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§ 228 Dnr 2018-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Malin Norfall (S) till att 

jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 229 Dnr 2018-000327 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
Järnavik gällande vatten och spillvatten 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om en utökning av 

verksamhetsområdet för Järnavik gällande vatten och spillvatten. 

I området Järnavik byggs det under 2018 ledningsnät för vatten och 

spillvatten enligt Ronnebys VA-plan. Påkoppling av fastigheter till det nya 

ledningsnätet kan ske under andra hälften av 2018. 

Deltar i debatten 

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

(C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Ronneby Miljö & Teknik 

AB:s förslag om utökning av verksamhetsområde gällande vatten och 

spillvatten med tillägget att även fastighet Björstorp 1:46 tillförs 

verksamhetsområdet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från Ronneby Miljö & 

Teknik AB med tillägget att fastighet Björstorp 1:46 tillförs 

verksamhetsområdet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(66) 
2018-05-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 230 Dnr 2018-000288 040 

Information om kommunens krediter 2018-04-30 

 

Sammanfattning  

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.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2018-04-30 till 246 (266) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2017-12-31. 59 (64) % av kommunens 

lånestock om 548 (620) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre 

månader. Av lånen har 20 (27) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

 

Riksbankens styrränta låg per 2018-04-30 oförändrat på -0,50 % (-0,50 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Tommy 

Andersson (S), Roger Gardell (L) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

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. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 231 Dnr 2018-000291 040 

Förslag till budget 2019 för 
kommunledningsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Härmed överlämnas förslag till budgetförändringar avseende budget 2019 

för kommunledningsförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att utan eget ställningstagande överlämna 

budgetförslaget från kommunledningsförvaltningen till budgetberedningen 

för vidare hantering.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Malin 

Norfall (S), Roger Gardell (L) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att ärendet 

återremitteras för en översyn av följande frågor och förtydliganden: 

- Vad ryms inom befintlig budget? 

- Vad finns det för alternativ till äskandena? 

- Förtydliga dispositioner. 

Ärendet ska behandlas igen på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde 11 juni 2018.       

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för en 

översyn av följande frågor och förtydliganden: 

- Vad ryms inom befintlig budget? 

- Vad finns det för alternativ till äskandena? 

Förtydliga dispositioner. 
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Ärendet ska behandlas igen på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde 11 juni 2018. 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén, kommundirektör 

Johan Sjögren, ekonomichef 

Samtliga enhetschefer vid kommunledningsförvaltningen  
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§ 232 Dnr 2018-000318 042 

Årsredovisning Sydarkivera 2017 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat årsredovisning inklusive 

förvaltningsberättelse för år 2017.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen för kommunalförbundet 

Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 och att 

förbundets årsredovisning godkänns.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 233 Dnr 2018-000335 050 

Äskade om tilläggsanslag för inköp av system för 
inköpsanalys 

 

Sammanfattning  

 SUS-enheten har sedan 2017 haft medel för inköp och drift av ett system för 

avtalsuppföljning och inköpsanalys. Då var 210 tkr avsatt och nu fr o m 2018 

finns 160 tkr i budgeten. Inköpen och driftstagandet av system har blivit 

försenat pga av sjukskrivning och vakant tjänst. Sedan förra året finns dock 

en del på plats genom att system för uppföljning av tecknade avtal är i drift. 

Nu är det aktuellt med system för inköpsanalys. Offerter på system visar att 

kostnaden kommer att överstiga de medel som finns avsatt i budgeten.    

Bedömning 

 För att köpa in ett inköpsanalysverktyg behöver budgeten 2018 utökas med 

37 000 kr för att täcka uppstartskostnad samt 6 månaders licenskostnad. 

2019 och framåt behöver budgeten utökas med 43 000 kr. Denna kostnad 

läggs i enhetens äskande till budgetberedningen   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen, SUS-enheten ett 

tilläggsanslag på 37 000 kr för inköp och licens för ett inköpsanalysverktyg. 

Kostnaden tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att avslå enheten för 

samordning, utveckling och sekretariats begäran om tilläggsanslag om 

37 000 kr med motiveringen att det ska hanteras inom ramen för enhetens 

budget.      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå 

enheten för samordning, utveckling och sekretariats begäran om 

tilläggsanslag om 37 000 kr med motiveringen att det ska hanteras inom 

ramen för enhetens budget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 234 Dnr 2018-000250 101 

Byaslingan, återbetalning projektmedel 

 

Sammanfattning  

 Projekt Byaslingan är nu genomfört och slutredovisat. Ronneby kommun 

finansierar som huvudfinansiär projektet med 300 000 kr. Länsstyrelsen 

medfinansierar med 100 000 kr. Slutprodukten, en redovisning kallad 

Ronnebyslingorna uppfyller tillfullo förväntningarna för en projektrapport 

och utgör nu ett bra underlag för en projektframskrivning.  

  Den ekonomiska redovisningen innehåller poster som inte godkänts av 

länsstyrelsen. Dels har kostnad för administration tagits upp två ggr dels 

anser man inte att investeringar i form av telefon, kamera etc. är befogat för 

ett så kort projekt. Den totala summan för icke godkända poster uppgår till 

39 011 kr. Detta innebär att länsstyrelsen dragit bort 25 % motsvarande 

10 000 kr i sin utbetalning till projektägaren Blomstrande bygden. Ska 

Ronneby kommun göra motsvarande innebär det att 29 000 kr ska krävas 

tillbaka.  

Bedömning 

Ronneby kommun har inget eget regelverk för att hantera och bedöma 

redovisningar av beviljade projektmedel. Länsstyrelsen har lång erfarenhet 

och ett väl utarbetat regelverk för hantering av dessa frågor och bedömer att 

avdrag ska göras. Man kan tänka sig att Ronneby kommun i avsaknad av 

eget regelverk, använder sig av länsstyrelsens.  

  En försvårande faktor är att projektmedlen betalades ut i samband med 

projektstart, år 2015. Detta skulle innebära att Ronneby kommun nu i 

efterhand kräver tillbaka 29 000 kr av dessa utbetalda medel. En stor summa 

för en förening som Blomstrande bygden. Blomstrande bygden är en aktiv 

förening med många medlemmar som gör mycket gott för utveckling och 

sammanhållning i de norra kommundelarna. 

  Projektets första rapport saknade analys, reflektion och en bärande 

projektidé och blev därför underkänd. Landsbygdssamrådet tog då ett 

gemensamt grepp och räddade situationen. På kort tid arbetade man igenom 

materialet, inhämtade ny information och satte samman en i alla avseende 

komplett rapport.  
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Förslag till beslut 

 Två alternativa förslag presenteras: 

Beviljade projektmedel ska användas med förnuft och regelverk ska följas. 

Ronneby kommun beslutar att använda sig av länsstyrelsens regelverk och 

kräver Blomstrande bygden på återbetalning för icke beviljade kostnader. 

Totalt 29 000 kr. 

Ronneby kommun beviljar samtliga av föreningen upptagna kostnader och 

föreningen krävs inte på återbetalning. Ronneby kommun saknar regelverk 

för att hantera projektredovisningar och väljer därför att ta hänsyn till att 

flera år förflutit och att en bra slutprodukt har levererats.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Roger 

Gardell (L), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar enligt följande: 

- Den administrationspost som redovisats två gånger ska betalas 

tillbaka till kommunen. 

- Hyran som redovisas men inte kan styrkas ska betalas tillbaka till 

kommunen. 

- Framöver tillämpas länsstyrelsens regelverk vid utbetalning av 

projektmedel.        

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att kräva 

tillbaka pengarna för den administrationspost som redovisats två gånger samt 

hyran som redovisats men inte kan styrkas.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar även föreslå kommunstyrelsen att 

länsstyrelsens regelverk vid framtida utbetalningar projektmedel ska 

tillämpas.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 235 Dnr 2018-000099 007 

Granskningsrapport angående rutiner för 
löneutbetalningar 

 

Sammanfattning  

 I syfte att få en uppfattning om fastställda rutiner för löneutbetalning i 

Ronneby kommun efterlevs, valde revisorerna att göra ett stickprov avseende 

förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda. Lämnade uppgifter från 

personalavdelningen visade att utbetalningar 2017 i några fall skett där 

intygen om förlorad arbetsförtjänst är för gamla. I ett fall har utbetalning 

under 2017 gjorts på intyg som är från 2011.  

 

Vidare förekommer att ersättningar utbetalas för förlorad arbetsförtjänst för 

kommunanställda och där löneavdrag gjorts. 

 

Revisorerna hemställer till kommunstyrelsen om redovisning över vilka 

åtgärder som kommer att genomföras och under vilken tidsperiod detta ska 

ske.    

Bedömning 

 Åtgärd för att säkerställa att intyg för förlorad arbetsinkomst är aktuella.  

Ny rutin: 

Intyg på inkomst ska liksom tidigare lämnas till nämndsekreterare eller 

personalenhet. Den ska framöver vara daterad efter den senaste 

lönerevisionen. Alternativt kan intyg om årsinkomst från föregående 

kalenderår lämnas till nämndsekreterare eller personalenhet.  

 

Det är också möjligt att lämna intyg från arbetsgivaren vid varje tillfälle man 

förlorat arbetsförtjänst.  

 

I de fall intygen inte uppfyller dessa krav på aktualitet, sker ingen 

utbetalning. Lönekontoret tar kontakt med dem det gäller.  

 

Rutinen tillämpas för sammanträden som äger rum efter 2018-06-01.  
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att avge detta yttrande som svar på revisionens skrivelse den 2 februari 

2018.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).  

Yrkanden 

Ordförande 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C)ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen avge 

yttrande enligt ovan som svar på revisionens skrivelse den 2 februari 2018. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 236 Dnr 2018-000297 189 

Informationsärende - Alla ska vara så pass förberedda 
att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd 
från myndigheter i händelse av en kris 

 

Sammanfattning  

Information i ärendet ges av representanter från civilförsvarsförbundet.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 237 Dnr 2018-000333 319 

Presentation av förslag för Centrum - mitt 

 

Sammanfattning  

 Centrum- mitt projektet är fortsättningen i följd på de etapperna som 

beslutades 2009 för Centrum utvecklingen i Ronneby. I denna etapp 

projektet kommer att beröra Kungsgatan sträckningen mellan Prinsgatan i 

öst till Drottninggatan i väst.  

Konsultfirman Tyréns fick uppdraget att inleda utredningen för projektet. 

Uppdraget började med att ta fram enkla förslag som diskussionsunderlag för 

ett dialogmöte med intressenterna och därefter bearbeta förslagen mer 

ingående med tanke på outputen som kom från dialogmötet.  

Två förslag med tillhörande perspektivbilder som visar hur den framtida 

Kungsgatan kan se ut har nu tagits fram för att kunna redovisas för politiker 

och utgöra underlag för remiss till berörda för yttrande.   

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår att KS au beslutar att förslagen skickas på 

remiss för yttrande till de berörda intressenterna. 

De berörda instanserna kan förslagsvis vara: Miljö- och Byggnadsnämnden, 

Ronneby Handel och Fastighetsägarna Syd m.fl.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Malin 

Norfall (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget 

med tillägget att följande inkluderas som remissinstanser: 

- Aktörerna som ingår i BID-processen. 

- Hembygdsföreningen.     

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslagen på remiss till 

miljö- och byggnadsnämnden, Ronneby Handel, Fastighetsägarna Syd, 

aktörerna i BID-processen och Hembygdsföreningen.  

________________ 

Exp: 

Sattar Zad, projektledare 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Ronneby Handel, Fastighetsägarna Syd  

Aktörerna i BID-processen  

Hembygdsföreningen  
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§ 238 Dnr 2018-000212 253 

Ansökan om markköp - Simmaren och Orienteraren 

 

Sammanfattning  

Bostadsrättsföreningen Knut Hahn önskar köpa mark från Ronneby 24:16 

samt Orienteraren 2 för att kunna förbättra sin utemiljö och förändra trafiken 

inom området.  

Bedömning 

Bostadsrättsföreningen Knut Hahn har varit i kontakt med kommunen och 

framfört sin önskan att få köpa mark från Ronneby 24:16 samt Orienteraren 

2 för att kunna förbättra sin utemiljö och förändra trafiken inom området. På 

området finns idag ett miljöhus som står på arrenderad mark. Föreningen 

planerar anlägga boulebana och ny utemiljö samt nya parkeringsplatser. 

 

Aktuellt område är i detaljplan kvartersmark och något hinder mot en 

fastighetsreglering föreligger inte. Området har varit föremål för diskussion 

ihop med gata/park samt plan och ingen har haft något att invända mot en 

eventuell försäljning.  

 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat. Pris enligt antagna riktlinjer. 

Köparen får stå för förrättningskostnaden.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), 

Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 239 Dnr 2018-000302 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spill Aspanområdet 

 

Sammanfattning  

 Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med anhållan om utökning av 

verksamhetsområde för nybildade fastigheter på Aspan enligt bifogad lista 

gällande vatten och spill.  

Bedömning 

Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka 

verksamhetsområdet är ny bebyggelse inom gällande detaljplan. Området 

ligger inom sammanhållen bebyggelse.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA på Aspan 

enligt bifogad lista.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA på Aspan enligt 

bifogad lista. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 240 Dnr 2018-000311 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde norra 
viggen 

 

Sammanfattning  

 Ronneby Miljö och Teknik Ab har inkommit med anhållan om utökning av 

verksamhetsområde (vatten och spill) för del av Sörby 5:17 där ny detaljplan 

pågår samt Sörby 5:12 på västra viggen som idag inte ingår i 

verksamhetsområde.  

Bedömning 

 Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka 

verksamhetsområdet är pågående detaljplan för området som ska tillåta 

handelsverksamhet. Området ligger inom samlad bebyggelse. Kommunen 

ansvarar för dagvatten i området varpå det är aktuellt med endast vatten och 

spill i utökningen. Sörby 5:12 ligger inom befintlig detaljplan och inom 

samlad bebyggelse men utanför verksamhetsområde. Fastigheten bör 

införlivas.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA gällande 

Sörby 5:12 och del av Sörby 5:17.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA gällande Sörby 

5:12 och del av Sörby 5:17. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 241 Dnr 2018-000312 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
Risatorp 1:39 m.fl. 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med anhållan om utökning av 

verksamhetsområde för fastigheter i Risatorp enligt bifogad 

fastighetsföreteckning.   

Bedömning 

Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka 

verksamhetsområdet är den nya bebyggelsen som är på gång på fastigheten 

Risatorp 1:39. Risatorp 1:39 ska införlivas i verksamhetsområde för vatten, 

spill och dagvatten. Övriga fastigheter enligt bifogad fastighetsförteckning 

ska in i verksamhetsområdet för vatten och spill. Samtliga fastigheter ligger 

inom samlad bebyggelse.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för dagvatten och 

VA enligt bifogad lista.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.        
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för dagvatten och VA 

enligt bifogad lista. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 242 Dnr 2018-000323 299 

Tilläggsavtal till hyresavtal för Järnaviks camping 

 

Sammanfattning  

Tillägg till gällande hyresavtal för Järnaviks camping avseende den del som 

berör betalning av anslutningsavgift för vatten och avlopp har upprättats.    

Bedömning 

Avloppsanläggningen på Järnaviks camping är utdömd och får bara 

användas fram till 31 december 2018. Miljöteknik har grävt ner ledningar 

avsedda för vatten och avlopp till Järnaviksområdet. Campingen ska anslutas 

under 2018.  

Under förhandlingar inför köpet av campingen diskuterades anslutnings-

avgiften och vem som ska stå för den. Det är överenskommet att köparen till 

campingen ska stå för anslutningsavgiften under förutsättning att köpet 

genomförs. Då köpet ligger i Förvaltningsrätten och anslutningsavgiften kan 

komma att behöva betalas innan ett avgörande, finns det behov av ett 

tilläggsavtal för att säkerställa att köparen betalar anslutningsavgift men 

även hur frågan ska hanteras om köpet inte går igenom i rätten.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta godkänna upprättat tilläggsavtal.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S) 

och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna upprättat tilläggsavtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 243 Dnr 2017-000225 059 

Placering av spontanidrottsplatser  

 

Sammanfattning  

Projektet innehåller ett huvudanbud (HA) som innefattar en 

spontanidrottsplats/multiarena i Backaryd. Placering av denna är fastställd. 

§ 64, Dnr 2017-000225 059. 

I projektet finns 6 stycken optioner. 

Option 1 – Johannishus 

Option 2 – Saxemara 

Option 3 – Järnvallen konstgräs – Beslutad att genomföra 2018 

Option 4 – Tillägg älgbacken 

Option 5 – Eringsboda 

Option 6 – Älgbacken 

Beslut finns gällande start av Backaryd samt Järnvallen. Görs under 2018. 

Optionerna behöver bli beslutade om i vilken ordning dessa skall utföras 

samt vilken placering som skall gälla. 

Optionerna behöver inte påbörjas i den ordning som de är numrerade ovan. 

Beslut har tagits i Fritid- och kulturnämnden enligt nedan: 

 

2016 Backaryd 

2017 Älgbacken 

2018 Saxemara 

2019 Johannishus 

 

Eringsboda beslutades endast som en option, men inte när denna skall 

utföras.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen tillsammans med Fritid- & kulturförvaltningen 

föreslår placering av spontanidrottsplatser enligt listan nedan: Se även 

bifogad powerpoint. 
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Option 1 – Johannishus – Befintlig basketplan i villaområde. 

Option 2 – Saxemara - Skolgårdsområde 

Option 4 – Tillägg älgbacken - Gräsyta längs vägen mot vattentornet 

Option 5 – Eringsboda – Befintlig basketplan på skolområde 

Option 6 – Älgbacken – Gräsyta längs vägen mot vattentornet 

 

I samband med en placering på skolgårdsområde innebär att bidrag kan 

sökas. 

Bidrag kan även sökas i Johannishus, ett så kallat landsbygdsbidrag. 

Samtliga bidrag kan uppgå till max 50% av kostnaden.  

Baserat på äskade medel per år, Fritid- och kulturnämndens beslut gällande 

ordning av optioner samt en reviderad tidsplan i samråd med Fritid- och 

kulturförvaltningschefen lämnas detta som förslag till tidsplan: 

 

2019 – Saxemara, Eringsboda  

2020 – Johannishus 

2021 – Älgbacken + tillägg  

 

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna placering samt tidsplan av 

spontanidrottsplatser samt tillägg på älgbacken enligt presenterat förslag.  

Deltar i debatten 

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

(C), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att Älgbackens spontanidrottsplats 

tidigareläggs till år 2018 efter Backaryd samt att Älgbacken- tillägg tas upp 

vid ett senare tillfälle.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna placering samt tidsplan av spontanidrottsplatser enligt presenterat 

förslag med förändringen att Älgbackens spontanidrottsplats tidigareläggs 

till år 2018 efter Backaryd samt att Älgbacken-tillägg tas upp vid ett senare 

tillfälle. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 244 Dnr 2017-000715 309 

Tekniska förvaltningen informerar om pågående projekt 

 

Sammanfattning  

 Tekniska förvaltningen informerar KS ca 3-4 gånger om året gällande status 

för de större projekten. 

  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen informerar om följande projekt: 

 

Paviljonger Backaryd och Hallabro – Projekt i avslutande skede.   

Framtidens skola –  

Snäck: Under våren/sommaren tas handlingar fram inför upphandling, FFU 

klart aug/sep. Upphandling planeras till årsskiftet 2018/2019 

Skogs: Rivning av skogs och björken. 12 avd inkl nattis. Zijad påbörjar 

skissarbetet under hösten 2018.   

Kilen parkstråket – WSP har en kalkyl framme början på juni. Kalkylen är 

baserad på examensarbetets resultat, som tidigare presenterats.  

Spontanidrottsplatser – 2017-000225059 Pågående ärende. Lyfts i annat 

ärende KSAU 28/5. 

Soft center Arena/Brunnsparken – 2016-000214 Pågående ärende. 

Upphandling överprövad. 

Ekenäs camping – Markarbete för kiosk och stugor är klart. 

Handikappanpassning till brygga är klart. Återstår: Asfaltering av parkering 

samt asfaltering av ny infartsväg till husbilsplatser. Nya husbilsplatser. 

Avstängning av gamla infartsvägen. Tilläggsarbeten/önskemål från 

handbollsföreningen utreds tillsammans med Fritid- och kulturförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), 

Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 245 Dnr 2018-000336 260 

Sörby 5:17 - Äska pengar till omläggning av 
kulvertledning  

 

Sammanfattning  

Kulvertledning på fastigheten Sörby 5:17 som går från järnvägen ner mot 

Sörbybäcken håller på att rasa ihop och behöver bytas ut.      

Bedömning 

Kulvertledning som går från järnvägen ner mot Sörbybäcken på fastigheten 

Sörby 5:17 håller på att rasa ihop och behöver bytas ut. De gamla 

cementrören smulas sönder. En sträcka på upp mot 2 kilometer (fågelvägen) 

kan komma att behöva bytas. Mest akut är det på ca 400 meter strax söder 

om Hobyvägen. 

 

Då rören är söndriga rinner avvattningsvatten ut på åkrarna och förstör 

skördarna. Kulverten är sammankopplad med system kring Sörbybäcken, 

dagvattendammen på viggen östra och befintliga diken i närheten. Då 

kulverten renoveras kommer det att öka vattenflödet ner till Sörbybäcken 

och konsekvensen kan bli stora nere i rondellen vid Jem och Fix där 

Sörbybäckens kulvertledning börjar. För stort vattenflöde kan orsaka 

översvämning och måste hanteras ihop med det utflöde av dagvatten som ska 

komma från dagvatten på Viggenområdet. Samordning mellan renovering av 

kulvertledning, nyanläggning av dagvattendammar på östra viggen samt 

Sörbybäcken är nödvändig.  

 

Kostnaden ligger på ca 1700 kronor/meter.  

 

Arbetet måste utföras i slutet av augusti (efter skörden). 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avsätta 3 500 000 kronor i investering för utbyte av 

kulverten. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson 

(S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker via extern upplåning.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avsätta 3 500 000 kronor i investering för utbyte av 

kulverten. Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 246 Dnr 2017-000219 049 

Budgetjustering - näringsdrycker 

 

Sammanfattning  

Vissa äldre är i behov av näringsdrycker som ett komplement till maten, i 

medicinskt syfte, och det är sjuksköterskorna som ordinerar näringsdrycker. 

Kostenheten har idag hanteringen med beställning och betalning av 

näringsdrycker till boende i särskilt boende. Kostenheten föreslår att det 

ekonomiska ansvaret förs över till Äldreförvaltningen då Kostenheten inte 

har något medicinskt ansvar. Detta bedöms även medföra 

kostnadseffektivare hantering.    

Bedömning 

Kostenheten föreslår en budgetjustering om 200 tkr/helt kalenderår från 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten till Äldreförvaltningen för 

näringsdrycker.   

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår KSau att föreslå KS att föreslå 

KF att: 

 

förslaget går på remiss till Äldrenämnden 

budgetjustering om 200 tkr/helt kalenderår genomförs från Tekniska 

förvaltningen/Kostenheten till Äldreförvaltningen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslaget till 

äldrenämnden. 

Äldrenämndens beslut 2018-04-18 

Äldrenämnden beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig att 

kostenheten även fortsättningsvis ansvarar för hantering och budget vad 

gäller näringsdrycker.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att avslå tjänsteförslaget och att 

tekniska förvaltningen genom kostenheten även fortsättningsvis ansvarar för 

hantering och budget vad gäller näringsdrycker.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

tekniska förvaltningen genom kostenheten även fortsättningsvis ansvarar för 

hantering och budget vad gäller näringsdrycker. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 247 Dnr 2018-000236 4270 

Remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller, 2019-2023 

 

Sammanfattning  

Trafikverket har tagit fram ett åtgärdsprogram, enligt Förordning om 

omgivningsbuller, som omfattar statliga vägar som under 2016 trafikerade 

med mer än 3 miljoner fordon, statliga järnvägar som trafikerades med mer 

än 30 000 tåg samt flygplatserna Arlanda, Landvetter och Bromma. 

 

Trafikverket har kartlagt de mest trafikerade vägarna, järnvägarna och 

flygplatserna enligt ovan. Kartläggningen visar att totalt ca 1 000 000 

människor är utsatta för bullernivåer överstigande Lden 55 från väg- och 

järnvägstrafik från de kartlagda vägarna och järnvägarna.  

 

Trafikverket har valt att utöka omfattningen av åtgärdsprogrammet till att 

innefatta all statlig väg och järnväg, samt även vibrationsstörningar i 

bostäder. Som underlag till åtgärdsstrategier och planerade åtgärder används 

kartläggningar och mer detaljerade inventeringar i svenska bullermått. Ett 

omfattande arbete med att genomföra bullerinventeringar pågår just nu.  

 

Arbetet för att minska bullerstörningarna kräver ett brett arbetssätt som 

inkluderar samarbete såväl nationellt som internationellt och 

forskningssatsningar. Inom samhällsplaneringen omfattar det bl. a dialog 

mellan Trafikverket och kommuner i tidiga planeringsskeden och 

planeringsstöd i form av riktlinjer, regler, inventeringar och information om 

miljö- och hälsoeffekter.  

 

Trafikverkets åtgärdsarbete utgår från fastställda mål och riktvärden. För att 

nå målen krävs en kombination av åtgärder. Bullerskärmar eller bullervallar, 

förbättrad ljuddämpning i fasader och bullerskyddade uteplatser genomförs 

för att skydda de mest bullerutsatta miljöerna. Tystare beläggningar, spår och 

trafik är viktiga åtgärder i befolkningstäta områden och andra bullerkänsliga 

miljöer. Åtgärder som tystare fordon, däck och tåg krävs dock för att minska 

bullernivåerna i alla miljöer.  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(66) 
2018-05-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Översiktlig bedömda åtgärder i form av långa och lokala skärmar, 

fasadåtgärder och inköp av fastigheter beräknas inom perioden för 

åtgärdsprogrammet, 2019-2023, kunna förbättra situationen för ca 20 000 

boende som i dag utsätts för höga buller- och vibrationsnivåer längs 

befintliga statliga vägar och järnvägar. Även för- och grundskolor kommer 

att åtgärdas. Bullerdämpande åtgärder i form av tystare vägbeläggning och 

anpassat spårunderhåll bedöms kunna ge effekt för ca 17 000 bostäder under 

programperioden. Insatser kommer att göras för att förbättra 

kommunikationen med berörda fastighetsägare och kommuner om pågående 

och kommande åtgärdsarbete.  

 

För prioritering av åtgärder på längre sikt behöver hänsyn tas till 

samhällsutveckling, fordonsutveckling och användning av fordon. Ett 

exempel på ett scenario där källbullernivåerna minskar generellt med 5 dBA 

ger vid handen att de kvarstående behoven av bullerdämpande åtgärder 

fortfarande kan vara stora, och att fortsatta utredningar och analyser krävs 

för att prioritera bland dessa behov.  

 

Då det gäller flygplatser och tillståndsprövade järnvägsavsnitt är det 

tillstånden enligt Miljöbalken som bestämmer hur Trafikverket arbetar med 

bullerisolering av bostäder. De har genomfört och genomför program för 

bullerisolering av bostäder i enlighet med miljödomarna.   

Bedömning 

 Se bilaga Förslag till yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram för 

omgivningsbuller, 2019-2023.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

till yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-

2023, som sitt eget. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

omedelbar justering av ärendet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

förslag till yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 

2019-2023, som sitt eget. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

omedelbar justering av ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 248 Dnr 2018-000210 101 

KF-målen och Agenda 2030 

 

Sammanfattning  

 I budget 2018-2019 för Ronneby kommun gavs 

KS/kommunledningsförvaltningen i uppdrag att koppla de olika strategiska 

målområdena i styrmodellen till de Globala målen i Agenda 2030. 

Presentation ska ske vid budgetberedningen hösten 2018. 

 

Kopplingen av de globala målen till de strategiska målområdena har gjorts 

genom att matcha vilka delmål som helt eller delvis uppfylls av text eller 

indikatorer som är kopplade till varje målområde. Det är viktigt att betona att 

kopplingarna inte har gjorts utifrån vad som görs inom kommunens 

verksamhet utan enbart utifrån beskrivningarna av målområdena och deras 

indikatorer eftersom uppdraget var utformat så. Varje målområde har också 

granskats utifrån de tvärgående perspektiven: 

Hållbarhetsdimensionerna; social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet 

Jämställdhet, jämlikhet och/eller mänskliga rättigheter 

Dessa tvärgående perspektiv är hämtade från den granskning som Agenda 

2030-delegationen har använt när de analyserat hur Sveriges mål är kopplade 

till Agenda 2030. Dessutom hade delegationen perspektivet Sveriges 

påverkan och relation till omvärlden, men eftersom det inte är relevant 

utifrån ett lokalt perspektiv har det inte använts.   

Bedömning 

 Se bilaga Rapport – Koppling av de strategiska målområdena i Ronnebys 

styrmodell till Agenda 2030    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att notera delredovisningen 

till protokollet.    

Deltar i debatten 

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

(C) och Tommy Andersson (S). 
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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 arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera delredovisningen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare 

Sofie Samuelsson, miljöutvecklare 

Jonas Persson, verksamhetsutvecklare 
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§ 249 Dnr 2018-000246 101 

Nämndsmål för kommunstyrelsen 2019-2020 

 

Sammanfattning  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott hade tillsammans med 

kommunledningsförvaltningens chefer och tekniska förvaltningens chef i 

april månad 2018 workshop gällande utmaningar inför 2019 och 2020. 

Workshopen inleddes med en presentation av de 13 trender som SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting) ansåg att kommunerna måste beakta i 

sitt framtida arbete. Därefter presenterade deltagande chefer sin syn på 

lokala utmaningar för Ronneby kommun. 

 

De viktigaste utmaningarna för kommunstyrelsen ansågs vara 

 

Hårdare konkurrens om kompetens 

Minskad tillit från kommuninvånarna 

Ökat behov av kommunalt fokus på integration 

Digitalisering 

Framtagande/beredning av mark för etablering 

Bilden av Ronneby i media och hos allmänheten 

Fler och snabbare till egenförsörjning 

Folkhälsa – barn och ungas livsvillkor samt 

Exploatering – bostäder och verksamhetsområden 

 

Utifrån dessa utmaningar har tjänstemännen tagit fram förslag till 

nämndsmål och nämndsindikatorer för 2019 och 2020. 

     

Bedömning 

 Workshopen visade att kommunstyrelsen ansvarar för en bred verksamhet 

där de flesta står inför stora utmaningar de närmsta åren. Därför blir antalet 

mål och indikatorer ganska stort.     
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

förslaget till nämndsmål och nämndsindikatorer för kommunstyrelsen 2019 

och 2020.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Jonas Persson, verksamhetsutvecklare 
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§ 250 Dnr 2017-000690 101 

KommunKompassen - analys av och fortsatt arbete 
med utvärdering av Ronneby kommun september 2017 

 

Sammanfattning  

 SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomförde på uppdrag av 

Ronneby kommun  

Bedömning 

Aktiviteter och förbättringsåtgärder har processats fram under tiden februari-

maj 2018. De berör i olika grad de flesta områden inom 

Kommunkompassen. En viktig utgångspunkt har varit de 

förbättringsåtgärder som rapporten föreslår. Vidare har vi fokuserat på att 

förbättringsåtgärderna ska spänna över flera målområden.  

Det fortsatta arbetet med förbättringsåtgärderna kommer att bedrivas i 

projektform med tydliga start- och slutdatum, med tydligt utsedd ansvarig 

funktion/person, med kontinuerliga avstämningar och företrädesvis i 

arbetsgrupper. Att arbeta i arbetsgrupper innebär stora fördelar då det leder 

till bättre förankring och även en bättre slutprodukt. Avsikten är att 

förbättringsarbetet ska vara klart årsskiftet 2019/2020. Avrapportering hur 

arbetet fortskrider sker successivt i förvaltningschefsgruppen och i 

kommunstyrelsen.  

 

Förbättringsåtgärderna berör i stort följande områden med underliggande 

aktiviteter: 

Ta fram ett ledningssystem för hållbar utveckling. I dag har kommunen inget 

samlat dokument för detta. Arbete pågår på flera håll men det spretar och är 

inte alltid samordnat.  

Värdegrundsarbete 

Ta fram en kommunikationsstrategi för kommunen 

Introduktionsprogram för nya chefer 

Ta fram gemensam struktur och standard för projekt 

Kvalitetssäkring av den politiska ärendeprocessen 
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Dessa förbättringsåtgärder är arbetsintensiva och kräver mycket planering 

men ligger i de flesta fall inom ordinarie tjänsters långsiktiga 

utvecklingsansvar. Det är dock troligt, om vi inte genomfört 

Kommunkompassen, att flera åtgärder lagts på framtiden eller inte alls blivit 

av. 

 

En kommun har en mycket komplex verksamhet och att uppnå stora 

resultatförbättringar tar lång tid men om kommunen genomför en ny 

Kommunkompassutvärdering våren 2020 och förbättringsåtgärderna 

genomförts enligt plan är bedömningen att utfallet blir bättre än den mätning 

som nu gjorts.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra informationen vidare till 

kommunstyrelsen.  

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 arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra informationen vidare till 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 251 Dnr 2018-000337 003 

Ändringar i kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av ändrad förvaltningsorganisation  

 

Sammanfattning  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 december 2017, § 599, 

dnr 2017/722, att uppdra åt kommunjuristen att lämna förslag till ändringar i 

kommunstyrelsens reglemente med anledning av den nya kommunallagens 

bestämmelser om kommundirektörens och de anställdas ställning. 

 

Ett förslag med ändringar i styrelsens reglemente överlämnas. Utöver 

ändringar med anledning av arbetsutskottets uppdrag omfattar förslaget ett 

tillägg om styrelsens samordningsansvar för informationssäkerhets- och 

dataskyddsverksamhet samt för kommunens evenemangsverksamhet. Vidare 

föreslås redaktionella ändringar med anledning av kommunallagens 

ikraftträdande.      

Bedömning 

 Kommunallagen (2017:725), som trädde i kraft den 1 januari 2018, 

innehåller nya bestämmelser om kommundirektören och dess ställning. 

Enligt 7 kap. 1 § ska styrelsen utse en direktör. Direktören ska ha den 

ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som 

finns under styrelsen.  

 

Regeringen uttalar i förarbetena till kommunallagen att ha den ledande 

ställningen bland de anställda innebär att direktören inte kan underordnas 

någon annan anställd. Detta innebär emellertid inte något krav på att 

direktören ska vara chef för de övriga förvaltningscheferna. Med förvaltning 

under 

styrelsen avses den tjänstemannaorganisation som enligt fullmäktiges 

reglemente, instruktioner eller styrelsens beslut lyder under styrelsen (prop. 

2016/17:171 s. 194).  

 

Vidare anför regeringen att innebär förslaget en viss inskränkning av 

kommunernas och landstingens organisationsfrihet. Kommuner och 

landsting kan t.ex. inte längre tillsätta flera högre tjänstemän som delar på 
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uppdraget att ha det formella chefskapet över förvaltningen under styrelsen. 

Med hänsyn till vikten av transparens i den kommunala förvaltningen anser 

regeringen att detta utgör en nödvändig inskränkning av kommunernas och 

landstingens organisationsfrihet. Det bör vara tydligt för alla, inom och 

utanför den kommunala förvaltningen, vem som har den ledande ställningen 

och de ledande arbetsuppgifterna. Finns det endast en anställd som har den 

ledande ställningen bland de anställda undanröjer detta eventuella oklarheter 

(prop. s. 195).   

 

Förslaget förhindrar dock inte att direktören ges uppdrag av strategisk natur. 

För att förhindra att direktören får en alltför stor arbetsbörda kan t.ex. en 

biträdande chef utses, beslutanderätten i vissa ärenden kan delegeras till 

andra anställda och styrelsen kan också överlåta åt direktören att i sin tur 

besluta om vidaredelegation till en annan anställd. Vidare uppställs ingen 

begränsning när det kommer till att utse fler chefer under direktören inom 

förvaltningen under styrelsen. (prop. s. 196). 

 

Förvaltningschefs befogenheter är bl. a. av betydelse när det gäller rätten att 

vidaredelegera beslut. Av 7 kap. 6 § kommunallagen följer att om en nämnd 

med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 

verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 

förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 

eller landstinget att fatta beslutet. Även direktören omfattas av bestämmelsen 

i egenskap av chef för förvaltningen under styrelsen. Det är med de nya 

bestämmelserna följaktligen endast direktören som har rätten att under 

styrelsen vidaredelegera beslutsbefogenheter. 

 

Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är i dag uppdelad i två 

förvaltningar; kommunledningsförvaltningen för vilken kommundirektören 

är förvaltningschef och tekniska förvaltningen med särskilt förordnad 

förvaltningschef. Näringslivschefen med tillhörande 

tjänstemannaorganisation är underställd kommunstyrelsen och ingår inte i 

någon av styrelsens förvaltningar. 

 

Den nuvarande organisationen är inte förenlig med den nya kommunallagens 

bestämmelser eftersom kommundirektören, chefen för tekniska 

förvaltningen och näringslivschefen formellt har samma ställning under 

styrelsen. Kommunallagens krav på att direktören ska ges en ledande 

ställning bland de anställda och vara chef över förvaltningen under styrelsen 

medför att styrelsens reglemente behöver justeras. Begreppet tekniska 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(66) 
2018-05-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

förvaltningen utmönstras därför, jfr 2 kap. 4 § p. 10 och 9 kap. 6 § 

reglementet. Vidare utmönstras beskrivningen av 

tjänstemannaorganisationen för näringslivsfrågor, se  

9 kap. 6 § reglementet. 

 

Den 25 maj 2018 träder den av EU beslutade dataskyddsförordningen i kraft 

och gäller från och med då som svensk lag. Dataskyddsförordningen ställer 

bl. a. krav på en tydlig beskrivning av ansvarsfördelningen i 

dataskyddsfrågor och för behandling av personuppgifter. Uppgiften att 

samordna informationssäkerhets- och dataskyddsverksamheten innehas idag 

av styrelsen. Det föreslås att detta ansvar förtydligas genom ett uttryckligt 

tillägg i reglementet om att dessa uppgifter ingår i styrelsens 

verksamhetsområde,  

se 2 kap. 4 § p. 9 reglementet. 

 

Samordningen av kommunens evenemangsverksamhet ligger numera under 

styrelsen. Ett förtydligande härom föreslås införas i 2 kap. 4 § p. 7 

reglementet. 

 

Den nya kommunallagens ikraftträdande medför även redaktionella 

ändringar i reglementet, se 1 kap. 1 § och 3 kap. 1 § reglementet. 

 

Samtliga ändringar föreslås träda ikraft dagen för kommunfullmäktiges 

beslut.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige att anta ändringarna i reglementet 

för kommunstyrelsen i enlighet med bilagan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och Malin 

Norfall (S). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget 

med förändringen att 9 kap. 6 § stryks.      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige, med förändringen att 9 kap. 6 § stryks, att anta 

ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen i enlighet med bilagan 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 252 Dnr 2018-000338 002 

Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Sammanfattning  

 Ett förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen bifogas.  

Bedömning 

 Förslaget innehåller ett nytt omarbetat inledande avsnitt med gemensamma 

bestämmelser för formerna för delegering av beslutanderätt inom styrelsens 

verksamhetsområde. 

 

I förslaget har de nya bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om 

kommundirektörens ställning som chef för förvaltningen under styrelsen 

beaktats. Organisatoriskt bundna delegeringar, främst till den tidigare 

tekniska förvaltningens verksamhet, har utmönstrats. Nya befattningar, 

såsom den biträdande förvaltningschefen för den tekniska verksamheten, har 

lagts till. Vidare har en formell och redaktionell översyn gjorts, däribland 

utmönstring av delegeringar som rätteligen ska vara fullmakter, 

korrigeringar av dubbelskrivningar m.m. Samtliga delegeringar har justerats 

så att beslutanderätten ska omfatta att ta beslut om att vidta en viss åtgärd 

men även att avstå från att fatta beslut. Vidare har dispositionen setts över 

varvid några ärendegrupper har flyttats. 

 

Ändringar och nyheter i förhållande till den nuvarande delegationsordningen 

är markerade med röd understruken text och kommenterade med röd 

understruken kursiv text. Det inledande avsnittet har en helt ny lydelse. 

Varje underavsnitt i inledningen är kommenterat med röd kursiv stil.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås anta den nya delegationsordningen. 

Delegationsordningen börjar gälla dagen för justering av styrelsens protokoll 

av detta beslut.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Tommy 

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

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget 

med följande förändringar och tillägg: 

1. Punkt 2.9 och 2.10 kvarstår tills nämnderna antagit nya reglementen. 

2. Punkt 2.15, kommundirektören fastställs som delegat. 

3. Mellan punkt 2.15 och 2.16 i förslag till ny delegationsordning 

tillförs en ny ärendegrupp ”Uppsägnings och avsked av 

kommundirektör och förvaltningschef”, delegat kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

4. Punkt 4.2, delegat fastställs till förvaltningschef. 

5. Innan punkt 5.8 i förslag till ny delegationsordning tillförs en ny 

ärendegrupp ”Besluta om ansökan, yttrande och överklaganden i 

lantmäteriförrättningsärenden samt företräda kommunen i sådana 

ärenden, delegat exploateringschefen.       

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

den nya delegationsordningen med följande förändringar och tillägg: 

1. Punkt 2.9 och 2.10 kvarstår tills nämnderna antagit nya reglementen. 

2. Punkt 2.15, kommundirektören fastställs som delegat. 

3. Mellan punkt 2.15 och 2.16 i förslag till ny delegationsordning 

tillförs en ny ärendegrupp ”Uppsägnings och avsked av 

kommundirektör och förvaltningschef”, delegat kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

4. Punkt 4.2, delegat fastställs till förvaltningschef. 

5. Innan punkt 5.8 i förslag till ny delegationsordning tillförs en ny 

ärendegrupp ”Besluta om ansökan, yttrande och överklaganden i 

lantmäteriförrättningsärenden samt företräda kommunen i sådana 

ärenden, delegat exploateringschefen. 

________________ 

Exp: 
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§ 253 Dnr 2018-000322 790 

Policy Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) för 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

 Ronneby kommun deltar för närvarande i ett EU projekt delfinansierat av 

Tillväxtverket. Projektägare är Coompanion Blekinge Utvecklingscentrum. 

Som en del i detta projekt ska en policy för Arbetsintegrerande sociala 

företag (ASF) utformas. En arbetsgrupp bestående av representanter från 

Enheten Arbetsmarknad och Integration, Näringslivsenheten och 

Socialförvaltningen har utarbetat detta förslag till policy gällande Ronneby 

kommuns förhållningssätt till ASF. Policyn ska ligga till grund för en 

handlingsplan som årligen revideras. Handlingsplanen kommer utformas när 

policyn är antagen. Den kommer årligen av revideras. Förslaget till policy 

har granskats av representanter för SUS-Enheten, Näringslivsrådet samt 

Ronneby kommuns jurist.  

Bedömning 

 Bedömningen är att förslaget till policy för ASF i Ronneby kommun nu är 

färdigt för beslut i Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen 

beslutar  

att anta förslaget till policy för Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) för 

Ronneby kommun 

att en handlingsplan till ovan nämnd policy ska tas fram och årligen 

revideras  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(66) 
2018-05-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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§ 254 Dnr 2018-000249 4006 

Lön-Feriearbete 2018 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har sedan en lång tid tillbaka erbjudit alla ungdomar 

fyllda 17 år men inte 18 år den 1 juli, det år arbetet ska utföras, feriearbete i 

3 veckor inom någon av Ronneby kommuns verksamheter. Lönen för detta 

arbete har varit 60 kr/timmen inklusive semesterersättning och inte höjts på 

många år. I jämförelse med våra grannkommuner i länet som har löner enligt 

följande 2018: Karlskrona 74.75 kr/timmen, Karlshamn 72 kr/timmen, 

Sölvesborg 64 kr/timmen (men planerar att höja till 72 kr för 2018) och 

Olofström 72 kr/timmen (alla inklusive semesterersättning), ligger Ronneby 

kommun lågt. Även Kommunalarbetarförbundet har påtalat att vi ligger lägre 

än deras rekommenderade lönenivå, som är 72 kr/timmen. Förslaget är 

därför att vi höjer Ronneby kommuns feriearbetslön till 72 kr/timmen 

inklusive semesterersättning från sommaren 2018.   

Bedömning 

Ca 130 st. ungdomar har sökt feriearbete 2018 (2018-05-15). Denna 

föreslagna lönehöjning beräknas öka kostnaden med ca 2000 kr per 

feriearbetare (inklusive semesterersättning) för året 2018 (jämfört med 

tidigare år). Budget för feriearbete 2018 är 900 tkr. Prognostiserad kostnad 

för feriearbete 2018 är 1 563 tkr. 2018 kommer den ökade kostnaden för 

höjd lön samt överskjutande, ej budgeterad, kostnad att försöka inrymmas, 

inom Enheten för Arbetsmarknad och Integrations ordinarie budget för 2018. 

För kommande år kommer äskande för utökning av feriearbetsbudgeten att 

ske.      

Förslag till beslut 

Med anledning av ovan anförda föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår kommunstyrelsen besluta  

att höja Ronneby kommuns feriearbetslöner till 72 kr/timmen inklusive 

semesterersättning från och med sommaren 2018 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C). 
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Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att höja 

Ronneby kommuns feriearbetslöner till 72 kr/timmen inklusive 

semesterersättning från och med sommaren 2018. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 255 Dnr 2017-000654 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Malin Månsson (S) angående ägardirektiv gällande 
förtur vid våld i nära relation 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Malin Månsson (S) har lämnat 

en motion angående ägardirektiv gällande förtur vid våld i 

nära relation. I motionen yrkar motionären att utreda 

möjligheten att kunna ge ett ägardirektiv till AB Ronnebyhus 

angående förtur till bostad för personer utsatta för våld i nära 

relation samt att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram 

underlag och regelverk för ändamålet.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till 

socialnämnden och AB Ronnebyhus för vidare hantering. 

 

På socialnämndens sammanträde 2017-11-29 beslutades att 

nämnden inte tar ställning till motionen, utifrån följande:   

 

 Då ingen laglighetsprövning av detta är gjord, 

kommunallagen 2 kap 2§ kommuner och landsting skall 

behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 

skäl för något annat. 

 Då socialnämnden kan ej besluta om ägardirektiv, då detta 

är ett KF beslut. 

 Då ett sådant beslut skulle strida mot redan tagna beslut av 

KF, om Ronneby kommuns vision ”Alla människor ska ha 

samma rättigheter och lika värde” 

 Att avvakta bostadsförsörjningsprogrammet, Ronneby 

kommun håller på att ta fram, för att se hur samtliga 

personer med särskilda behov ska kunna hjälpas.  

 

AB Ronnebyhus hänvisar i sitt yttrande till sin uthyrningspolicy som syftar 

till att motverka diskriminering, främja mångfald och integration i boendet 

samt kösystemet där det inte finns möjlighet till förtur.  Vidare framkommer 

att AB Ronnebyhus styrelse tidigare behandlat denna specifika förtursfråga. 

Styrelsen beslutade då att dessa skäl inte ger anledning till någon revidering 

av uthyrningspolicyn. Ronnebyhus är dock positiva till utökat samarbete 
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med socialnämnden genom att utöka det lägenhetsbestånd som nämnden 

idag förhyr. Slutligen lyfts att om Ronneby kommun trots Ronnebyhus 

ställningstagande beslutar om att genom ägardirektiv skapa förtur, så ska 

hyreskontrakten skrivas mellan Ronnebyhus och Socialnämnden.      

Bedömning 

Likställighetsprincipen  
 

Socialnämnden hänvisar i sitt yttrande till Kommunalgen 2 kap 2 § om 

likställighetsprincipen. Kommuner och landsting skall behandla sina 

medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Likställighetsprincipen innebär dock inget absolut förbud mot att en 

kommun vid ett visst tillfälle tillhandhåller tjänster som bara kommer vissa 

medlemmar i kommunen tillgodo. Av praxis framkommer exempelvis att en 

kommun inte är ovillkorligen bunden vid den tidsmässiga turordningen i 

tomtkö. Exempelvis har en kommun beslutat att inte anvisa småhus till 

enpersonshushåll inte strider mot likställighetsprincipen.  

 

Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet att särbehandla individer 

eller grupper på annat än en objektiv grund. En person som varit boende på 

skyddat bonde skulle därmed kunna prioriteras av socialnämnden och utgöra 

en objektiv grund som ger förtur till bostad.  

 

Flera kommuner i Sverige exempelvis Örebro och Värmdö erbjuder förtur 

till bostad vid våld i nära relation. 

 

Till Örebrobostäder AB kan personer ansöka om förtur till bostad för sociala 

skäl. Social förtur ges i första hand där konflikt, våld och hotbild kan styrkas 

med intyg från familjerätt, socialtjänst, kvinnohus eller myndighet. En 

grundförutsättning för social förtur är att personen varit folkbokförd och 

boende i kommun de senaste två åren. 

 

I Värmdö kommun kan personer ansöka om förtur till bostad i Värmdö 

Bostäder AB om det finns ett starkt skyddsbehov på grund av hotbild. Med 

starkt skyddsbehov på grund av hotbild avses hot om, eller risk för, allvarlig 

skada av fysisk eller psykisk natur och där skyddsbehovet kan tillgodoses 

med en viss bostad, som kan erbjudas inom Värmdö Bostäder AB bestånd av 

hyreslägenheter. Hotbilden måste kunna styrkas med utredning eller intyg 

från kvinnojour, socialtjänst eller polis. Beslut om förtur fattas av 

socialnämndens utskott.  

 

Förbud om att ge understöd till enskilda  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(66) 
2018-05-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Enligt kommunlagen kap 2 1§ om förbud att ge understöd till enskild ligger 

ett principiellt förbud om att inte ge understöd åt enskild. Undantag från 

förbudet är viss speciallagstiftning som t.ex. kommunens skyldighet enligt 

socialtjänstlagen.  

 

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott 

och dennes närstående får stöd och hjälp, vilket framgår av 5 kap. 11 § SoL. 

Socialtjänstens skyldighet att hjälpa brottsoffer omfattar våldsutsatta kvinnor 

och män, både i hetero- och hbtq-relationer, samt barn. 

 

 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet 

 

Socialnämnden hänvisar även i sitt yttrade till att avvakta 

bostadsförsörjningsprogrammet, Ronneby kommun. Kommunfullmäktige 

antog ett nytt bostadsförsörjningsprogram den 22 februari 2018. I 

programmet lyfts särskilda gruppers behov av bostad. Det höga trycket på 

kommunens skyddade boende och ett ökat behov av att snabbt få en egen 

bostad redovisas även här. Samtidigt lyfts att Socialnämnden i Ronneby 

endast har få lägenheter att hyra ut i jämförelse med andra kommuner. 

 

Kommunens skyldighet enligt socialtjänstlagen  

 

Det är viktigt att det finns en medvetenhet om de negativa konsekvenser som 

blir när den våldsutsatta inte ges goda möjligheter att lämna sin utsatta 

situation. Kommunens skyldigheter att ge personer utsatta för våld i nära 

relationer stöd och boende är avgörande för personens hälsa och framtid och 

i värsta fall liv. För den större samhällsbilden ger bristande stöd också 

negativa konsekvenser för kommunens strävan mot en jämställd kommun.  I 

de fall det finns barn med i bilden har kommunen ett tydligt ansvar. Den 1 

januari 2013 skärptes socialtjänstlagen ytterligare, nu i syfte att stärka 

barnens rätt. Sedan den senaste lagändringen gäller att barn som bevittnat 

våld ska få det stöd och den hjälp som barnet behöver, inte att barnet kan 

vara i behov av stöd och hjälp. Att minimera risken att barn bevittnar och 

eller utsättas för våld i hemmet är därför kommunens skyldighet.  

 

Av skyddsskäl är det vanligt att personer utsatta för våld i nära relationer 

behöver flytta till en annan kommun. Förtur till bostad öppnar även upp för 

Ronneby kommuns samarbete med andra kommuner i större utsträckning. 

 

Ronnebyhus föreslår i sitt yttrande ett utökat samarbete med socialnämnden 

genom att utöka det lägenhetsbestånd som nämnden idag förhyr. Nackdelen 

med förhyrda bostäder är att det inte ger någon långsiktig och trygg lösning 
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för den våldsutsatta. Det blir en kortsiktig lösning som kan leda till att 

personer och familjer åter rycks upp från sina liv, arbete och skola.  

 

Sammantaget bedöms det inte finns några formella hinder för 

kommunfullmäktige att ge ett ägardirektiv till AB Ronnebyhus angående 

förtur till bostad för personer utsatta för våld i nära relation. Däremot finns 

det praktiska hinder utifrån AB Ronnebyhus remissvar avseende 

uthyrningspolicy och kösystem för bostadsökande. 

 

Riktlinjer som ger förtur till bolagets bostäder (utifrån den objektiva 

grunden) bör tas fram i samverkan mellan socialförvaltningen och AB 

Ronnebyhus och anpassas efter Ronneby kommuns förutsättningar.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 

- bifalla motionen 

- ge direktiv till AB Ronnebyhus att i sin policy beakta personer som 

varit boende på skyddat boende i kommunen, eller andra kommuner 

men är folkbokförd i Ronneby kommun, och ge förtur till bolagets 

bostäder 

- riktlinjer tas fram i samverkan mellan socialförvaltningen och AB 

Ronnebyhus och anpassas efter Ronneby kommuns förutsättningar      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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§ 256 Dnr 2018-000177 101 

Information från kommunikationsenheten 

 

Sammanfattning  

Johan Sandberg, tillförordnad kommunikationschef, ger information i 

ärendet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin 

(V), Malin Norfall (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att notera 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Johan Sandberg, tf. kommunikationschef  
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§ 257 Dnr 2018-000009 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande information om kurser och konferenser: 

 

- Länsstyrelsen Blekinge län, Påminnelse Klimatsamtal på Residenset 

30 maj 2018 

- Martin Wetterstedt, Inbjudan till konferens om koldioxidbudgetar  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

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 arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 258 Dnr 2018-000010 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

- Anonym, Att få personal med engagemang i vården?? 

 

- Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Ciccis Turism & Hälsa Ettebrovägen 30 

Kallinge har försatts i konkurs 

 

- Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Lagun Europé AB Strandgatan 8 

Ronneby har försatts i konkurs 

 

- Försvarsmakten, Information med anledning av flygvapenövning och 

marinövning v 21-22 

 

- Försvarsmakten, Kontrollprogram för PFAS vi Blekinge flygflottilj 

 

- Kvinnolobby, Uppmaning om att säkerställa kvinnor och tjejers 

tillgänglighet och trygghet i vallokalerna den 9 september 

 

- Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2018:9 

 

- Tillväxtverket, Nytt stöd stärker landsbygdskommunerna 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera delgivningsärendena 

till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera delgivningsärendena till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 


