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§ 348 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende tio på dagordningen avseende ”LOVA- åtgärdsförslag för 

förbättrad status i Listerbyån och Bräkneån”, dras ur.  

 

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

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen samt utser 

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

________________ 
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§ 349 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 
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beslut regionalt med beaktande av vår närhet i arbetssätt och geografi. 

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 
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önskas. Däremot så med ett gemensamt ägande och ansvar så utgår vi ifrån 

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.  

Deltar i debatten 

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

Gardell (L).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att anta 

föreslagen inriktning i avsiktsförklaringen.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(68) 
2019-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

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. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 350 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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C) och 

Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

föreslagen uppföljningsplan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 351 Dnr 2019-000459 053 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Upphandling av golvarbeten inkl material 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser kommunens behov av golvarbeten inkl material. 

Nuvarande avtal upphör att gälla 2020-02-28. Ny avtalstid kommer att gälla 

fr o m 2020-03-01 – 2022-02-28 med möjlighet till 1 plus 1 års option.  

Upphandlingsvärdet för Ronneby kommun beräknas till ca 2 miljoner per år.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av Golvarbeten inkl material.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokument avseende 

upphandling av Golvarbeten inkl material. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingssamordnare, Teo Zickbauer  
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§ 352 Dnr 2019-000460 052 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Upphandling av hyra av arbetsmaskiner och fordon inkl 
förare och utrustning 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser kommunens behov av hyra av arbetsmaskiner och 

fordon inkl förare och utrustning. 

 

Nuvarande avtal upphör att gälla 2020-02-28. Ny avtalstid kommer att gälla 

fr o m 2020-03-01 – 2022-02-28 med möjlighet till 1 plus 1 års option. 

Omfattningen för Ronneby kommun är ca 4 miljoner per år.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av Hyra av arbetsmaskiner 

och fordon inkl förare och utrustning.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokument avseende 

upphandling av Hyra av arbetsmaskiner och fordon inkl förare och 

utrustning. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingssamordnare, Teo Zickbauer  
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§ 353 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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven 

Åke Johansson (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Tommy 

Andersson (S) och Magnus Pettersson (S). 
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Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

 

Nicolas Westrup (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.  

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner 

att arbetsutskottet bifaller tjänsteförslaget. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrup (SD) yrkande röstar nej.  

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej 

Roger Fredriksson (M) X  

Kenneth Michaelsson (C)  X  

Roger Gardell (L) X  

Magnus Pettersson (S) X  

Tommy Andersson (S) X  

Peter Bowin (V) X  

Nicolas Westrup (SD)  X 

Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) 
 X 

Total 6 2 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta riktlinjer för flaggning vid kommunens 

anläggningar m.m. och samtidigt upphäva nuvarande reglemente från 2007. 

Reservation  

Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 354 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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 355 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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 356 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 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Magnus 

Pettersson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

rapporten och skicka den till Länsstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 357 Dnr 2019-000491 040 

Årliga ägardirektiv 2020 för Ronnebys kommuns 
helägda bolag samt direktiv till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

VD och styrelsepresidier i bolagen ABRI, Miljöteknik och Ronnebyhus är 

inbjudna för dialog kring ägardirektiv 2020. 

 

Dialog sker med presidierna och VD i bolagen ABRI, Miljöteknik och 

Ronnebyhus. 

 

Årliga ägardirektiv för 2019 samt gällande Policy och direktiv för Ronneby 

kommun och dess helägda bolag, bifogas.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas 

Westrup (SD), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Roger Gardell (L), Peter 

Bowin (V), Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera ärendet till protokollet.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Ekonomichef, Johan Sjögren  
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§ 358 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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Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

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. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 359 Dnr 2019-000319 139 

Revidering av Integrationsstrategi 2019-2021 

 

Sammanfattning  

Integrationsstrategi för Ronneby kommun är framtagen utifrån 

kommunfullmäktiges beslut 2015-2018. 

 

Ronneby kommuns Integrationsstrategi ska revideras. Revideringsarbete 

påbörjades under Ledarforum den 25 oktober 2018, då deltagare arbetade 

med fokus på integration på alla nivåer inom kommunens alla verksamheter. 

Under våren har Integrationsgruppen sammanfattat materialet från 

Ledarforums arbete och omvandlat det till en ny Integrationsstrategi för 

2019-2021.  

 

Förvaltningarna och de kommunala bolagen i Ronneby kommun ska 

omvandla denna integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för 

sina verksamheter i samma forum, Ledarforum den 24 oktober 2019. Förslag 

ny Integrationsstrategi har skickats ut på remiss till alla nämnder och 

styrelsen för de kommunala bolagen..  

Bedömning 

Syftet med strategin är att skapa förutsättningar i hela kommunens 

organisation och bolag för att snabbt tillvarata individens resurser. Att bidra 

till att synliggöra mångfald och underlätta för att attityder förändras. 

Kommunen ska vara lyhörd för förändrade behov av integrationsarbetet samt 

att konkretisera den politiska viljeinriktningen och integrationen ska 

genomsyra alla verksamheter.  

 

Strategin består av fyra fokusområden; 

 

 Arbete och självförsörjning 

 Utbildning 

 Deltagande och social sammanhållning 

 Infrastruktur 
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Alla nämnder, Ronnebyhus och Miljötekniks styrelse ställer sig bakom 

dokumentet Integrationsstrategi 2019-2021. 

 

Äldrenämnden och Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom 

dokumentet, men önskar en ändringen att första stycket sidan 5, sista 

meningen ska omformuleras till: ”Grundinställningen i Ronneby är att varje 

nytillkommen invånare betraktas som en resurs.” 

 

Bolaget Abri har inte svarat på remiss.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige 

 

 att anta integrationsstrategin som gällande styrdokument för 

Ronneby kommun samt kommunala bolagen, vidare 

 

 att uppdra samtliga förvaltningar  och bolagen att omvandla denna 

integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för sin 

verksamhet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Peter 

Bowin (V), Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD) och Roger Gardell 

(L).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet med följande 

medskick: 

1. Andra meningen i stycket ”övergripande målsättning” bör formuleras 

på följande sätt- Genom ett aktivt integrationsarbete ska de som 

bosätter sig i kommunen kunna delta och bidra till 

samhällsutvecklingen i Ronneby samt stå till arbetsmarknadens 

förfogande. 

2. En översyn av målen som formulerats i dokumentet.  

3. Gruppledarna avser föra en diskussion i partigrupperna inför nästa 

behandling av ärendet i arbetsutskottet. 
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Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet återremitterar ärendet med följande medskick: 

1. Andra meningen i stycket ”övergripande målsättning” bör formuleras 

på följande sätt- Genom ett aktivt integrationsarbete ska de som 

bosätter sig i kommunen kunna delta och bidra till 

samhällsutvecklingen i Ronneby samt stå till arbetsmarknadens 

förfogande. 

2. En översyn av målen som formulerats i dokumentet.  

3. Gruppledarna avser föra en diskussion i partigrupperna inför nästa 

behandling av ärendet i arbetsutskottet. 

________________ 

Exp: 

Integrationssamordnare, Sabina Bico  
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§ 360 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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 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. 

 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att avstyrka markanvisningen och avslag på 

Roger Fredrikssons (M) förslag. 

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner 

att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(68) 
2019-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

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. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 361 Dnr 2019-000546 250 

Östra Piren - Upphandling och uppförande av 
byggnader, markytor med mera 

 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen genom Mark- och Exploatering upphandlar 

entreprenör genom ett partneringavtal för byggnation av bodar, vänthall, café 

och servicebyggnad på Ronneby Marina (Östra Piren)  

Bedömning 

Arbetet med att förverkliga visionen för Ronneby Marina är i full gång 

genom framdragning av VA, el, fiber och belysning. Framöver kommer 

arbetet med nya vägar, bryggor och parkeringar att påbörjas. De gamla 

byggnaderna som en gång var Allt i Marin rivs för att möjliggöra 1852:s 

etablering på samma plats. 

För att man ska kunna ha bodar, vänthall, café och servicebyggnad på 

platsen till sommaren 2020 behövs både byggnadskonsult och entreprenör 

handlas upp för ändamålet. Genom ett partneringavtal kommer vi bara ha en 

motpart och en kortare ledtid i projektet.  

Genom ett fastställande av upphandlingen kan ett avtal skrivas snarast den 

12 november och där med fas 1. Med en del forcering kan fas 2, 

byggnationen, starta 2020-02-03.  

Förutsättning för att hålla tidsplanen är att man ger Exploateringschefen i 

delegation att påbörja fas 2. Detta med förutsättningar att arbetet kommer 

inrymmas inom befintliga medel för utvecklingen av Ronneby Marina.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av byggnation av bodar, 

vänthall, café och servicebyggnad på Ronneby Marina (Östra Piren) genom 

ett partneringavtal. 

samt att ge Exploateringschefen delegation att påbörja fas 2.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Magnus 

Pettersson (S) och Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma,      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokument avseende 

upphandling av byggnation av bodar, vänthall, café och servicebyggnad på 

Ronneby Marina (Östra Piren) genom ett partneringavtal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger exploateringschefen delegation att 

påbörja fas 2. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Daniel Camenell 
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§ 362 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.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Peter 

Bowin (V) och Tommy Andersson (S). 
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Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå 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.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

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. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 363 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.      

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:  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(68) 
2019-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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 Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C) och 

Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till äldrenämndens förslag.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

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. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 364 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.      
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Bedömning 

Inledning  

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 

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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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 

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.  

 

Sjukresa i bil/specialfordon 60 kr/enkel resa 
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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 

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. 

Deltar i debatten 

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

Pettersson (S), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till äldrenämndens förslag med 

följande förändring: 

- Pris per HSL-insats fastställs till 100 kronor men med ett maxtak på 

200 kronor per månad. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till äldrenämndens förslag med följande 

förändring: 

- Föreslagen timtaxa om 220 kronor/timme, sänks till 190 

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

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

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. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 365 Dnr 2019-000509 103 

Blekinge arkipelag, Framtidstankar och utveckling 

 

Sammanfattning  

Resurser för Biosfärområde Blekinge Arkipelag, BBA 
 

BBA står inför några utmaningar de närmaste åren. Biosfärsområdets 

styrelse har diskuterat frågan och beslutat göra en framställning om utökade 

resurser för verksamheten under perioden 2020-2021. 
 

Bakgrund 

 

Tioårsutvärdering 

Efter 10 år skall verksamheten i biosfärsområdet utvärderas av Unesco och i 

samband med det skall en omfattande utvärdering genomföras och 

dokumenteras. Denna utvärdering skall vara klar senhösten 2021 och ligga 

till grund för Unescos ställningstagande om att Blekinge Arkipelag fortsatt 

skall vara ett biosfärsområde under kommande 10-årsperiod. 

 

Biosfärområdenas 10-årsutvärdering är ett tillfälle att sammanfatta vad som 

gjorts och samtidigt utvärdera effekten av biosfärområdets tvärsektoriella 

arbetssätt. När utvärderingen tas fram, är det viktigt att det är en transparent 

och inkluderande process. 10-årsutvärderingen syftar till att rekonfirmera 

åtaganden, samt att skapa stöd, engagemang och intresse för kommande 10-

årsperiod. 

 

Nationella Programkommittén rekommenderar att tydliga kopplingar till 

Agenda 2030, FNs globala hållbarhetsmål och Biosfärprogrammets Lima 

Action Plan, görs. 

 

Tidplanen för arbetet ser ut enligt följande: 

September 2019: Riktlinjer dras upp för arbetet, resursfrågan ombesörjs. 

December 2019: Resurs- och personalfrågor lösta. 

Januari 2020: Det interna utvärderingsarbetet startar. 

September 2020: Avstämningsmöte med Programkommittén – Hur ser 

planen för genomförande av 10-årsutvärderingen ut? Finns resurser 

tillgängliga, finansiella och personella? Finns någon projektorganisation eller 

arbetsmodell? Hur ser kommunikationsplanen ut? 

December 2020: Rapportering till Programkommittén – Hur fortskrider 

processen? Hur långt har ni kommit i utvecklingen av biosfärområdets 

handlingsprogram? Är några kapitel klara? 
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Februari 2021: Version 1 klar, Peer review av kollegorna i Biosfärrådet, 

Programkommittén informeras, lokal och regional förankring av version 1 

med möjlighet för samverkanspartners att bidra till utvärderingens innehåll. 

Mars 2021: Version 2 klar, skickas till Programkommittén för kännedom. 

April 2021: Utvärderingen är färdigförankrad med biosfärområdets centrala 

samverkanspartners, så som t ex länsstyrelser och regioner, universitet och 

högskolor, lokala föreningar, näringslivsnätverk, m fl. 

April 2021: Biosfärområdets styrelse/styrgrupp godkänner 10-

årsutvärderingen. 

Maj 2021: 10-årsutvärderingen förankras i berörda kommunstyrelser, eller 

instans av motsvarande paritet. Översättning påbörjas . 

Juni 2021: För information och förankring i Kommunfullmäktige  

Juli 2021: Stödjande dokument och underskrifter samlas in 

Augusti/September 2021: Beslut av Programkommittén, engelsk version klar 

30 September 2021: Deadline för inlämning till HQ MAB-sekretariatet, 

Paris. 

 

ARK 56 

Projektet Arkipelagrutten avslutas hösten 2019 och ARK 56 har etablerats. I 

den skötselplan för leder som utarbetats regionalt och beslutats av regionen 

och länets kommuner, kommer BBA att ha en roll. Följande uppgifter skall 

hanteras: 

- Utvecklande av koncept ARK56, hållbarhetsaspekt och produkter 

som är knutna till ARK56 

ARK56 är inte en färdig produkt utan ett koncept som behöver 

utvecklas kontinuerligt för att nå ut till Blekingebor och turister. Det 

finns stora möjligheter för ekonomiska, ekologiska och sociala 

vinster genom en vidareutveckling av produkter kring ARK56. 

Blekinge Arkipelag kan använda ARK56 för att utbilda och 

informera om hållbarhet både för blekingebor och turister.  

- Övergripande ansvar för varumärket ARK56 

Det är viktigt att alla aktörer följer vad varumärket ARK56 står för 

och att en viss kvalitetsstandard hålls. ARK56 fortlevnad är till 

mycket stor del beroende av vad och på vilket sätt entreprenörerna 

utmed lederna levererar till besökarna. Företagen är dessutom 

ambassadörer för lederna i olika sammanhang. Logotypen ”ARK56” 

används bara av medlemmar i nätverket och samarbetspartners 

(företagare, huvudman, kommuner, Länsstyrelsen). En Facebooksida 

har etablerats med mer än 1 300 följare som gör biosfärområdet känt 

för olika målgrupper.  

Detta upprätthålls inte av någon annan aktör i 
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förvaltningsorganisationen, vilket gör Blekinge Arkipelags fortsatta 

engagemang för detta särskilt viktigt. 

 

- Drivande av företagsnätverket för ett hållbart entreprenörskap 

Under projekt Arkipelagrutten har ett företagsnätverk med 54 

medlemmar byggts upp. Företagen är medlemmar i föreningen 

Blekinge Arkipelag och har förpliktat sig att arbeta för en hållbar 

utveckling. De anslutna företagen har påbörjat sitt hållbarhetsarbete 

och har redan fått effekter som installation av solceller, förbättrad 

energieffektivitet, förändrad sophantering och ett generellt 

hållbarhetstänk. Företagen har behov av stöd och vidareutveckling 

för att verkligen arbeta på en hållbar nivå socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt. För att Blekinge Arkipelag ska kunna arbeta vidare med 

hållbarheten i biosfärområdets företagande är det etablerade 

nätverket viktigt att upprätthålla. Ett minimum är två möten under det 

kommande året för att behålla förtroende och erfarenhetsutbyte. 

 

 

Förslag och framställning till kommunerna 

 

För att kunna genomföra 10-årsutvärdering och för att klara åtagandena 

avseende ARK56 föreslår och äskar styrelsen följande bidrag från 

huvudmännen: 

 

-nuvarande biosfärssamordnare friställs helt för att projektleda 10-års 

utvärderingen 

-denne ersätts i ordinarie verksamhet med 0,5 årsarbetare 

-0,5 årsarbetare anställs för att hantera uppgifter för ARK56 
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Kostnad: 

 

Personal och lönebikostnader samt övriga kostnader: 

2020  900.000 kr 

2021  600.000 kr 

Fördelas med  

-50% Karlskrona kommun 

-25%  Karlshamns respektive Ronneby kommuner.. 

Deltar i debatten 

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

Gardell (L). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.       

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter till ärendet till 

budgetberedningen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen, att: Johan Sjögren, ekonomichef  
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§ 366 Dnr 2019-000535 821 

Projektplan för uppförande av idrottshall i Listerby 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-06-13 § 82 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tillsammans med Miljö- och 

byggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag på en projektplan för 

uppförande av idrottshall i Listerby. Anledningen till projektplanen är att 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har erhållit ett särskilt uppdrag från 

kommunfullmäktige i budgeten med redovisning till kommunstyrelsen, juni 

2019.       

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat.       

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

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att bordlägga ärendet.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson 
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§ 367 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 Roger Fredriksson (M) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(68) 
2019-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 368 Dnr 2019-000532 001 

Val av styrelseledamöter till Energikontor Sydost  

 

Sammanfattning  

Energikontor Sydost hemställer i en skrivelse om två nomineringar per 

medlem till föreningsstyrelsen för Energikontor Sydost. 

 

Kommunstyrelsen delegerade 2019-09-03 till arbetsutskottet att hantera 

nomineringsprocessen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att Ronneby kommun, genom 

arbetsutskottet, avstår från att nominera två personer till föreningsstyrelsen i 

Energikontor Sydost.       

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Ronneby kommun avstår från 

att nominera två personer till föreningsstyrelsen i Energikontor Sydost. 

________________ 

Exp: 

Energikontor Sydost  
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§ 369 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- 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 370 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  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.      
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Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 371 Dnr 2019-000555 001 

Förslag till organisationsförändring avseende 
kommunikationsenheten och näringslivsenheten  

 

Sammanfattning  

Vår nuvarande kommunikationschef Johans Sandberg har blivit vald till 

regionråd i Regionblekinge. Han kommer därmed att vara tjänstledig under 

innevarande mandatperiod.  

Mitt förslag är att inte återbesätta tjänsten. Istället föreslår jag en förändring i 

nuvarande organisation. Kommunikationsenheten finns idag inom 

Kommunledningsförvaltningen som en egen enhet. 

Jag föreslår att de delar som idag ryms inom Kommunikationsenheten flyttas 

till näringslivskontoret. 

Turism och evenemang har tidigare flyttats över. 

Det finns samordningsvinster att göra, bl a när det gäller förankring av 

platsvarumärket, samordning av informationsflöde. Fler medarbetare kan, 

under samma chef, vara delaktiga i implementering av näringslivsplan, 

kommande evenemangs- och besöksstrategi mm. 

Vi har också utmaningar i ett nytt kontaktcenter och utveckling av vår 

turistbyrå, webb, intranät, för att nämna några saker.            

Förslag  

 Näringslivskontoret och nuvarande Kommunikationsenhet bildar en 

helt ny enhet under Kommunstyrelsen, Näringsliv- och 

kommunikation 

 Nuvarande näringslivschef blir chef över enheten. 

 Näringslivschefen tar fram en konkret handlingsplan för de två 

enheternas sammanslagning, i samverkan med medarbetarna. 

 En verksamhetsplan tas fram för den nya enhetens långsiktiga arbete. 

 En tjänst som biträdande näringslivschef, med inriktning mot 

kommunikation, inrättas och internannonseras. 

 En tjänst som platsutvecklare inrättas. Denna tjänst behöver då inte 

äskas inför 2020, extern annonsering. 
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 Inriktningen är att den nya enhetens uppstart blir 2019-10-01. 

Medarbetarna informeras, risk- och konsekvensbedömning 

genomförs och samverkan sker innan uppstartdatum.  

Förslag till beslut 

Härmed föreslår jag att Kommunstyrelsen ställer sig bakom mitt förslag och 

beslutar enligt detta. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas 

Westrup (SD) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 

följande: 

 Näringslivskontoret och nuvarande Kommunikationsenhet bildar en 

helt ny enhet under Kommunstyrelsen, Näringsliv- och 

kommunikation 

 Nuvarande näringslivschef blir chef över enheten. 

 Näringslivschefen tar fram en konkret handlingsplan för de två 

enheternas sammanslagning, i samverkan med medarbetarna. 

 En verksamhetsplan tas fram för den nya enhetens långsiktiga arbete. 

 En tjänst som biträdande näringslivschef, med inriktning mot 

kommunikation, inrättas och internannonseras. 

 En tjänst som platsutvecklare inrättas. Denna tjänst behöver då inte 

äskas inför 2020, extern annonsering. 

Inriktningen är att den nya enhetens uppstart blir 2019-10-01. Medarbetarna 

informeras, risk- och konsekvensbedömning genomförs och samverkan sker 

innan uppstartdatum. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 372 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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad genom att styrelsen i AB 

Ronnebyhus besvarat motionen och överlämnat den till 

kommunledningsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 373 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. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 374 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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 375 Dnr 2019-000005 101 

Delegationsbeslut 2019 

 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande avseende 

BIU Online 2.0 och global Integration. 

2. Sammanställning av delegationsbeslut från mark- och 

exploateringsenheten 2019.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporteringen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

67(68) 
2019-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 376 Dnr 2019-000003 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande information om kurser och konferenser: 

- Svenskt Näringsliv bjuder in till att följa med på en företagsam resa i 

Ronneby kommun den 2 oktober. Sista anmälningsdag 25 september.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att eventuellt deltagande sker på egen 

begäran och inte är arvodesberättigad.      

Propositionsordning 

Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att eventuellt deltagande sker på 

egen begäran och inte är arvodesberättigad.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 377 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

- 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      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


