de fall båda systemen 

skulle sluta fungera finns beredskap att skicka handlingar postledes under 

veckodagarna.  Bedömningen är således att systemet och rutinen för digitala 

utskick i dagsläget är god. Någon support är inte tillgänglig från 

leverantörens sida och att inrätta en funktionssupport från kommunens sida 

för kvällar och helger skulle ge ökade kostnader för bemanning.  

 

5. Hur ofta upplever du det svårt att logga in i stadshuset? 

På frågan hur ofta svaranden upplever det svårt att logga in i stadshuset 

svarar 47 % att de aldrig upplever några problem, 40 % uppger att de 

upplever problem sällan och 13 % ibland. En kommentar lämnas om att det 

vissa gånger inte gått att komma åt handlingar och anteckningar under 

sammanträdet. Kommentaren berör även vikten av att inte ändra i 

handlingarna efter att de sänts ut. Risken är likt beskriven ovan densamma i 

stadshuset som om handlingarna läses digitalt hemma eller utanför 

stadshuset. Risk för att internätuppkopplingen ligger nere, systemfel eller att 

inloggningen inte fungerar. Detta är risker som inte går att komma ifrån helt, 

men då kallelsen med tillhörande handlingar även finns som en separat fil i 

ett system frånskilt Ciceron Assistent bedömer undertecknad riskerna 

hanterbara. Vid problem att logga in i stadshuset finns även funktionssupport 

att tillgå under dagtid.  

Samtal har förts med IT-enheten vilka bedömer driftsäkerheten vad gäller 

uppkoppling och internet i de stora mötesrummen (Ronnebysalen, 

Kallingesalen, Hobysalen och Listerbysalen) som god och att WIFI-
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täckningen är tillräcklig för att ombesörja användningen av att läsa 

handlingar och underlag digitalt. Viss problematik kan upplevas utanför 

salarna och på specifika platser i stadshuset där täckningen är mindre bra. 

För support med anledning av detta är IT-enheten bemannad med ordinarie 

supportpersonal mellan 08:00-16:00. Personal finns att tillgå fram till 17:00, 

men beroende på vad för sorts problem som kan uppstå, kan support endast 

garanteras mellan 08:00-16:00.  

 

6. Önskas någon typ av utbildning i Ciceron Assistent?    

På frågan om det önskas någon utbildning i Ciceron Assistent svara cirka 67 

% att de inte önskar någon. 27 % svarar att de önskar en nämndsgemensam 

utbildning och 7 % svarar att de önskar en personlig utbildning. 

Undertecknad gör bedömningen att i de fall utbildning önskas, oavsett om 

det är en personlig eller nämdsgemensam utbildning, går detta att genomföra 

på ett enkelt och smidigt sätt av personal från nämndsekretariatet.  

 

7. Jag kommer åt min Ronneby e-postadress 

(namn.efternamn@ronneby.se) och kan logga in 

Cirka 86 % procent svarar att det kommer åt sin ronneby.se adress. Detta 

moment är väldigt viktigt då det i grunden är denna adress tillsammans med 

användarens användarnamn som gör så att användaren kan logga in. Det är 

även viktigt för att kunna ta emot den länk med en extra PDF-fil som går ut i 

den notifiering/kallelse som skickas till samtliga ledamöters epost-adresser i 

samband med att handlingar distribueras digitalt.  

I de fall en användare inte kommer åt sin adress går detta fort att ordna så 

länge problemet anmäls. 

 

8. Jag vet vilket mitt användarnamn är i Ronneby kommuns system och 

assistenten? 

Samtliga svarar att de vet vilket användarnamn som ska användas.  

 

9. Jag vet vilket mitt lösenord knutet till min Ronneby e-postadress är 

och att det fungerar 

Cirka 87 % svarar att de vet vilket lösenord som är knutet till sin ronneby.se 

adress. Cirka 13 % svarar nej. Det är förståeligt att svaren skiljer sig åt då en 

användare kan välja att tillexempel automatiskt koppla sin ronneby.se adress 

till en privat e-postadress. Nackdelen med att inte göra detta är att lösenordet 

till ronneby.se adressen med jämna mellanrum byts ut och det kan vara svårt 

mailto:namn.efternamn@ronneby.se
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att följa med. Problem med glömda lösenord avhjälps dock snabbt vid 

anmälan. IT-enheten ger användaren ett engångslösenord vilket kan 

användas för att logga in och byta till ett nytt lösenord.  

 

Vad gäller Ciceron Assistent så finns möjligheten att ta bort funktionen där 

lösenord byts ut automatiskt.  

 

10. Jag vet vilket mitt lösenord är till Ciceron assistent? 

Likt ovan skiljer sig svaren lite åt. Majoriteten vet sitt lösenord. Likt ovan är 

glömda lösenord enkelt att åtgärda även i detta system. Vid anmälan kan 

undertecknad ge användaren ett nytt lösenord med en gång.  

 

11. Jag önskar fortsätta med digitala utskick via Ciceron Assistent 

På ovan fråga svarar samtliga att de önskar fortsätta med digitala utskick via 

Ciceron Assistent. Att notera på denna punkt är att Ciceron Assistent är det 

system som just nu är upphandlat. Systembyte sker med stor sannolikhet i de 

fall ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem upphandlas.  

 

12. Övrigt/kommenterar   

På ovan punkt lämnas tre kommentarer.  

 

En kommentar lämnas om att även kommunfullmäktiges handlingar önskas 

digitalt. Detta ombesörjs redan i de fall en ledamot önskar och anmäler detta 

till kansliet. 

En annan kommentar lämnas om att samtliga bör ha Ipads (Apple). Idag 

används både Samsung och Apple. Anledningen till att leverantör av plattor 

skiftar har tidigare föregåtts av skillnader i kostnader mellan de samma. 

Samsung har tidigare varit något billigare. Samtal har förts med leverantören 

som berättat att någon skillnad i systemets funktion inte föregås av vilken 

leverantör man väljer. Utan det fungerar med både Apple och Samsung. Vid 

samtal med IT-enheten framkommer att det i dagsläget inte är någon större 

prisskillnad. Priset per platta uppges idag vara cirka 6 000 kronor, inkluderat 

med skydd och tangentbord. 
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Framtid  

Kommundirektören har flaggat för att det under hösten är möjligt att göra ett 

omtag vad gäller digitala utskick till fler och om möjligt samtliga nämnder. 

Detta med hjälp av medel från tillväxtverket som kommunen erhållit. 

Kommundirektören har vidare skickat frågan till samtliga nämnder och vad 

undertecknad bedömer är svaren också positiva. Kommunfullmäktiges 

ordförande har även gett klartecken att om pengar finns övergå till digitala 

utskick vad gäller kommunfullmäktige.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

återrapporteringen och uppföljningen av digitala utskick till 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.      

Arbetsutskottets beslut 2019-09-09 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna återrapporteringen 

och uppföljningen av digitala utskick till kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen och uppföljningen av 

digitala utskick till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 309 Dnr 2019-000552 001 

Förslag till sammanträdestider 2020 för 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

2020-01-20 2020-08-10 

2020-02-10 2020-08-24 

2020-02-24 2020-09-07 

2020-03-09 2020-09-21 

2020-03-23 2020-10-12 

2020-04-20 2020-10-26 

2020-05-11 2020-11-09 

2020-05-25 2020-11-23 

2020-06-15 2020-12-14 

 

08:30-  

 

Kommunstyrelsen 

 

2020-01-14 2020-08-04 

2020-02-04 2020-09-01 

2020-03-03 2020-10-06 

2020-04-07 2020-11-03 

2020-05-05 2020-12-01 

2020-06-02  

 

09:00- 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

sammanträdestider för 2020 enligt nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

2020-01-20 2020-08-10 

2020-02-10 2020-08-24 

2020-02-24 2020-09-07 

2020-03-09 2020-09-21 

2020-03-23 2020-10-12 

2020-04-20 2020-10-26 

2020-05-11 2020-11-09 

2020-05-25 2020-11-23 

2020-06-15 2020-12-14 

 

08:30-  

 

Kommunstyrelsen 

 

2020-01-14 2020-08-04 

2020-02-04 2020-09-01 

2020-03-03 2020-10-06 

2020-04-07 2020-11-03 

2020-05-05 2020-12-01 

2020-06-02  

 

09:00- 

 

Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för 2020 enligt nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

2020-01-20 2020-08-10 

2020-02-10 2020-08-24 

2020-02-24 2020-09-07 

2020-03-09 2020-09-21 

2020-03-23 2020-10-12 

2020-04-20 2020-10-26 

2020-05-11 2020-11-09 

2020-05-25 2020-11-23 

2020-06-15 2020-12-14 

 

08:30-  

 

Kommunstyrelsen 

 

2020-01-14 2020-08-04 

2020-02-04 2020-09-01 

2020-03-03 2020-10-06 

2020-04-07 2020-11-03 

2020-05-05 2020-12-01 

2020-06-02  

 

09:00- 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen  
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§ 310 Dnr 2019-000554 001 

Förslag till sammanträdestider 2020 för 
kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdestider 2020 för 

kommunfullmäktige: 

 

2020-01-30 2020-08-27 

2020-02-27 2020-09-24 

2020-03-26 2020-10-29 

2020-04-23 2020-11-26 

2020-05-28 2020-12-17 

2020-06-25  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till sammanträdestider för 2020 enligt 

nedan: 

 

2020-01-30 2020-08-27 

2020-02-27 2020-09-24 

2020-03-26 2020-10-29 

2020-04-23 2020-11-26 

2020-05-28 2020-12-17 

2020-06-25  

 

Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

sammanträdestider för 2020 enligt nedan: 

 

2020-01-30 2020-08-27 

2020-02-27 2020-09-24 

2020-03-26 2020-10-29 

2020-04-23 2020-11-26 

2020-05-28 2020-12-17 

2020-06-25  

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 311 Dnr 2019-000005 101 

Delegationsbeslut 2019 

 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Delegationsbeslut Avstår från yttrande över remiss ”Fördjupad 

utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och 

svenska identitetsbeteckningar, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

2. Delegationsbeslut Avstår från yttrande över remiss Ds 2019:15 

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska 

frågor, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

3. Delegationsbeslut Avstår från yttrande över remiss SOU 2019:14 Ett 

säkert statligt ID-kort med e-legitimation, till detta protokoll bifogad 

bilaga 3.  

4. Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande avseende 

BIU Online 2.0 och global Integration. Till detta protokoll bifogad 

bilaga 4. 

5. Sammanställning av delegationsbeslut från mark- och 

exploateringsenheten 2019. Till detta protokoll bifogad bilaga 5.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen noterar 

återrapporteringen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

129(133) 
2019-10-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 312 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

- Länsstyrelsen, Bidrag för bättre vattenhushållning och vattentillgång 

- Länsstyrelsen, Yttrande om nya möjligheter för torsktrålare 

- Revisionen, Kallelse till möte med revisorerna 

- SLK, Cirkulär 19:12, 19:30, 19:35 

- Synskadade i Ronneby kommun, Syn- och hörselinstruktör 

- Bengt-Olof Nilsson, Störande buller fran vindkraftverket i Lilla 

Kulleryd 

- Länsstyrelserna, Lägesbild avseende kommunens beredskap och 

kapacitet i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och 

asylsökande, under perioden U3-31/7 

- Maria Ottosson, Öppet brev till förtroendevalda ang. Ronneby 

kulturskola 

 

Protokollsutdrag 

- Utbildningsnämnden 20190822 §§ 106, 107 

- Överförmyndarnämnden 20190910 § 105 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen noterar 

delgivningsärendena till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 313 Dnr 2019-000585 001 

Stimulansmedel 2019 för förstärkning av 
äldreomsorgen  

 

Sammanfattning  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel 

till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen.  

 

I fördelningen av stimulansmedlen inom kommunens verksamhet behöver 

kommunen beakta kraven om anmälan och rapportering av statligt stöd som 

följer av lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens 

statsstödsregler.  

 

Bidragets storlek  

Stimulansmedel omfattar totalt 500 miljoner kronor för 2019. I bilagan till 

regeringsbeslut 2019-06-27 nr 1:6 framgår hur stort belopp som varje 

kommun kan rekvirera. För Ronneby kommuns del handlar det om 

1 798 202 kronor.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen godkänner att 

äldrenämnden rekvirerar 1 798 202 kronor av stimulansmedel för 

förstärkning av äldreomsorgen.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att äldrenämnden rekvirerar 1 798 202 kronor 

av stimulansmedel för förstärkning av äldreomsorgen. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 

Äldreförvaltningen, Catherine Persson 

Ekonomienheten  

 

 


