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§ 450

Dnr 2019-000001 101

Val av justerare och justering av dagordningen
Sammanfattning
Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av dagordningen:
-

Ärende avseende ”Nytt dataskyddsombud, Ronneby kommun” lyfts in som ärende 43
på dagordningen.

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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§ 451

Dnr 2019-000486 101

Information om SydostLeader
Sammanfattning
SydostLeader omfattar kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro,
Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge. Leaderområdet omfattar
även, avseende Havs- och Fiskerifonden/EHFF, kommunerna Kalmar, Borgholm och
Mörbylånga samt hela sjön Åsnen. Vår almännyttiga förening bildades formellt vid första
årsstämman i november 2015 och erhöll slutligt starbesked, som Leaderområde, av
Jordbruksverket i februari 2016.
Så här mot slutet av nuvarande programperiod (2014 - 20) kan vi konstatera att vi har och haft
ett positivt och omfattande utvecklingsarbete, där mer än ett 70-tal projektansökningar har
beviljats av styrelsen. Inkluderande privat och annan medfinansiering medför detta att ca. 65
miljoner kronor nu investeras i landsbygs- och skärgårdsutveckling inom vårt Leaderområde.
I enlighet med vår policy vill vi åter träffa våra medlemskommuner och kort informera om
aktuell verksamhet, projektbeslut, uppnådda mål/indikatorer samt ekonomi.
Joel Parde, ordförande för Sydostleader, ger information om Leaderkontorets organisation och
verksamhet i enlighet med ovan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L),
Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Roger Fredriksson (M) tackar Joel Parde för ett mycket väl genomfört arbete och önskar lycka
till framöver.
________________
Exp:
Joel Parde, Sydostleader
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§ 452

Dnr 2019-000612 4310

Hittaut Ronneby (Ronneby Orienteringsklubb) LONA 2020
Sammanfattning
Ronneby Orienteringsklubb har under åren 2018-2019 arrangerat Hittaut i Ronneby kommun.
Hittaut är en friskvårdsaktivitet som ägs av Svenska orienteringsförbundet men genomförs av
lokala orienteringsklubbar. Utfallet av Hitta ut har varit mycket positivt, under 2019 var det i
Ronneby 1058 deltagare som gjorde 37 908 checkpointsbesök och under 2018 var det 678
deltagare som gjorde drygt 20 000 checkpointsbesök.
Ronneby Orienteringsklubb vill nu fortsätta med att arrangera Hitta ut Ronneby i ytterligare
minst 4 år (2020-2023). För att finansiera projektet ansöker de om LONA-medel hos
länsstyrelsen genom kommunen.
Den totala kostnaden för Hitta ut Ronneby i 4 år är beräknad till 758 000 kr. Ansökt belopp
från LONA är 379 000 kr och värdet av ideellt arbete (utfört av Ronneby Orienteringsklubb)
är 190 000 kr. Återstoden 189 000 kr ansöker Ronneby orienteringsklubb om att Ronneby
kommun ska vara medfinansiär till med ett belopp om 47 250 kr per år. Detta ska då främst
täcka kostnaderna för karttryck, licensavgift och till viss del nyritning/revidering av kartor.
Ronneby kommun har under åren 2018-2019 stöttat Hitta ut Ronneby med ca 80 000 kr per
år.
Bedömning
Hittaut får fler personer att upptäcka vår tätortsnära miljö genom orientering under enkla och
tillgängliga former. Projektet visar på goda resultat. Att generera mer motion, få en aktivare
och friskare befolkning innebär även en mer välmående befolkning, både fysiskt och psykiskt.
Hittaut bidrar långsiktigt till folkhälsa i Ronneby och arbetar aktivt med folkhälsomål 9 - en
ökad fysisk aktivitet, som är ett av de prioriterade folkhälsomålen i Ronneby kommuns
folkhälsopolicy.

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att Ronneby kommun ska söka LONA-medel till
Ronneby Orienteringsklubb för Hitta ut Ronneby 2020-2024 samt medfinansiera projektet
med 47 250 kr per år, under förutsättning att projektet blir beviljat LONA-medel. Att
finansiering sker från kommunstyrelsen kontot för oförutsedda kostnader under 2020 och att
kostnaden för övriga år behandlas i kommande budgetarbetet.
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 föreslår kommunstyrelsen att Ronneby kommun ska söka
LONA-medel till Ronneby Orienteringsklubb för Hitta ut Ronneby 2020-2024 samt
medfinansiera projektet med 47 250 kr per år, under förutsättning att projektet blir beviljat
LONA-medel. Att finansiering sker från kommunstyrelsen kontot för oförutsedda kostnader
under 2020 och att kostnaden för övriga år behandlas i kommande budgetarbetet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 453

Dnr 2019-000122 4310

LONA - Vad skulle göra Bräkneån och Listerbyån bättre?
Sammanfattning
Projektet är en förstudie med syfte att ta fram förslag på åtgärder som kan utföras för att få en
ökad vattenhushållning och för att nå en bättre ekologisk status i Listerbyån och Bräkneån. De
förslag som projektet presenterar utförs sedan som ett eller flera separata projekt och
förväntas ge långsiktiga positiva effekter på vattnets uppehållstid, vattenrening och biologisk
mångfald beroende på vilken/vilka åtgärder som genomförs.
Projektet utgör en del av kommunens arbete för att uppnå fyra av fem fokusområden i
miljöprogrammet: Friskt vatten, Biologisk mångfald, God bebyggd miljö samt Giftfri miljö.
Fokusområdena bygger på de nationella miljökvalitetsmålen.
Projektet består av att för Listerbyån respektive Bräkneån (från mynningen till Tiken
inklusive Husörenbäcken och Lillån) göra en biotopkartering, hydromorfologisk åtgärdsplan,
en ekosystemtjänstanalys för de föreslagna åtgärderna samt en vattenbalansberäkning.
Vattenbalansberäkningen för Bräkneån kommer att göras för hela åns sträcka.
Bedömning
Ansöka om bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för att göra en biotopkartering,
hydromorfologisk åtgärdsplan, bedömning av ekosystemtjänster och vattenbalansberäkning
för Bräkneån respektive Listerbyån. Den totala kostnaden för projektet är 1 238 000 kronor
och ansökan om bidrag är på 1 115 000 kronor. Medfinansieringen är på 110 500 kr från
Ronneby varav 88 000 kronor är medfinansiering i tid och 22 500 kronor i kontanta medel.
Tingsryds kommun medfinansierar vattenbalansberäkningen för Bräkneån med 12 500
kronor.
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Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen ansöker om medel från LONA för
att finansiera projektet ”Vad skulle göra Bräkneån och Listerbyån bättre?” och därmed också
godkänner kommunens medfinansiering i projektet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S) 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 föreslår kommunstyrelsen att kommunen ansöker om medel
från LONA för att finansiera projektet ”Vad skulle göra Bräkneån och Listerbyån bättre?” och
därmed också godkänner kommunens medfinansiering i projektet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 454

Dnr 2019-000622 611

Informationsärende - Uppföljning av projekt på Slättagårdsskolan slutrapport
Sammanfattning
Information med anledning av uppföljning och slutrapport av projekt på Slättagårdsskolan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet hänskjuter ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande 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

Justerandes sign
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§ 455

Dnr 2019-000549 007

Granskning av kommunens leverantörsregister
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har anlitat EY för en granskning av kommunens
leverantörsregister och med anledning av granskningsrapporten lämnar EY ett antal
rekommendationer. Revisorerna efterfrågar kommunstyrelsens yttrande och uppgifter om
vilka åtgärder som vidtagits senast den 31 december 2019.
I bilaga ”Yttrande granskningsrapport” lämnas först en beskrivning av bakgrundsmaterial och
befintliga ruiner, därefter kommenteras EY:s granskningsrapport och rekommendationer samt
vidtagna åtgärder.
Bedömning
Det hade varit bra för kvaliteten på rapporten, dess slutsatser och rekommendationer om EY
hade tagit kontakt med ekonomienheten för hjälp att tolka data. På grund av tidsdimension
dras felaktiga slutsatser.
EY har inte efterfrågat befintliga rutiner för registrering, registervård, etc, vilket kunde varit
relevant då man anser att de behöver ändras.
EY:s rapport påtalar behovet av att ajourhålla leverantörsregistret. Registret är i ständig
förändring och de leverantörer som faktiskt används bedöms i allt väsentligt vara uppdaterade.
Om registret ständigt ska vara uppdaterat mot Skatteverkets register och olika varningslistor
behöver kommunen ansluta sig till någon extern tjänst. En sådan tjänst har, baserat på
efterkontroll, hittills inte bedömts vara motiverad med hänsyn till kostnaden för tjänsten.
Senast våren 2020 kommer en genomgång att göras av leverantörsregistret för att rensa, rätta
och komplettera data i samband med det redan påbörjade projektet för införande av ett nya ehandels- och fakturasystem. Även rutiner kring beställningar/inköp och leverantörsfakturor
kommer att ses över eftersom processen kommer att ändras.
Ytterligare åtgärder bedöms inte nödvändiga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationen att leverantörsregistret ska uppdateras
och finner det rimligt att uppdateringen sker enligt befintlig planering.
Justerandes sign
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), Magnus
Pettersson (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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom
rekommendationen att leverantörsregistret ska uppdateras och finner det rimligt att
uppdateringen sker enligt befintlig planering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 456

Dnr 2019-000640 041

Budget 2020 AB Ronneby Helsobrunn
Sammanfattning
Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn överlämnar sitt förslag till driftbudget 2020 för bolaget
till kommunfullmäktige i Ronneby.
Efter kommunfullmäktiges fastställande av driftbudgeten ska den antas vid en bolagsstämma i
bolaget.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Ronneby fastställer driftbudget 2020 för AB Ronneby Helsobrunn
enligt överlämnat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens stämmoombud i AB
Ronneby Helsobrunn:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:


val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Vid bolagsstämman ska ombudet:

Justerandes sign



besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget



i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad ram för
upptagande av krediter (beviljad borgensram)



i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv.
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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 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
fastställa fastställer driftbudget 2020 för AB Ronneby Helsobrunn enligt överlämnat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens stämmoombud i AB
Ronneby Helsobrunn:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:


val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Vid bolagsstämman ska ombudet:


besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget



i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad ram för
upptagande av krediter (beviljad borgensram)

i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 457

Dnr 2019-000491 040

Årliga ägardirektiv 2020 för Ronnebys kommuns helägda bolag
samt direktiv till stämmoombud
Sammanfattning
VD och styrelsepresidier i bolagen AB Ronneby Industrifastigheter, Tonneby Miljö & Teknik
AB och AB Ronnebyhus har varit inbjudna till kommunstyrelsens arbetsutskott för dialog
kring ägardirektiv 2020. De reviderade ägardirektiven överlämnas till kommunfullmäktige.
Bedömning
Ägardirektiven beslutas av kommunfullmäktige och fastställs på en bolagsstämma. För detta
behövs direktiv till stämmoombuden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv för Ronneby kommuns
helägda bolag.
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby
Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB
Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:


val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Vidare skall ombudet:


besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga ägardirektiv.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande 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

Justerandes sign
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§ 458

Dnr 2019-000496 040

Totalram och räntevillkor för bolagens koncernkontokrediter 2020
Sammanfattning
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en totalram för
bolagens koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska gälla.
Bedömning
Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2019 varit 300 mkr. För närvarande har
248 mkr beviljats.
Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2019 varit kommunens ränta mot
banken med ett påslag om 0,40%, vilket ger: NSSu (Nordea Sverige Stiborbas utlåning) vecka
+ 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,20% över 40 mkr.
Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi vecka, utan avdrag.
Kundräntan för in-/utlåning via koncernkontot kommer inte att understiga noll procent.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
För 2020 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen för koncernkontot
högst uppgå till 300 mkr.
Avseende räntevillkoren för 2020 för utlåning till bolagen ska kommunens ränta mot banken
ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70%
upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,20% över 40 mkr.
För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från banken, NSSi
vecka, utan avdrag
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:
För 2020 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen för koncernkontot
högst uppgå till 300 mkr.
Avseende räntevillkoren för 2020 för utlåning till bolagen ska kommunens ränta mot banken
ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70%
upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,20% över 40 mkr.
För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från banken, NSSi
vecka, utan avdrag.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 459

Dnr 2019-000497 040

Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2020 samt
direktiv till stämmoombud
Sammanfattning
I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen lämnar kommunen
borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av att låna pengar. För att de kommunala
bolagen inte därigenom ska erhålla konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till
kommunen.
Förslaget till borgensramen har beaktat bolagens investeringsplaner för det kommande året
och dialog har förts med bolagens ekonomichefer.
Respektive bolags ram för upptagande av krediter, dvs den beviljade borgensramen, ska antas
på bolagsstämma i varje bolag.
Bedömning
Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de kommunala
bolagen.
Förändringen för ABRI är en konsekvens av att Parkdalaskolan inte ska ägas och byggas om i
ABRI:s regi utan i kommunens. I övrigt föreslås oförändrade borgensramar.
Bolag
AB Ronnebyhus
AB Ronneby
Industrifastigheter
Ronneby Miljö
och Teknik AB
AB Ronneby
Helsobrunn
Totalt (mkr)

Nuvarande
Önskad
Ny
borgensram förändring borgensram
687,9
603,0

0
-125,0

687,9
478,0

832,0

0

832,0

96,9

0

96,9

2 219,8

-125,0

2 094,8

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att gälla tills vidare:
- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Justerandes sign
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-

-

-

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 478,0 mkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 832,0 mkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen AB Ronneby
Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB
Ronnebyhus lämnas följande direktiv:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
- val av ordförande vid stämman
- godkännande av röstlängd
- val av justeringsman
- prövning av om stämman blivit behörigen kallad
Vidare skall ombudet på bolagsstämma:
- besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs.
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.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
gälla tills vidare:
- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 478,0 mkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
- att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 832,0 mkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen AB Ronneby
Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB
Ronnebyhus lämnas följande direktiv:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
- val av ordförande vid stämman
- godkännande av röstlängd
- val av justeringsman
- prövning av om stämman blivit behörigen kallad
Vidare skall ombudet på bolagsstämma:
besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 460

Dnr 2019-000382 001

Uppföljning av tillfälliga statsbidrag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i §235/2019 att ge ”ett uppdrag till ekonomichefen att följa upp
tillfälliga statsbidrag 2017-2019 inom alla verksamheter och hur dessa påverkat
verksamheternas personalbudget efter det att statsbidraget upphört.”
Bedömning
Tillfälliga statsbidrag har i denna uppföljning tolkats som riktade statsbidrag, d.v.s. inte andra
projektmedel. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål. Flertalet av dessa
betalas inte ut med automatik utan måste sökas.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) beskriver de riktade statsbidragen som
kostnadsdrivande och att de ofta medför en ökad administration. Därför arbetar man för ökade
generella statsbidrag och färre riktade.
De riktade statsbidragen hanteras av berörd förvaltning och det finns därmed inte någon
samlad förteckning över vilka riktade statsbidrag kommunen erhåller. I bokföringen skiljer
man inte på riktade statsbidrag och andra bidrag som erhålls från statliga myndigheter på
kontonivå. Istället används olika konton beroende på bidragsgivande myndighet. Vanligtvis
skapas även ett projektnummer för att underlätta uppföljningen av bidraget. Särskilt viktigt är
det då kommunen ska återredovisa hur mycket pengar som använts och till vad.
I denna redovisning av uppdraget har ytterligare en avgränsning gjorts och det är att
personalkostnaden ska ha påverkats. Statsbidrag som inte varit kopplat till personalkostnader
ingår inte i uppdraget.
För att kunna göra en uppföljning har ekonomienhetens kontaktekonomer gått igenom
förvaltningarnas riktade statsbidrag och lämnat en sammanställning av vilka riktade
statsbidrag som finns/funnits och som påverkat personalkostnaderna. Sammanställningen
återfinns som bilaga (Statsbidrag redovisning av uppdrag).
Syftet med uppföljningen har varit att se om kommunen har kvar/riskerar att ha kvar
personalkostnader efter bidragsperioden.
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Slutsatsen av genomgången är att riktade statsbidrag i vissa fall har medfört att
personalkostnader permanentats i organisationen genom att tjänsterna planerats in i ordinarie
verksamhet efter bidragsperioden eller på annat sätt att personalkostnader finns kvar trots att
bidraget har upphört. Det finns å andra sidan riktade statsbidrag som finansierat ordinarie
tjänster och då istället har sänkt kommunens kostnader.
Det som är viktigt är att förvaltningarna har bra kontroll över när de riktade statsbidragen
upphör så att man i god tid kan planera för den personal som arbetar på tjänster som
finansieras av bidrag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet och uppmanar förvaltningarna att i
god tid planera för omställning av verksamheten så att den kostnad som statsbidraget
genererar upphör då det riktade statsbidraget upphör.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Tommy
Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet för en komplettering av
åren 2017 och 2018 i specificeringen över riktade statsbidrag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för en komplettering av åren 2017 och
2018 i specificeringen över riktade statsbidrag.
________________
Exp:
Ekonomichef, Johan Sjögren
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§ 461

Dnr 2019-000648 189

Program för kris och beredskap
Sammanfattning
Detta program utgör det styrdokument för kris- och beredskap som avses i Överenskommelse
om kommunernas krisberedskap (kommunavtalet). Programmet anger hur arbetet med krisoch beredskap styrs i Ronneby kommun.
Programmet skall beslutas av Kommunfullmäktige i enlighet med kommunavtalet.
Bedömning
Programmet uppfyller de i kommunavtalet angivna punkter som skall ingå. Dessa är


övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag
och kommunalförbund.



kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.



kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.



vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta
fram eller uppdatera under mandatperioden.

Programmets innehåll innebär att aspekten kris- och beredskap skall vägas in i all
verksamhetsplanering samt att alla delar av kommunkoncernen skall delta i arbetet med krisoch beredskap.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Program för kris- och beredskap.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V),
Kenneth Michaelsson (C) och Roger Gardell (L).
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 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
anta Program för kris- och beredskap.
Justerandes sign
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________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 462

Dnr 2019-000614 001

Förslag till hyra av lokaler vid Sörby Center som ersättningslokaler
för Espegården (äldrenämnden).
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-11-20 § 177
Medarbetare inom äldrenämndens hemtjänst i egen regi med arbetsområde huvudsakligen i
centrala Ronneby och nattpatrull har arbetslokaler förlagda till byggnad Espegården.
Äldreförvaltningen har informerats om att byggnaden ska rivas och att andra arbetslokaler för
verksamheten behöver eftersökas.
Drygt 100-talet medarbetare berörs. Äldreförvaltningen har gjort ett rumsfunktionsprogram
med krav på lokaler. De tillgängliga lokaler som bedöms uppfylla de uppställda kraven är
belägna i Sörby Center Västra Industrigatan 5 i Ronneby. Kontorslokalerna med bl. a
grupprum för sex hemtjänstgrupper och arbetsrum för enhetschefer omfattar 485 kvadratmeter
och källarlokaler med bl. a omklädning uppgår till 184 kvadratmeter.
För trådlös datakommunikation planeras att flytta befintlig funktionsduglig utrustning från
Espegården till Sörby Center. Kompletterande åtgärder och utrustning behövs dock och
beräknas uppgå till 55 000 kronor plus moms varför äldrenämnden hemställer om
kompletterande investeringsanslag.
Inflyttning bedöms, utifrån beslutsprocess och ombyggnadstid, preliminärt att kunna i ske i
början på mars 2020.
Hyresoffert från fastighetsägaren har lämnats med årshyra om 566 375 kronor inkl. el och
värme plus moms för beskrivna ytor. Hyran räknas upp årligen enligt KPI med oktober 2008
som basår. Hyresberäkningen baseras på fem år med möjlighet till förlängning om ytterligare
tre år. Beroende på beslutsprocess och ombyggnadstid är tiden för hyreskontrakt preliminärt
20 03 01 – 25 02 28. Förvaltningschefen för äldreförvaltningen föreslås ges i uppdrag att
teckna hyreskontrakt inom föreslagna ramar.
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Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att ge förvaltningschefen för äldreförvaltningen i uppdrag att teckna hyreskontrakt mellan
Äldrenämnden Ronneby kommun och SörbyCentret Fastighets AB avseende lokaler för
medarbetare i hemtjänst vid Sörbycenter, Industrigatan 5, Ronneby, enligt ovan beskrivna
hyresoffert till en kostnad om max 600 000 kronor plus moms per år och med
indexuppräkning enligt KPI för en kontraktstid om max fem år och
äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att hemställa hos kommunfullmäktige om kompletterande investeringsanslag år 2020 för
installation av trådlös kommunikation i lokalerna för hemtjänst vid Sörby Center
Industrigatan 5, Ronneby, om 55 000 kronor plus moms.
Bedömning
Bakgrund
Medarbetare inom äldrenämndens hemtjänst i egen regi med arbetsområde huvudsakligen i
centrala Ronneby och nattpatrull har arbetslokaler förlagda till byggnaden Espegården.
Äldreförvaltningen har informerats om att byggnaden ska rivas och att andra arbetslokaler för
verksamheten behöver eftersökas.

Omfattning
Drygt 100-talet medarbetare berörs. Det är medarbetare i sex hemtjänstgrupper och
nattpatrull, fyra enhetschefer och två lås- och larminstallatörer som behöver beredas andra
lokaler. Verksamhet bedrivs i lokalerna dygnet runt året runt. Medarbetarna i
hemtjänstgrupperna behöver lokaler för i huvudsak samling och dokumentation. Arbetsrum
behövs till enhetschefer och lås- och larminstallatörer. Vidare behövs omklädningsrum,
dusch, toaletter, samtalsrum, personalrum och förråd. Det behövs också parkeringsplatser för
bilar och cyklar, eventuellt med laddningsstolpar med el.
Äldreförvaltningen har gjort ett rumsfunktionsprogram med krav på lokaler. Olika lokaler,
både interna och externa har inventerats. De tillgängliga lokaler som bedöms uppfylla de
uppställda kraven är belägna i Sörby Center med entré mot Västra Industrigatan.
Kontorslokalerna är belägna i markplan med yta motsvarande 485 kvadratmeter. Viss
ombyggnad behöver ske i lokalerna bl. a genom en del nya innerväggar för ny rumsindelning,
delvis byte av undertak, delvis ny allmänbelysning, anpassning av egen entré och uppdelning
av ventilation med tilluftsventiler.
Omklädningsrum finns i källaren och uppfräschning av ytskikt ska göras och utbyte av
handfat där så bedöms. Ytan i källaren att hyra uppgår till 184 kvadratmeter.
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Datakommunikation
Äldreförvaltningen har samrått med kommunens IT-enhet. För datakommunikation behövs
dels ett fast nät, dels ett mobilt nät i lokalerna i Sörby Center. Om spridningsnätet för den
fasta kommunikationen är i tillräckligt bra skick tillkommer inte några kostnader för detta.
Närmare besiktning behöver göras och engångskostnad kan efter det tillkomma.
För den trådlösa datakommunikationen planeras att flytta befintlig funktionsduglig utrustning
från Espegården till Sörby Center, som t ex accesspunkter. Kompletterande åtgärder behövs i
form av kabeldragning, ytterligare en accesspunkt och en switch i de nya lokalerna.
Sammantaget bedöms kostnader för dessa åtgärder uppgå till ca 55 000 kronor plus moms.
Äldrenämnden hemställer därför om kompletterande investeringsanslag om 55 000 kronor
plus moms för år 2020.

Färdigställande av lokaler
Fastighetsförvaltaren beräknar ca åtta veckors ombyggnadstid från det att hyreskontrakt
tecknats. Inflyttning bedöms, utifrån beslutsprocess och ombyggnadstid, preliminärt att kunna
i ske i början på mars 2020.

Hyreskostnad
Fastighetsägaren, SörbyCentret Fastighets AB, har lämnat hyresoffert enligt följande:


Hyra för kontorsytor 1 035 kronor plus moms per kvadratmeter och år räknat på en yta
om 485 kvadratmeter



Hyra för omklädningsrum och förråd 350 kronor plus moms per kvadratmeter och år
räknat på en yta om 184 kvadratmeter



Årshyra 566 375 kronor inkl. el och värme plus moms för ovanstående ytor. Hyran
räknas upp årligen enligt KPI med oktober 2008 som basår.



Kostnader för fasta parkeringsplatser med eluttag för bilvärmare och laddning kan
tillkomma. Sådan el debiteras efter förbrukning. I närtid bedöms inte elbilar bli aktuella
då dessa inte kan levereras.
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Nuvarande hyreskostnader (år 2019) för Espegården är intern hyreskostnad om 801 000
kronor.

Kontraktstid
Hyresberäkningen baseras på fem år med möjlighet till förlängning om ytterligare tre år.
Beroende på beslutsprocess och ombyggnadstid är tiden för hyreskontrakt preliminärt 20 03
01 – 25 02 28.
Övrigt
I två andra flyglar i Sörby Center bedriver äldreförvaltningen redan verksamhet såsom bl. a
myndighetsenheten med biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdsverksamhet med bl. a
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Lokalisering av hemtjänstgrupper till
Sörby Center bedöms leda till synergieffekter vad gäller t ex resurser som bilar. Vidare ökar
förutsättningarna för ökad trygghet och säkerhet för medarbetare framför allt kvälls- och
nattetid då fler personer kommer att röra sig i området.
Tecknande av hyreskontrakt
För att kunna påbörja ombyggnad av lokalerna i Sörby Center och därmed kunna lämna
lokalerna i Espegården så snabbt som möjligt föreslås att förvaltningschefen för
äldreförvaltningen ges i uppdrag att teckna hyreskontrakt inom föreslagna ramar.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att ge förvaltningschefen för äldreförvaltningen i uppdrag att teckna hyreskontrakt mellan
Äldrenämnden Ronneby kommun och SörbyCentret Fastighets AB avseende lokaler för
medarbetare i hemtjänst i Sörbycenter, Västra Industrigatan 5, Ronneby, enligt ovan
beskrivna hyresoffert till en kostnad om max 600 000 kronor plus moms per år och med
indexuppräkning enligt KPI för en kontraktstid om max fem år och
äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att hemställa hos kommunfullmäktige om kompletterande investeringsanslag år 2020 om
55 000 kronor plus moms för installation av trådlös kommunikation i lokalerna för hemtjänst
vid Sörby Center, Västra Industrigatan 5, Ronneby.
Äldrenämndens beslut 2019-11-20
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:


Justerandes sign

att ge förvaltningschefen för äldreförvaltningen i uppdrag att teckna hyreskontrakt
mellan Äldrenämnden Ronneby kommun och SörbyCentret Fastighets AB avseende
lokaler för medarbetare i hemtjänst i Sörbycenter, Västra Industrigatan 5, Ronneby,
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enligt ovan beskrivna hyresoffert till en kostnad om max 600 000 kronor plus moms
per år och med indexuppräkning enligt KPI för en kontraktstid om max fem år och
äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen


att hemställa hos kommunfullmäktige om kompletterande investeringsanslag år 2020
om 55 000 kronor plus moms för installation av trådlös kommunikation i lokalerna för
hemtjänst vid Sörby Center, Västra Industrigatan 5, Ronneby.

Äldrenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till äldrenämndens förslag med tillägget att
investeringsanslaget om 55 000 kronor plus moms 2020 avsett för installation av trådlös
kommunikation finansieras genom extern upplåning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
1. Ge förvaltningschefen för äldreförvaltningen i uppdrag att teckna hyreskontrakt
mellan Äldrenämnden Ronneby kommun och SörbyCentret Fastighets AB avseende
lokaler för medarbetare i hemtjänst i Sörbycenter, Västra Industrigatan 5, Ronneby,
enligt ovan beskrivna hyresoffert till en kostnad om max 600 000 kronor plus moms
per år och med indexuppräkning enligt KPI för en kontraktstid om max fem år.
2. Bevilja äldrenämnden investeringsanslag år 2020 om 55 000 kronor plus moms för
installation av trådlös kommunikation i lokalerna för hemtjänst vid Sörby Center,
Västra Industrigatan 5, Ronneby. Finansiering sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 463

Dnr 2019-000627 101

Val av nya ledamöter i Ronnebyhus Holding
Sammanfattning
Protokollsutdrag från styrelsemöte med AB Ronnebyhus 2019-10-29
Nuvarande styrelse i Ronneby Holding AB består av styrelseledamöterna Johan Sandberg (M)
ordförande, Mats Paulsson (C) och Ronny Pettersson (V).
AB Ronnebyhus föreslår kommunfullmäktige att styrelseledamöterna för Ronneby Holding
AB korreleras med ordförandeposterna i AB Ronnebyhus.
Det innebär att styrelseledamöterna Johan Sandberg (M) ordförande och Mats Paulsson (C) i
Ronneby Holding AB entledigas från dessa uppdrag och ersätts med Lena Mahrle (L) som
styrelseordförande och Magnus Gustafsson (C), Ronny Pettersson (V) kvarstår.
Styrelsens i AB Ronnebyhus beslut 2019-10-29
Styrelsen beslöt
att föreslå kommunfullmäktige att entlediga Johan Sandberg (M) från uppdraget som ledamot
och ordförande i styrelsen för Ronneby Holding AB
att föreslå kommunfullmäktige att entlediga Mats Paulsson (C) från uppdraget som ledamot i
styrelsen för Ronneby Holding AB
att föreslå kommunfullmäktige att utse Lena Mahrle (L) till ny ledamot och ordförande i
styrelsen för Ronneby Holding AB
att föreslå kommunfullmäktige att utse Magnus Gustafsson (C) till ny ledamot i styrelsen för
Ronneby Holding AB
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till styrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
1. Entlediga Johan Sandberg (M) från uppdraget som ledamot och ordförande i styrelsen
för Ronneby Holding AB.
Justerandes sign
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2. Entlediga Mats Paulsson (C) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Ronneby
Holding AB.
3. Utse Lena Mahrle (L) till ny ledamot och ordförande i styrelsen för Ronneby Holding
AB.
4. Utse Magnus Gustafsson (C) till ny ledamot i styrelsen för Ronneby Holding AB.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 464

Dnr 2019-000649 217

Remiss för planbesked - Hjortsberga 4:41
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan från det kommunalt ägda AB
Ronnebyhus om planbesked för fastigheten Hjortsberga 4:41 i Johannishus, Ronneby
kommun. I ett planbesked ska kommunen ta ställning till om man avser att påbörja ett
detaljplanearbete eller inte. Ansökan avser möjligheten till att bygga flerbostadshus och
boende för äldre i två våningsplan. Platsen omfattas idag av en detaljplan med kvartersmark
för A – Allmänt ändamål. Sammantaget avser ansökan 19 – 32 nya lägenheter genom att
befintliga komplementbyggnader rivs och ersätts med nya sådana. Avsikten är också att
pågående verksamhet skulle kunna fortgå även om Ronneby kommun inte är huvudman.

Översiktskartan visar områdets läge i Johannishus tätort.

Före det att Miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till ansökan om planbesked ges ni här
med möjlighet att lämna synpunkter och förslag.
Bedömning´
Sökandens förslag till situationsplan biläggs ärendet genom bilaga 1.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C) och Magnus
Pettersson (S).
Justerandes sign
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att inte ha något att invända mot planbesked för Hjortsberga 4:41.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något att invända mot
planbesked för Hjortsberga 4:41.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 465

Dnr 2019-000652 217

Remiss om planbesked - kv. Idrotten 1 och Jägaren 1, Ronneby
kommun
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan från det kommunalt ägda AB
Ronnebyhus om planbesked för fastigheterna Idrotten 1 och Jägaren 1 i Ronneby stad,
Ronneby kommun. I ett planbesked ska kommunen ta ställning till om man avser att påbörja
ett detaljplanearbete eller inte. Ansökan avser möjligheten att riva två befintliga
flerbostadshus i tre våningar från 1949 respektive 1950 och ersätta dessa med nyproduktion i
fyra våningar. Platsen omfattas idag av en detaljplan för bostadsändamål men byggrätten
överensstämmer inte med sökanden tänkta åtgärd. Den befintliga bebyggelsen rymmer 63
lägenheter.

Översiktskartan visar områdets läge i Ronneby stad.
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Bedömning
Sökandens förslag till situationsplan biläggs ärendet genom bilaga 1.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C) och Magnus
Pettersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att inte ha något att invända mot planbesked för Kv. Idrotten 1 och jägaren
1.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något att invända mot
planbesked för Kv. Idrotten 1 och jägaren 1.
________________
Exp:
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§ 466

Dnr 2019-000604 101

Laglighetsprövning angående överklagan av beslut i Ronneby KF
20190926 §§ 270 och 271
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2019, § 270 dnr KS 2019/503 och § 271 dnr
KS 2019/504 har överklagats, se bilaga. Överklagandet handläggs av Förvaltningsrätten i
Växjö, mål nr 4846-19.
Undertecknad kommunjurist har yttrat sig över överklagandet den 18 november 2019 för
kommunstyrelsens räkning, se bilaga. Punkt 1.5 i kommunstyrelsens delegationsordning,
beslutad den 4 juni 2019 § 199, ger kommunjurist möjlighet att avge yttrande vid
föreläggande från domstol.
Yttrandet har lämnats med stöd av delegationen och kommunstyrelsen ska besluta om
yttrandet ska vidhållas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fastställa kommunjuristens yttrande den 18 november 2019 som
getts in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 4846-19.
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.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa kommunjuristens
yttrande den 18 november 2019 som getts in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 4846-19.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 467

Dnr 2019-000628 869

Nya lokaler för kommunens konstsamling
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24
Ronneby kommuns konstsamling är till för kommunens invånare och medarbetare och kan
lånas ut till kommunalt finansierad verksamhet.
Konstsamlingen är registrerad i ett konstregister/databas och Teknik- Fritid- och
Kulturförvaltningen har det övergripande ansvaret för registrering och inventering av den lösa
konsten.
Ronneby kommuns konstsamling av så kallad lös konst består av cirka 5000 inköpta och
donerade verk, som till största delen befinner sig ute i kommunens olika verksamheter; i
möteslokaler, korridorer, kontorsrum och skolor. Verken är utförda i olika tekniker och
material, så som måleri, grafik, teckning, skulptur och textil. I samlingen ingår även fast
konst, så som brons- och stenskulptur som ses i offentlig miljö samt en större samling föremål
från Kockums emaljfabrik. De delar av konstsamlingarna som inte är utplacerade i
kommunens verksamheter förvaras på Kulturcentrum. Föremålen, bilderna och arkivalierna
från Kockums Emaljfabrik är förvarade på Kulturcentrum, Sockerbruket, Kallinge museum
och i Modell ladan i Kallinge.
Bedömning
Förslag på nya lokaler för samlingarna
Att skapa så optimala förhållande som möjligt för kommunens konstsamling är vårt ansvar
och Kulturcentrums personal som ansvarar och hanterar konstsamlingen föreslår att Teknik,
fritid och kulturförvaltningen övertar det före detta kommunarkivet på Vidablick och att den
delen av konstsamlingen samt alla föremål i plåtemalj som aldrig eller sällan lånas ut flyttas
över till nämnda lokal. Det före detta kommunarkivet på Vidablick är utrustat med
klimatanläggning och ingen UV strålning kommer in i lokalerna. Under förutsättning att
anläggningen kan sättas i drift och att det inte finns fuktproblem i lokalen skulle klimatet för
föremålen bli betydligt bättre.
I tidigare mätningar av Radonsanering Syd har det upptäckts något förhöjda radonvärden med
tydliga toppar under nattetid i föreslagna lokaler. Deras slutsats är att om man ska ha det som
stadigvarande arbetsplats behöver man säkerställa så att ventilationen går som den ska.
Stadigvarande arbetsplatser planeras inte i dagsläget.
För förvaltningen skulle nya lokaler för kommunens konst innebära en utökad lokalhyra om
5000: -/mån samt en investeringskostnad för inredning om ca.300 000 kronor.
Förslag till beslut
Kulturutskottet beslutar föreslå för Teknik, fritid och kulturnämnden att delar
av konst- och föremålssamlingarna enligt förslag ovan flyttas till nya lokaler
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på Vidablick och att ett internhyreskontrakt upprättas samt att 250 000
kronor för inventarier tas från investeringsbudget 2019.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att flytta delar av konst- och föremålssamlingar till
Vidablick enligt föreliggande förslag samt hänskjuter frågan om investering av inventarier på
250 000 kr till kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C) och Peter
Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden ett
investeringsanslag om 250 000 kronor för inventarier i samband med flytt av kost- och
föremålssamlingar till Vidablick. Finansiering sker via extern upplåning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden ett investeringsanslag om 250 000 kronor för
inventarier i samband med flytt av kost- och föremålssamlingar till Vidablick. Finansiering
sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 468

Dnr 2019-000629 806

Förslag till taxor och avgifter inom teknik- fritid- och kulturnämnden
2020
Sammanfattning
Taxor och avgifter brukar ses över varje år och beslutas av fullmäktige. I augustimöte föreslog
förvaltningen att nuvarande taxor förlängs med ett år. Ärendet återremitterades till
oktobermötet med följande uppdrag:
Vilka anläggningar avses, enligt definitionen idrottsanläggningar?
Kommer övriga taxor, i händelse av höjningen för idrottsanläggningar, att lämnas
oförändrade?
Vad beräknas det ekonomiska utfallet av en höjning av avgifter för idrottsanläggningar på
10% att bli?
Syftet med höjningen är att ge möjligheter till förstärkning av bidragsdelen och därmed skapa
en större likvärdighet mellan föreningar som hyr in sig på kommunens anläggningar och de
som driver anläggningar i egen regi.
Bedömning
Vi har begränsat idrottsanläggningar att gälla samtliga kommunala anläggningar utom boule,
ridanläggningar samt Brunnsbadet.
Vi ser uppdraget som begränsat till just en höjning på 10% på de av förvaltningen definierade
anläggningarna. Övriga taxor och avgifter föreslås lämnas oförändrade.
En taxehöjning på 10% gällande aktuella anläggningar om vi jämför med intäkter på dessa för
2018 ger en ökad intäkt på 100 000 kr.
Förslag till beslut
Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige en höjning av taxor, på samtliga kommunala idrottsanläggningar, med
undantag av boule, ridanläggningar samt Brunnsbadet, med 10%.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beredningsutskott föreslår Teknik-fritid- och
kulturnämnden föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
att intäktsökningen skall gå till att öka budgeten för aktivitetsbidrag för barn och ungdomar
upp till 25 år.
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att;


besluta om en höjning av taxor, på samtliga kommunala idrottsanläggningar, med
undantag av boule, ridanläggningar samt Brunnsbadet, med 10%.



att intäktsökningen skall gå till att öka budgeten för aktivitetsbidrag för barn och
ungdomar upp till 25 år.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Tommy Andersson
(S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik-fritid- och kulturnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
1. Besluta om en höjning av taxor, på samtliga kommunala idrottsanläggningar, med
undantag av boule, ridanläggningar samt Brunnsbadet, med 10%.
2. Intäktsökningen skall gå till att öka budgeten för aktivitetsbidrag för barn och
ungdomar upp till 25 år.
Deltar ej
Peter Bowin (V) deltar ej i beslutet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 469

Dnr 2019-000632 805

Föreningsbidrag Ronneby Ryttarförening 2019
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämndens sammanträde 2019-10-24 § 135
Ronneby Ryttarförening, RRF, har inkommit med en investeringsbidragsansökan daterad
2019-08-15.
I ansökan framkommer att 258 000 kr av 825 000 kr investeringsmedel som beviljades 2017
enligt § 117 kommunstyrelsens protokoll, har omfördelats till elarbete/kablage och
grävningsarbete samt kostnad för grus och sand.
Orsaken till omfördelningen är att föreningen med ideellt arbete skulle skapa hagmark för
hästarnas utevistelse. Arbetet med att lägga ner elkablar av kommunen skulle ske parallellt för
att undvika att gräva upp marken vid två tillfällen.
Tekniska förvaltningen ställde sig initialt bakom initiativet men efter ytterligare några
månader får föreningen besked att Tekniska förvaltningen vill skjuta upp sitt åtagande på
framtiden.
I samråd med Thomas Andersson uppmanades föreningen att använda sig av sina egna
kontakter för att färdigställa kommunens åtagande avseende elarbete/grävning och
gruskostnad med hjälp av beviljade bidrag för SM-projektet.
Tekniska förvaltningens offert från Assemblin för utförande av arbetet är 210 000 kr (exkl.
moms).
Del av kostnader som ligger utanför föreningens åtagande med SM-projektet som föreningen
ansöker ersättning för är enligt nedan:
Elarbetet/kablage/grävningsarbete

SEK 198 000

Kostnad grus/sand

SEK 60 000

Totalt

SEK 258 000
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Förslag till beslut
Teknik- Fritid- och kulturnämnden har dock inga medfinansieringsmedel för de angivna
kostnaderna och beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), Kenneth
Michaelsson (C) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet till teknik-fritid- och
kulturnämnden då kommunstyrelsens arbetsutskott menar att frågan nu inte ligger inom
kommunstyrelsen ansvarsområde. Arbetsutskottet är också av meningen att frågan bör utredas
ytterligare i fråga om vad som sagts och vilka överenskommelse som gjorts mellan tekniska
förvaltningen och Ronneby Ryttarförening.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till teknik-fritid- och kulturnämnden
då arbetsutskottet menar att frågan nu inte ligger inom kommunstyrelsen ansvarsområde.
Arbetsutskottet är också av meningen att ärendet bör utredas ytterligare i fråga om vad som
sagts och vilka överenskommelse som gjorts mellan tekniska förvaltningen och Ronneby
Ryttarförening.
________________
Exp:
Teknik- fritid- och kulturnämnden
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§ 470

Dnr 2019-000475 261

Järnavik 1:35 - Ansökan om att arrendera kommunägd mark
Sammanfattning
Ägaren till Järnavik 1:35 önskar arrendera mark i anslutning till sin tomt för att hålla undan
sly och ogräs. Hen har också för avsikt att parkera ett släp mm.
Ärendet återremitterades för tydligare bedömning.
Bedömning
Ägaren till Järnavik 1:35 önskar arrendera mark i anslutning till sin tomt för att hålla undan
sly och ogräs. Hen har också för avsikt att parkera ett släp och vinterförvara utemöbler.
Marken är inte detaljplanelagd, men gränsar till Naturreservat och strandskyddsområde.
2017 arrenderade kommunen ut mark till grannen norr om sökanden (Järnavik 1:36). Om vi
arrenderar ut denna mark också finns det inget släpp kvar ner mot naturreservatet. Sökanden
bemöter detta med att ingen ändå går det hållet eftersom där inte finns någon grind och
kommunen sålt det gamla släppet ner mot Järnaviksvägen (2006).
Vid utarrenderingen till grannen (Järnavik 1:36) skickade kommunen ut granneutlåtande.
Ägaren till Järnavik 1:35 (sökanden) svarade då: ”Detta medges under förutsättning att det
blir en ”väg” mellan vår fastighet 1:35 och Kerstins så man har fri passage. Övriga vägar/ytor
mellan tomterna är 6 meter och det är lämpligt utrymme” Kommunen valde att inte arrendera
ut 6 meter.
Stadsarkitektens påpekar att de som ansöker om arrendet har en stor fastighet. Det var tidigare
två fastigheter och det är inte så länge sedan de slogs ihop till en. De har själva valt att söka
bygglov för en placering av huvudbyggnad och garage så långt norrut. Utifrån ovanstående
borde det finnas plats på fastigheten att sätta ett släp och vinterförvara utemöbler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå arrendeansökan.
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 föreslår kommunstyrelsen att avslå arrendeansökan.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 471

Dnr 2019-000477 261

Niten 1 - Ansökan om utökat arrende och bryggplats
Sammanfattning
Ägaren till Niten 1 önskar utöka sitt arrende för att hålla rent från sly och gräs. Hen önskar
också bygga en brygga.
Ärendet återremitterades för en tydligare bedömning.
Bedömning
Ägaren till Niten 1 önskar utöka sitt arrende för att hålla rent från sly och gräs. Sökanden gör
redan detta, även en bit framför grannfastigheten. Grannarna har ett gott förhållande, men
grannen börjar bli till åren och sökanden börjar fundera på hur det blir med en eventuell ny
granne. Därför önskar sökanden utöka sitt arrende så att hen även fortsättningsvis kan röja på
området. Frågan är hur en ny granne ställer sig till detta? Kommunen bör inte medverka till
grannemotsättningar och bör därför inte arrendera ut marken.
Sökanden önskar också bygga en brygga. Sökanden brukar backa ner på allmänningen mellan
tomterna och lägga i sin farkost.
Kommunen arrenderar inte ut någon plats för brygga norr om vattenfallet.
Stadsarkitektens remissvar: ”Området är planlagt som allmän plats (park, plantering) i de två
olika stadsplaner som gäller för området. Åtgärden är således inte planenlig. Man har i
stadsplanerna medvetet lagt ett släpp ner mot ån mellan bostadsfastigheterna och möjliggjort
att man kan komma ner till ån och röra sig längs med ån i naturområdet där. Utökningen av
arrendet ligger mitt för en sådan öppning och hade således förhindrat passage/avrått folk från
passage, vilket inte är lämpligt. Likaså med en privat brygga (en publik brygga som alla kan
utnyttja hade kanske varit en annan sak).”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att avslå arrendeansökan.
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 föreslår kommunstyrelsen att avslå arrendeansökan.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 472

Dnr 2019-000573 261

Kalleberga 8:61 - Ansökan om arrende
Sammanfattning
Ägaren till Kalleberga 8:61 önskar arrendera mark i anslutning till sin tomt för extra trädgård
och parkering.
Ärendet återremitterades för tydligare bedömning.
Bedömning
Ägaren till Kalleberga 8:61 önskar arrendera mark i anslutning till sin tomt för extra trädgård
och parkering.
Sökanden påpekar att området inte sköts. Hen vill kunna klippa och röja för att barnen ska
kunna leka där. Sökanden vill också kunna parkera släp och en bil på området.
I Stadsarkitektens remissvar framgår att i stadsplanen för området (nr 326) är området utlagt
som allmän plats, parkmark. Det är mark som ska vara allmänt tillgänglig och det är inte
lämpligt att arrendera ut den för privata ändamål. Av planen framgår att det är tänkt som ett
grönområde för omkringliggande område.
Stadsarkitekten påpekar att barnen kan leka och spela boll på ytan även utan ett arrende. Att
parkera på platsen är dock inte i enlighet med planen och skulle avhålla andra från att använda
platsen som det är tänkt.
Miljöteknik har inga ledningar i området.
Det pågår ett skrotbilsärende i området. Sökanden påpekar att det inte är en skrotbil, utan en
bil som ska tävla på bana, men har lovat flytta in bilen på sin egen tomt.
Då allmänheten uppfattar bilen som en skrotbil och det strider mot stadsplanen, bör
kommunen inte arrendera ut marken för parkering. Barnen bör kunna leka i området även utan
ett arrende.
Om sökanden anser att det behöver röjas i området uppmanas hen att göra en felanmälan på
kommunens hemsida eller ansöka om trädfällning.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå arrendeansökan.
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 föreslår kommunstyrelsen att avslå arrendeansökan.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 473

Dnr 2019-000631 041

Ronneby Miljö & Teknik AB, förslag till investeringsbudget 2020,
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB har genom styrelsebeslut inkommit med förslag till
investeringsbudget för år 2020 i enlighet med nedan:

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C) och Bengt
Sven Åke Johansson (SD).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
1. Anta Ronneby Miljö & Teknik AB förslag till investeringsbudget för år 2020.
2. Uppdrar åt Ronneby Miljö & Teknik AB att innan slutgiltigt beslut om investering i
Brantafors vattenverk redovisa de olika alternativ som bolaget kan tänkas stå inför.
Redovisningen ska ske till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
1. Anta Ronneby Miljö & Teknik AB förslag till investeringsbudget för år 2020.
2. Uppdrar åt Ronneby Miljö & Teknik AB att innan slutgiltigt beslut om investering i
Brantafors vattenverk redovisa de olika alternativ som bolaget kan tänkas stå inför.
Redovisningen ska ske till kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 474

Dnr 2019-000638 041

AB Ronneby Industrifastigheter, drift- och investeringsbudget 2020
Sammanfattning
AB Ronneby Industrifastigheter har genom styrelsebeslut 2019-10-28 § 113 inkommit med
förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020 i enlighet med nedan:
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta AB Ronneby Industrifastigheters
förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020.
Propositionsordning
Ordförande 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
anta AB Ronneby Industrifastigheters förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 475

Dnr 2019-000659 041

Återrapportering/uppföljning av tertial II från nämnderna
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till dagens sammanträde bjudit in samtliga presidier och
förvaltningschefer för de nämnder som redovisar ett underskott. För innevarande år (2019) är
det utbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.
Återrapporteringen tar sin grund i de uppföljningar som lämnades vid tertial II. Presidierna
tillsammans med förvaltningscheferna kompletterar med information om vad som förändrats
och vilka åtgärder som vidtagits efter Tertial II muntligt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Magnus
Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L), Bengt Sven Åke Johansson (SD),
Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott noterar
ärendet till protokollet samt uppmanar samtliga nämnder att fortsätta arbetet med
kostnadssänkningar, vara sparsamma och hålla igen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet samt uppmanar samtliga
nämnder att fortsätta arbetet med kostnadssänkningar, vara sparsamma samt hålla igen.
________________
Exp:
Samtliga nämnder och förvaltningschefer
Ekonomienheten
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§ 476

Dnr 2019-000568 179

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas
Westrup (SD) och Bengt-Åke Johansson (SD) angående
Räddningstjänstens rätt till utjämningsmedel
Sammanfattning
Motionsställarna yrkar att ”de medel som skickas till Ronneby kommun inte ska behövas
äskas av räddningstjänsten utan att kommunen per automatik och skyndsamt omdisponerar
dessa medel till räddningstjänsten”.
Bedömning
Räddningstjänsten Östra Blekinge är ett kommunalförbund som Ronneby kommun och
Karlskrona kommun har gemensamt. Ronnebys andel är 38,5% och Karlskronas 61,5% och
förbundets kostnader ska fördelas enligt denna grund om inget annat avtalas mellan
kommunerna.
Räddningstjänsten hanteras av Ronneby kommun finansieringsmässigt som om det vore en
förvaltning. Räddningstjänsten hemställer om att få öka sin kostnadsram. Det sker således en
prövning i den årliga budgetprocessen baserat på behov och kommunens ambition. Det kan
även innebära att Räddningstjänsten får besparingskrav som gör att organisationen måste se
över sina kostnader. Att med automatik tillföra medel till en verksamhet utan att ta hänsyn till
faktiska behov och förutsättningar kan innebära att medel tillförs för något som redan inryms
inom budgeten eller att de medel som tillförs är otillräckliga.
Staten tillför ibland medel i det generella statsbidraget som ska finansiera uppgifter som
åläggs kommunerna genom den s.k. finansieringsprincipen. Det statliga tillskott som nu är
aktuellt uppgår till 45 mkr för hela Sverige eller 4 kr per invånare motsvarande ca 119 tkr om
Ronneby.
Med hänsyn tagen till att Räddningstjänstens ges möjlighet att både skriftligt och muntligt
redogöra för sina behov av utökad budget till budgetberedningen och skriftligt till
kommunfullmäktige bedöms det inte finnas anledning att ytterligare tillföra medel till
verksamheten då prövning av budgetanslag sker årligen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå yrkandet med motiveringen att
medel tilldelas efter kommunens bedömning av Räddningstjänstens behov och kommunens
ambitioner med Räddningstjänstens verksamhet i samband med den ordinarie
budgetprocessen.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen med motiveringen att medel tilldelas efter kommunens bedömning av
Räddningstjänstens behov och kommunens ambitioner med Räddningstjänstens verksamhet i
samband med den ordinarie budgetprocessen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 477

Dnr 2018-000314 739

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune
Håkansson (RP) angående ägande av äldreboenden mm
Sammanfattning
Motionsställaren föreslår att det görs en utvärdering av att kommunen äger
verksamhetslokaler via ett kommunalt bolag.
Bakgrunden som anges är att kommunen fört över vissa fastigheter till Ronnebyhus AB där
kommunal kommunen bedriver verksamhet. Motionsställaren skriver att ”Idag märker vi att
det inte alltid är optimalt att kommunen äger via sitt aktiebolag. Dels synes det ta längre tid
att fatta beslut… Dels måste Ronnebyhus tillämpa ett högre avkastningskrav än vad
kommunen gör.”
Bedömning
llmänt om kommunala bolag aktiebolag
Kommunen äger bolag och bedriver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala
ändamål. Syftet är att skapa långsiktig nytta för kommunen och medborgarna.
Kommunal verksamhet i bolagsform regleras av Kommunallagen, Aktiebolagslagen samt
speciallagstiftningar för respektive verksamhetsområde. Speciallagarna ger kommunen laglig
grund för att bedriva verksamheten i bolagsform och reglerar villkoren för detta.
I Kommunallagen 2 kap 7§ står att ”Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet,
om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller
tjänster åt medlemmarna.”
Kommunalt ägda bostads- och elbolag skall dock drivas enligt affärsmässiga principer enligt
Ellagen (7 kap 2§) och Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (§2).
Konkurrenslagen anger att offentlig säljverksamhet inte får vara konkurrensbegränsande.
Genom denna lagstiftning ges möjlighet att pröva om offentlig säljverksamhet är
konkurrensbegränsande. Domstol kan besluta om vite och förbjuda offentlig aktör att bedriva
viss verksamhet.
Det finns inte något uttalat vinstförbud i kommunala bolag.
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Bolagisering innebär en delning mellan ägande och kontroll jämfört med när kommunen äger
direkt. Den skapar ett avstånd mellan ägaren (kommunen, kommunfullmäktige) och bolagets
ledning (VD, styrelse). När en kommunal verksamhet bolagiseras flyttas verksamheten ut från
förvaltningen och blir en egen juridisk person och därmed en självständig organisation. I syfte
att bibehålla kontrollen beslutar kommunfullmäktige om bolagsordning, ägardirektiv, utser
styrelse, mm.
Styrelsen i bolaget har enligt Aktiebolagslagen en skyldighet att fatta beslut i enlighet med
vad som är bäst för bolaget. För politiskt utsedda styrelseledamöter kan detta skapa en
konflikt mellan lojalitetsplikten mot bolaget och å andra sidan politiska hänsynstaganden.
Kommentar till motionsställarens bakgrundsbeskrivning
”Dels synes det ta längre tid att fatta beslut…”
Ett av argumenten för att bolagisera verksamhet är att beslutsvägarna blir kortare. Detta
förutsätter att bolaget har tydliga mål och uppdrag, att det finns en tydlig ansvarsfördelning
och handlingsfrihet inom givna ramar. Den ökade fokusen på uppdraget (i detta fall
fastighetsförvaltning) antas ge ökad professionalisering. Om besluten upplevs ta längre tid
efter att fastigheter förts över till ett kommunalt bolag så kan det finnas brister i någon eller
några av nämnda förutsättningar. Processerna för t ex byggprojekt kan behöva ses över
regelbundet för att hela tiden få en välfungerande, tidseffektiv process.
”Dels måste Ronnebyhus tillämpa ett högre avkastningskrav än vad kommunen gör.”
Det är korrekt att Ronnebyhus AB måste ställa ett högre avkastningskrav än kommunen och
antaget allt annat oförändrat så kommer hyreskostnaden bli högre när fastigheten ägs av bolag
än om fastigheten ägs av kommunen.
Kommunala bostadsaktiebolag måste bedrivas enligt affärsmässiga principer då det bedriver
verksamhet på en öppen marknad. Det innebär att uthyrningen inte får baseras på
självkostnadspris utan måste ha ett visst vinstpåslag. Dessutom kan bolaget beskattas för ett
positivt resultat.
Den funktionsmässiga tanken med att låta AB Ronnebyhus äga och förvalta bostäder,
gruppboenden och gemensamhetslokaler tillhörande boendena, är att bolaget är specialist på
bostäder och antas kunna sköta fastigheter med olika typer av boenden mer effektivt och
professionellt än om lokalerna förvaltats och ägts av kommunen.
Det finns sannolikt även stordriftsfördelar med att samla volymer av liknande fastigheter
under samma förvaltningsform.
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Teoretiskt kan man anta att en effektivare och mer professionell förvaltning blir billigare och
väger upp den högre kostnad som ett avkastningskrav ger. Det är dock svårt att tydligt påvisa
ett sådant samband.
Det finns exempel på kommuner där man valt att lägga ägandet av olika typer av fastigheter
för kommunal verksamhet i olika bolag. Detta för att kunna ställa olika avkastningskrav.
Själva förvaltningen av fastigheterna köps in från t ex det kommunala bostadsaktiebolaget. Ett
bolag som uteslutande har kommunen som kund kan sannolikt ha ett litet eller inget
avkastningskrav. Ett sådant upplägg skulle kunna ge professionell förvaltning men undvika
den högre kostnad som ett marknadsmässigt avkastningskrav ger. Dock ökar den
administrativa kostnaden med fler bolag.
Att återföra fastigheter från kommunalt bolag till kommunal förvaltning skulle lösa ut
stämpelskatt och bli en dyr affär för kommunen. Dessutom skulle fastighetsorganisation i
förvaltningen behöva byggas ut för att hantera fastigheterna.
Motionsställarens förslag att ”det görs en utvärdering av att kommunen äger
verksamhetslokaler via ett kommunalt bolag” baseras på en uppfattning om att beslut tar
längre tid och ett konstaterande att avkastningskravet är högre.
När det gäller tidsaspekten så handlar det om dels om bolagets uppdrag, styrning,
ansvarsfördelning och beslutsmandat men också hur kommunfullmäktige delegerat detsamma
till berörda nämnder. Detta är frågor som ägaren kommunen själv i stora delar kan bestämma
över och reglerar i bolagsordning och i ägardirektiv samt i andra styrdokument för
nämnderna. Om tidsfaktorn är ett strukturellt problem kan dessa styrdokument och processer
behöva ses över.
När det gäller att avkastningskravet är högre i ett bolag, innebärande ökad hyreskostnad för
hyrande verksamhet, så går det att delvis eller helt komma runt genom att strukturera ägandet
av fastigheter på annat sätt än idag i olika bolag och diversifiera avkastningskraven på
bolagen. Ett sådant upplägg skulle öka de administrativa kostnaderna och påverka de
finansiella förutsättningarna för Ronnebyhus AB. Effekterna måste noggrant analyseras innan
något steg i en sådan riktning tas. Att återföra fastigheterna till kommunen bedöms inte vara
ett alternativ med nuvarande skatteregler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser härmed motionen besvarad och beslutar att avslå förslaget till att
utvärdera att kommunen äger verksamhetslokaler via ett kommunalt bolag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Justerandes sign
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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 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
avslå förslaget till att utvärdera att kommunen äger verksamhetslokaler via ett kommunalt
bolag.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 478

Dnr 2019-000321 109

Besvarande av medborgarförslag - Bygg Allhall i Listerby - Utveckla
Listerby, steg 1
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 120
Det finns ett politiskt beslut på att se över möjligheten att bygga en sporthall i Listerby.
Förslag till beslut
Ärendet är under utredning. Teknik-, fritid – och kultur nämnden anser därmed motionen
besvarad.
Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att ärendet är under
utredning och att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik-fritid- och kulturnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat då ärendet är under utredning.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 479

Dnr 2018-000708 109

Besvarande av medborgarförslag - Önskan om att en aktivitetspark
byggs i Kallinge
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 122
KFUM Ronneby/Kallinge skateboardförening har inkommet med ett medborgarförslag om en
önskan att en aktivitetspark byggs i Kallinge på den ytan som ligger i anslutning till Kallinge
fritidsgård. Ett par möten har redan ägt rum i ärendet. Det första mötet var med
verksamhetschef, föreningen och SISU. Där framgick att om SISU eller skateboardförbundet
ska delfinansiera en anläggning ska det vara en skatepark för just denna idrottsföreningens
medlemmar. Då begränsas de övriga aktiviteterna, vilket inte sågs som något problem för
föreningen. Anläggningen ska i vart fall var öppen för allmänheten när föreningen inte är där.
Möte två ägde rum vid Kallinge fritidsgård med närvaro av fastighetsägare Jörgen
Holmslykke, föreningen samt verksamhetschef. Samtliga parter ställer sig positiva till att
utveckla en skatepark, med visas kompletterande aktiviteter på den föreslagna ytan.
Bedömning
Förslaget ligger i linje med den utveckling som fritidsgårdsverksamheten vill se för Kallinge
fritidsgård med helhjärtat stöd från fastighetsägaren. Om projektet riktas mot skate finns goda
möjligheter till delfinansiering genom idrottslyftet samt genom idrottens specialförbund.
Ett problem är ägarskapet av den aktuella ytan som idag är uppdelad på en parkeringsyta, ägs
av kommunen, samt den tomt som tillhör fastighetsägare. Här krävs en reglering. Vidare
behöver förmodligen detaljplanen för ytan ändras. Skulle detta lösas med ett längre
arrendeavtal med föreningen öppnas möjligheten till delfinansiering genom allmänna
arvsfonden.
Förslag till beslut
Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden ställer sig positiva till medborgarförslaget med
reservationen att föreslå en aktivitetspark som är konstruerad så att delfinansiering sker
genom Blekinge idrottsförbund, samt skateboardföreningens specialförbund. Fokus blir då
mer på skateboard än övriga aktiviteter enligt medborgarförslaget. Ett arrendeavtal på mer än
10 år skapar även möjlighet till finansiering genom Allmänna Arvsfonden.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiva
till medborgarförslaget med reservationen att föreslå en aktivitetspark som är konstruerad så
att delfinansiering sker genom Blekinge idrottsförbund, samt skateboardföreningens
specialförbund. Fokus blir då mer på skateboard än övriga aktiviteter enligt
medborgarförslaget. Ett arrendeavtal på mer än 10 år skapar även möjlighet till finansiering
genom Allmänna Arvsfonden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärende till teknik-fritid- och
kulturnämnden för ett förtydligande av beslutsformuleringen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till teknik-fritid- och kulturnämnden
för ett förtydligande av beslutsformuleringen.
________________
Exp:
Teknik- fritid- och kulturnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 480

Dnr 2017-000422 109

Besvarande av medborgarförslag - Minnesplakett över upptäckten
av första hälsokällan i Ronneby
Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit från Eva Lind, Carl Fornling och Alf Abrahamsson.
Brf Brunnsparken har i en bokcirkel under vintern 2016-2017 studerat och forskat i ämnet
Ronneby Brunns historia med park, byggnader och omgivningar. Föreningen har bland annat
velat fördjupa sig i uppkomsten av Ronneby Brunn och hitta platsen där den första källan
upptäcktes. De tror sig nu veta detta och har med hjälp av gamla kartor och beskrivningar
samt modern datateknik, där kommunen varit behjälplig, lokaliserat denna plats.
Föreningen vill att kommunen, på denna plats, bör sätta upp en minnestavla eller plakett i stil
med övriga sådana inom brunnsområdet. Brunnen och brunnsområdet anses vara stadens
stolthet och föreningen menar att platsen där allt startade är värd detta. Platsen är också
synnerligen väl belägen, på kommunens mark, i blickfånget nära Södra Glasbruksgatan.
Bedömning
Ansvarig handläggare på kommunledningsförvaltningen har remitterat medborgarförslaget
till teknik-, fritid- och kulturnämnden för yttrande.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden hanterar ärendet på sammanträde 2019-10-24 § 132 och
föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att svara att teknikfritid- och kulturnämnden har i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Brunnsparken. Den
kommer att presenteras hösten 2019 och i den finns det planer för den yta som beskrivs för att
förnya entrén till Brunnsparken. Förslaget med en minnesplakett kommer att beaktas när den
nya entrén utformas. Därmed anses medborgarförslaget om minnesplakett över upptäckten av
första hälsokällan i Ronneby vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förslaget med minnesplakett beaktas i samband med förnyandet av entrén till
Brunnsparken som kan komma att genomföras utifrån kommande utvecklingsplan för
Brunnsparken samt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
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 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
förslaget med minnesplakett beaktas i samband med förnyandet av entrén till Brunnsparken
som kan komma att genomföras utifrån kommande utvecklingsplan för Brunnsparken samt att
medborgarförslaget därmed anses besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 481

Dnr 2019-000258 109

Besvarande av medborgarförslag - flytta biblioteket till
Diamantengallerian
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 127
Ett medborgarförslag föreslår att en utredning utredning om att flytta biblioteket med alla
arkiv, tidnings- och tidskriftsrum till den halvtomma Diamanten gallerian genomförs. Då kan
det även ordnas plats för föreläsnings sal och rum för angränsande aktiviteter (snegla gärna på
hur Karlshamns kommun gjort). Det skulle då även behövas en mer tilltalande entré, lite som
Kulturhuset i Stockholm, även om det är en häftig jämförelse. Och inte minst: ett mer
tilltalande torg, mer liv och rörelse.
Bedömning
Det är förnavarande inte aktuellt att genomföra någon utredning om flytt av nuvarande
folkbibliotek. Stora investeringar är gjorda nyligen i det befintliga biblioteket. Miljön är bra
och besökare är nöjda. Ronneby kommun har ett mycket funktionellt bibliotek med en god
miljö för personal och brukare.
Förslag till beslut
Teknik-, Fritid och Kulturnämnden beslutar avslå motionen om flytt av bibliotek till
Diamantgallerian.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag
om att flytta biblioteket till Diamantengallerian.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik-fritid- och kulturnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande 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
avslå medborgarförslag om att flytta biblioteket till Diamantengallerian.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 482

Dnr 2019-000267 109

Besvarande av medborgarförslag - gör en rink i Kallinge där det kan
spelas innebandy/inlines, bandy mm
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 128
Ett medborgarförslag är ankommet med förslaget att bygga en utomhusrink i Kallinge i
anslutning till ishall och Jernvallen. Detta för att ungdomar ska kunna hålla igång på
sommaren när det inte finns is. Tanken är att inlines ska användas för bandy m.m.
Bedömning
Stora investeringar pågår för om- och tillbyggnad av Soft Center Arena. Allt beräknas vara
klart 2020. Det finns en lite summa pengar avsatta för utemiljön. Dessa medel ska räcka till
att återställa efter byggnation samt att se över logistik och parkeringar. Ishallen är så byggd att
det går att ha inomhusaktiviteter på rinken även när det inte är is. Det är således inte aktuellt
att bygga ytterligare en anläggning utomhus. Den isfria perioden är väldigt kort och innefattar
i princip maj till augusti.
Förslag till beslut
Teknik-, Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå medborgarförslaget med hänvisning till
bedömningen ovan.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
om att göra en rink i Kallinge där det kan spelas innebandy/inlines, bandy mm med
hänvisning till att stora investeringar pågår för om- och tillbyggnad av Soft Center Arena. Allt
beräknas vara klart 2020. Det finns en lite summa pengar avsatta för utemiljön. Dessa medel
ska räcka till att återställa efter byggnation samt att se över logistik och parkeringar. Ishallen
är så byggd att det går att ha inomhusaktiviteter på rinken även när det inte är is. Det är
således inte aktuellt att bygga ytterligare en anläggning utomhus. Den isfria perioden är
väldigt kort och innefattar i princip maj till augusti.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik-fritid- och kulturnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget om att göra en rink i Kallinge där det kan spelas innebandy/inlines,
bandy mm med hänvisning till att stora investeringar pågår för om- och tillbyggnad av Soft
Center Arena. Allt beräknas vara klart 2020. Det finns en lite summa pengar avsatta för
utemiljön. Dessa medel ska räcka till att återställa efter byggnation samt att se över logistik
och parkeringar. Ishallen är så byggd att det går att ha inomhusaktiviteter på rinken även när
det inte är is. Det är således inte aktuellt att bygga ytterligare en anläggning utomhus. Den
isfria perioden är väldigt kort och innefattar i princip maj till augusti.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 483

Dnr 2019-000351 109

Besvarande av medborgarförslag - Utegym i Brunnsskogen
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 123
Ett medborgarförslag är inkommet som gäller skapande av ett utegym i Brunnsparken. I
förslaget igår också att hitta en ny yta för ett utegym. Helst inte i skogen, där ett äldre gym är
placerat.
Bedömning
Det pågår en utredning om framtida uteveckling av Brunnsparken i sin helhet. Uppdraget
ligger på Gata o Parkenheten. Motionen kommer att hanteras inom detta projekt.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid – och kulturnämnden beslutar att motionen hanteras inom ramen för projektet
utveckling av Brunnsparken. Därmed anses motionen besvarad.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget hanteras inom ramen för projektet utveckling av Brunnsparken. Därmed
anses medborgarförslaget besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik-fritid- och kulturnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget hanteras inom ramen för projektet utveckling av Brunnsparken. Därmed
anses medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

78(99)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll 2019-11-25

§ 484

Dnr 2019-000333 109

Besvarande av medborgarförslag - gör en ny fotbollsplan i Risatorp
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 121
Ett medborgarförslag är föreslår att Ronneby kommun gör en ny fotbollsplan i Risatorp. Detta
på grund av att bostäder ar byggda, där det förra planen låg.
Bedömning
Ronneby kommun har god tillgång på fotbollsplaner i dagsläget. Det är inte aktuellt att skapa
nya planer. Det rådande budgetläget, samt satsningar på flera idrottsanläggningar
(Brunnsvallen, Soft Center Arena, samt simhallar) idag gör att en satsning i Risatorp inte är
aktuell. Utöver detta satsas på spontanidrottsplatser i flera delar av kommunen.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar avslå medborgarförslaget om att göra en
fotbollsplan i Risatorp.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
om att göra en fotbollsplan i Risatorp.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget bevaras med att hänvisa
till den plan med fotbollsmål och plats för bollspel som finns i Risatorp.
Propositionsordning
Ordförande 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
besvara medborgarförslaget med att hänvisa till den plan med fotbollsmål och plats för
bollspel som finns i Risatorp.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 485

Dnr 2019-000311 109

Besvarande av medborgarförslag - Iordningställ en säker passage
mellan E22 och Skärsjön
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 130
Johan Hejdeman har inkommit med ett medborgarförslag att om att iordningställa en säker
passage mellan Skärsjön och E22. Två tidigare inkomna förslag har handlat om samma
ärende.( KS 1019 2016-000241 samt KS 109 2017-000043). I ärendet 2017 hänvisades till
tidigare avlagda förslag. Vilket innebar att dåvarande tekniska förvaltningen skulle få i
uppdrag att utreda kostnad och möjlighet inför budget 2018. ( KF 2017-01-26, §33 Dnr 2014000 499 109). Den smala stigen som löper längs vägräcket är mycket obehaglig att nyttja
eftersom man går alldeles intill tung och snabb trafik. En passage nedanför slänten skulle göra
att man kommer bort från trafiken och göra motionsspåret betydligt attraktivare och framför
allt säkrare, enligt förslagsställaren.
Bedömning
Eva Lydin har avgett ett yttrande (2017-03-16 KS 109 2016-000241) som kan sammanfattas
enligt följande:
En noggrannare utredning krävs om arbetet ska bli aktuellt.
Om en brygga på c.a 100 m ska byggas krävs anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen.
Området är strandskyddat och en brygga bedöms strandskyddspliktig.
I områden finns många nyckelbiotoper. Området indikerar höga naturvärden.
Förekomst av rödlistade svampar försvårar möjligheten att ta ned träd.
En mycket grov uppskattning av kostnaden ligger på 1 miljon kronor.
Tidigare beslut i ärendet KF 2018-08-31 § 280:
Kommunfullmäktige beslutar uppdra år tekniska förvaltningen att ytterligare utreda
möjligheten att ta fram en mer detaljerad kostnadsberäkning för en gångbrygga vis Skärsjön
inför budget 2018, samt att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Ett preciserat förslag togs fram av Magnus Graad med en kostnadsberäkning på 1,2 miljoner
kronor, vilket lades som ett äskande till budget 2019-2020. Vid budgetberedningen lades
posten i långtidsbudget för 2021-2022. Därmed kan det anses att uppdraget från fullmäktige
är genomfört av den tidigare tekniska förvaltningen. Posten är borttagen från budget.
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Förslag till beslut
Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur föreslår Kommunstyrelsen föreslå Fullmäktige att
avslå förslaget med hänvisning till genomförd utredning.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
om att iordningsställa en säker passage mellan E22 och Skärsjön med hänvisning till
genomförd utredning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik-fritid- och kulturnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget om att iordningsställa en säker passage mellan E22 och Skärsjön
med hänvisning till genomförd utredning.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 486

Dnr 2018-000612 109

Besvarande av medborgarförslag - Hastighetsbegränsning 30 km/h
vid alla förskolor
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämndens sammanträde 2019-10-24 § 129
Medborgarförslag har inkommit till Ronneby kommun med förslag om hastighetsbegränsning
30 km/h vid alla förskolor. Barnens säkerhet är bland det viktigaste kommunen ska hantera
och det är inte vid alla förskolor det råder hastighetsbegränsning 30 km/h.
Medborgaren som har inkommit med medborgarförslaget yrkar på att ansvariga i kommunen
ser över samtliga förskolor och åtgärdar hastigheterna där detta inte är gjort.
Bedömning
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen kommer att utreda om det är möjligt att göra en
hastighetsbegränsning vid förskolorna. Några förskolor i Ronneby kommun ligger vid statliga
och enskilda vägar inom tättbebyggt område.
Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 5§ Innan en kommun beslutar föreskrifter om
hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 1 §
ska Polismyndigheten och den statliga väghållningsmyndighet som berörs lämnas tillfälle att
yttra sig. Även enskild väghållare enligt 6§ ska ges tillfälle att yttra sig.
Hastighetsbegränsning vid Saltkråkans förskola i Bräkne-Hoby har varit ute på remiss till
berörda. Polismyndigheten och Trafikverket Region Syd hade inget att erinra mot Ronneby
kommuns förslag om hastighetsbegränsning till 30 km/h. Denna skyltning genomfördes i
augusti månad.
Ronneby kommun inväntar svar från berörda myndigheter och väghållare avseende
hastighetsbegränsning vid Eringsboda förskola.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och kulturnämnden att besluta
att medborgarförslaget är besvarat.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget om hastighetsbegränsning på 30 km/h vid alla förskolor är besvarad med
hänvisning till ovanstående utredning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik-fritid- och kulturnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att att
medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 487

Dnr 2019-000153 109

Besvarande av medborgarförslag - Angående möjligheterna att
anlägga ett utomhusgym i Brunnsparken
Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående möjligheterna att anlägga ett utomhusgym i Brunnsparken har
inkommit från Mathilda Axelsson Stark.
Bedömning
Begäran om yttrande har skickats till Teknik-, fritid- och kulturnämnden. Nämnden hänskjuter
förslaget till pågående projekt avseende översyn av framtida utveckling av Brunnsparken.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att hänskjuta förslaget till det befintliga projektet gällande framtida
utveckling av Brunnsparken. Därmed anses motionen besvarad.
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 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att att
hänskjuta förslaget till det befintliga projektet gällande framtida utveckling av Brunnsparken.
Därmed anses motionen besvarad.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 488

Dnr 2019-000139 109

Besvarande av medborgarförslag - Utveckling av inlämnade
medborgarförslag
Sammanfattning
Medborgarförslag har funnits i Ronneby kommun sedan tidigt 2000-tal. Man genomförde en
försöksperiod som sedan skulle utvärderas, någon utvärdering har dock inte skett. Möjligheten
att lämna ett medborgarförslag har dock kvarstått över tid och rutiner har utvecklats formlöst.
Detta har resulterat i att administrationen kring medborgarförslagen är kostsam och
betungande.
Förslagsställaren önskar att kommunen inför den s.k. Sölvesborgsmodellen, en utformning
som av allt att döma inte kan anses vara i enlighet med vare sig kommunallag eller
förvaltningslag.
Kommunen bör istället i enlighet med 5 kap. 23 § Kommunallagen (2017:725) använda sig av
de möjligheter som redan finns intaget i kommunfullmäktiges arbetsordning – att
Medborgarförslagen, när så är möjligt, direkt avgörs av nämnder eller styrelsen.
För att tydliggöra hur hanteringen bör ske ska rutiner för detta antas. Rutinerna ska omfatta ett
visst mått av ärendeberedning innan Kommunfullmäktige fattar beslut om vilken nämnd som
ska besluta i frågan. En sådan ordning borde innebära att Kommunfullmäktige inte längre
kommer behandla s.k. cykelställsfrågor utan kan besluta i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen.
En sådan ordning torde också minska administrationen och skapa förutsättningar för en mer
effektiv handläggning till gagn för kommunens medlemmar.
Ärendets beredning
Ärendet inkom till kommunen den 14 februari 2019. Utredning skedde under våren 2019 och
under juni 2019 skickades ärendet på remiss till samtliga nämnder för yttrande. Samtliga
nämnder har svarat och remissvaren bilägges i sin helhet. Utredningen har inte underställts
bolagen då effekterna av förslagen inte i sak påverkar bolagen, deras ordning kommer
framgent vara oförändrad.
Remissinstansernas synpunkter

Remissinstanserna samtycker i allt väsentligt med utredarens förslag.
Äldrenämnden anför synpunkten att nämnderna kommer överta arbetsuppgifter som tidigare
åvilade kommunstyrelsen.
Justerandes sign
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En synpunkt som är ogrundad, detta då nämnderna även tidigare utredde och beredde
medborgarförslag. Den enda skillnaden med de nya rutinerna är att medborgarförslaget
beslutas och expedieras av nämnden istället för kommunfullmäktige.
Bakgrund
Möjligheten för kommuner, landsting och regioner att införa medborgarförslag har funnits
sedan 2002. Kommunfullmäktige i Ronneby kommun genomförde en försöksperiod under
2004-2006 varefter försöksperioden skulle utvärderas av dåvarande kommundirektör.
Någon utvärdering av försöksperioden har inte stått att finna och slutsatsen måste därför bli
att någon utvärdering inte genomförts. Den s.k. försöksperioden har permanentats utan något
ytterligare ställningstagande från kommunfullmäktige, denna utredning kommer därför att
utreda frågan med ett bredare anslag än det som medborgarförslaget väcker.
Disposition

Förslagsställaren önskar att Ronneby kommun inför den s.k. Sölvesborgsmodellen. Jag
kommer därför översiktligt gå igenom hur aktuell lagstiftning ser ut och därefter behandlas
Sölvesborgsmodellen. Därefter redogör jag för hur man i Ronneby kommun hanterat
medborgarförslag sedan införandet. Innan beslutsförslaget utvärderar jag ärendet samt
utvecklar vissa förslag till förändringar som kan genomföras. Avslutningsvis lägger jag ett
förslag till beslut.
Aktuell lagstiftning
Kommunfullmäktige har idag möjligheten att låta enskilda personer väcka ett ärende i
kommunfullmäktige1, det är alltså upp till den enskilda kommunen att avgöra om
medborgarförslag ska tillåtas eller ej. För det fall kommunen väljer att införa
medborgarförslag finns det dock ett krav på att medborgarförslagen ska beredas och besvaras
genom ett beslut2.
Kommunfullmäktige var tidigare3 förhindrad att överlämna beslutanderätten till nämnder och
styrelsen. Regeringen uppfattade dock att flertalet av de frågor som väcktes genom
medborgarförslag var av sådant slag att de normalt inte skulle hanteras av
kommunfullmäktige.
Lagstiftaren införde därför möjligheten att överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att
besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag, ett sådant beslut är undantaget från
beredningstvånget i kommunfullmäktige.4
Notera i sammanhanget att kommunfullmäktige inte får överlåta beslut i ärenden som rör
kommunfullmäktiges kompetens, alltså det som framgår av 5 kap. 1 § Kommunallagen
1

8 kap. 1 § Kommunallagen (2017:725).
5 kap. 22-23 §§ Kommunallagen (2017:725) och Prop. 2006/07:24 s. 7.
3
Innan nya kommunallagen trädde ikraft under år 2017.
4
Prop. 2006/07:24 s. 2
2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

87(99)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll 2019-11-25

(2017:725).5 De ärenden som hänskjuts till styrelsen eller nämnder för beslut får inte
vidaredelegeras till enskilda tjänstemän.6
Ett medborgarförslag bör beslutas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen
eller medborgarförslaget från vidare handläggning.7
Kort om Demokratiutredningen – Förslag om medborgarförslag, e-förslag och folkmotioner.

Regeringen beslutade den 17 juli 2014 att uppdra åt en särskild utredare att utarbeta förslag
till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och att
stärka individens möjligheter till delaktighet i, och inflytande över, det politiska
beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Utredningen antog namnet 2014 års
Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande och överlämnade sitt slutbetänkande
Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5, i januari 2016.
E-förslag, eller e-petitioner som det kallas internationellt, behandlas av Demokratiutredningen
där man bland annat konstaterar att den typen av demokratiskt deltagande är vanligt
förekommande i Europa, men att det i Sverige fått begränsad uppmärksamhet. Ett e-förslag är
ungefär vad det låter som, ett sätt att ge personer möjligheter att på ett enkelt sätt kunna
påverka den lokala demokratin via en internetburen tjänst. Det bär således inte samma
formkrav som ett medborgarförslag och minskar därmed också den tunga administrationen.
Utredningens översyn av medborgarförslag visar att det har gett begränsade
demokratieffekter. Medborgarförslag har främst använts som en förslagslåda eller en
synpunktshantering för vardagsnära frågor och de fåtal personer som lämnar förslag är inte
representativa för befolkningssammansättningen i dess helhet. Behandlingen av
medborgarförslagen tar också mycket tid och resurser i anspråk. Därutöver skapar
medborgarförslag en relation mellan enskilda medborgare och förtroendevalda, men inte
mellan de förtroendevalda och sammanslutningar av medborgare. Enskilda förslag stimulerar
därmed inte till en vidare dialog och ger heller ingen antydan om det finns en stark opinion i
den fråga som väcks.
I syfte att stärka dialogen mellan väljare och förtroendevalda och förenkla den administrativa
hanteringen för kommunerna och landstingen föreslår man att medborgarförslag ersätts av ett
nytt verktyg, folkmotion, som blir tvingade för alla kommuner och landsting. Folkmotioner
som under en period av sex månader får ett stöd av minst en procent av de folkbokförda i
kommunen eller landstingen ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det
att folkmotionen väcktes.8

5

5 kap. 23 § Kommunallagen (2017:725)
6 kap. 38 § Kommunallagen (2017:725)
7
5 kap. 35 § Kommunallagen (2017:725)
8
SOU 2016:5, s 46.
6
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Förslaget i Demokratiutredningen bär tydliga spår av e-förslag och utgör en hybrid mellan
dagens folkinitiativ9 och medborgarförslag. Demokratiutredningen har ännu inte lett till någon
proposition från regeringen och förslaget om folkmotion har således inte blivit lag.
Utredningens förslag om medborgarförslag
Den statliga utredaren Olle Wästberg (L) konstaterade i demokratiutredningen att
”medborgarförslaget har främst använts som en förslagslåda eller en synpunktshantering för
vardagsnära frågor och de fåtal personer som lämnar förslag är inte representativa för
befolkningssammansättningen i dess helhet. Behandlingen av medborgarförslagen tar också
mycket tid och resurser i anspråk.”10.
Av samma anledning överväger flera kommuner att helt ta bort möjligheten att lämna
medborgarförslag , andra försöker finna kreativa lösningar att minska den administrativa
bördan där den föreslagna Sölvesborgsmodellen är en av många lösningar.
Sölvesborgsmodellen
Bakgrund

Förslagsställaren föreslår att kommunen förändrar rutinerna för hantering av
medborgarförslag och istället antar den modell som Sölvesborgs kommun infört.
Sölvesborgs kommun har översänt den utredning som ligger till grund för den av kommunen
genomförda ändringen. Enligt utredaren grundar sig den bakomliggande motionen på hur
Karlstads kommun arbetar med e-förslag samt Demokratiutredningens ställningstagande i
frågan om medborgarförslag.
Sölvesborgs kommuns förslag om digitala medborgarförslag

Utredaren pekar i utredningen på olika aspekter av Demokratiutredningen och landar utan
närmare argumentation i att kommunen bör införa ett större paket med olika
demokratiskapande åtgärder där en del i paketet är det som man väljer att kalla
”medborgarförslag/e-förslag” .
Vad utredningen rent faktiskt föreslår är att man ska ta bort möjligheten att lämna
medborgarförslag och istället införa en möjlighet att lämna ett e-förslag. Något olyckligt
väljer kommunen fortfarande att benämna det medborgarförslag när det lagligen inte rör sig
om medborgarförslag enligt kommunallagen (2017:725).
Den av Sölvesborgs kommun antagna modellen för hantering av e-förslag innebär att endast
de förslag som under 90 dagar når 100 röster hanteras av nämnd. Som sådant påminner
modellen till stor del om det som Demokratiutredningen valt att kalla folkmotion, en positiv
följdverkan av en sådan lösning är också att administrationen torde minska.

9

Ett folkinitiativ måste ha stöd av 10 procent av kommunmedlemmarna, en folkmotion skulle endast behöva
stöd av 1 procent av kommunmedlemmarna.
10
En slutsats som också går att applicera på Ronneby kommun.
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Frågetecken kring Sölvesborgsmodellens laglighet

Modellen torde möta problem vid en laglighetsprövning enligt Kommunallagen för det fall en
förslagsställare som inte nått 100 röster ändå kräver att Kommunfullmäktige tar upp ärendet.
Kommunfullmäktige skulle troligen åläggas att fatta beslut i ärendet, detta till trots deras
beslutade rutiner. Modellen bedöms därför brista i förhållande till Kommunallagens
bestämmelser om medborgarförslag.
Det är också något oklart hur Sölvesborgs kommun hanterar alla de medborgarförslag som
inte når 100 röster. Blir förslagen liggande i all oändlig tid utan att avgöras torde det strida
mot såväl kommunallag och förvaltningslag.
Nuvarande rutiner i Ronneby kommun
De senaste tolv månaderna har det till Ronneby kommun inkommit drygt 70 medborgaförslag,
det kan dock vissa år inkomma avsevärt många fler. medborgarförslagen kommer in till
kommunledningsförvaltningens kansli, primärt via kommunens hemsida och vanlig postgång.
Ärendet anhängiggörs omedelbart till Kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde,
någon initial beredning görs inte. Inkomna förslag hanteras på kommunfullmäktiges
presidieberedning inför varje fullmäktige, en genomläsning torde ske, men några övriga
beredningsåtgärder sker inte.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår för kommunfullmäktige, under sittande möte,
vilken nämnd som borde få uppdraget att utreda medborgarförslaget. Kommunfullmäktige
beslutar som regel i enlighet med förslaget genom acklamation, någon omröstning sker som
regel inte.
Problem med nuvarande rutiner
1. Bristande beredning inför hänskjutande till nämnd för utredning

Något formellt beredningskrav finns inte enligt kommunallagen. Det föreligger dock andra,
mer praktiska och ekonomiska, skäl till att bereda medborgarförslagen inför första
anhängiggörandet i kommunfullmäktige.
Förslagen brister ofta i formella hänseenden. Arbetsordningen reglerar vissa formkrav för att
ett medborgarförslag ska kunna hanteras. Ett av kraven som ställs är att medborgarförslaget
ska vara tydligt avgränsat till att omfatta ett förslag till beslut; exempelvis att kommunen ska
bygga ett nytt cykelställ på stortorget. Det är dock inte ovanligt att ett medborgarförslag
innehåller flera olika förslag, förslag som ibland motsäger vartannat och där vart och ett skulle
kunna utgöra ett eget medborgarförslag.
När ett sådant förslag föreligger ska kommunfullmäktige begära ett förtydligande från den
enskilde innan ärendet överlämnas för vidare utredning eller beslut. Kommunfullmäktige
hänskjuter dock, i det närmaste ovillkorligen, varje medborgarförslag vidare för utredning i
nämnd och styrelse. Detta trots att samtliga formkrav ej är uppnådda, en omständighet som
medför att utredningarna blir komplicerade att utföra och ibland mycket långdragna.
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En annan aspekt som tål att nämnas är att medborgarförslagen inte alltid hamnar rätt i
kommunkoncernen. Något slentrianmässigt hänskjuts ärenden till Kommunstyrelsen för det
fall medborgarförslagets innebörd är svårdefinierat, något som i sin tur kan vara en följd av att
förslagen inte uppfyller formkraven.
2. Cykelställsfrågor hanteras av kommunfullmäktige

De förslag som lämnas in är ofta relaterade till specifika behov och krav som rör en viss grupp
eller ett visst geografiskt område.
Flertalet förslag är inte politiskt eller ideologiskt laddade utan mer eller mindre
servicerelaterade. Det kan gälla frågor som rör t.ex. kommunikation, fysisk tillgänglighet,
vård, skola och omsorg.
Ärenden av sådan karaktär torde kunna beslutas av en nämnd och verkställas av en tjänsteman
efter en snabbutredning, snarare än att de ska utredas och hanteras av nämnd, styrelse och
slutligen kommunfullmäktige.
Utvärdering och förslag till förändringar
Sölvesborgsmodellens laglighet går att ifrågasätta varför kommunfullmäktige inte bör anta
den ordningen. Kommunfullmäktige bör dock gripa tillfället och genomföra behövliga
förändringar av rutinerna kring hanteringen av medborgarförslagen. Den enskilde skulle
sannolikt märka en skillnad då medborgarförslagen troligtvis skulle passera genom den
kommunala beslutsadministrationen på kortare tid.
Lagstiftaren har insett att flertalet medborgarförslag rör s.k. cykelställsfrågor, man har därför i
lag infört en möjlighet för kommunfullmäktige att hänskjuta beslutet till en nämnd.
Kommunfullmäktige har redan uppfattat behovet och infört möjligheten i sin arbetsordning,
dock utan att tillämpa det. Det finns därför vissa förtydliganden som bör göras.
1. Kommunfullmäktige ska då det är lämpligt tillämpa möjligheten att hänskjuta
beslutet i sak till aktuell nämnd.
2. Innan kommunfullmäktige hänskjuter medborgarförslaget för utredning bör en
granskning av medborgarförslaget genomföras. Granskningen bör genomgås av
kommunfullmäktiges presidie, lämpligen under presidieberedningen, inför
sammanträdet. Granskningen ska säkerställa
i. att formkraven enligt arbetsordningen är uppfyllda,
ii. att ärendet hänskjuts till den nämnd eller styrelse som är mest lämpad och
iii. att rätt instans fattar beslutet i sak.
3. Att helt ta bort möjligheten till att lämna medborgarförslag borde också övervägas,
men endast under förutsättning att det kan ersättas med en modell som totalt sett
ökar den medborgerliga dialogen i kommunen. Demokratiutredningen torde kunna
stå modell för ett sådant arbete och erbjuda flera möjliga lösningar. En sådan
utredning skulle dock ta tid och pengar i anspråk varför fullmäktige tydligt bör
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förklara uppdraget innan kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett sådant
beslutsförslag.
Mer att läsa
SOU 2016:5, Låt fler forma framtiden! Del A. Betänkande av 2014 års Demokratiutredning –
Delaktighet och jämlikt inflytande –
https://www.regeringen.se/contentassets/16dfd1fed76e42dd9f40c9229637e44b/lat-fler-formaframtiden-sou-20165-del-a.pdf
Prop. 2006/07:24, Förenklad hantering av medborgarförslag.

https://data.riksdagen.se/fil/75B84730-7F1B-4A41-B1A8-B94E33825A57
Medborgardialog och medborgarförslag. Erfarenheter av medborgardialog och medborgarförslag i
kommuner, landsting och regioner - SKL 2015.

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-264-5.pdf
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta att avslå medborgarförslaget med motiveringen att Sölvesborgsmodellen inte uppfyller
kommunallagens krav om beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta att ge kommundirektören i uppdrag att anta en rutin för granskning och hantering av
inkomna medborgarförslag
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 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå medborgarförslaget med motiveringen att Sölvesborgsmodellen inte uppfyller
kommunallagens krav om beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att ge kommundirektören i uppdrag att anta en rutin för granskning och hantering av
inkomna medborgarförslag.
________________
Exp:
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Kommunstyrelsen
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§ 489

Dnr 2018-000735 109

Besvarande av medborgarförslag - Frisbeegolfbana
Sammanfattning
Följande medborgarförslag lämnas om en Frisbeegolfbana:
Hejsan, för ett år sedan såg jag en SM tävling i sporten Frisbee golf och fastnade direkt för
sporten. Tyvärr finns det ingen bana i Blekinge men har läst i lokaltidningen vid flertalet
tillfällen om att det finns intresse för sporten och vid båda tillfällena så har Brunnsparken
nämnts som en ypperligt bra plats för en frisbeegolf bana.
Är som sagt ganska ny i sporten men har testat några banor i Sverige och Norge, och dom
anläggningarna har varit i park/skogs miljö. Banorna är i stort sett underhållsfria och har
ingen större påverkan på naturen.
Ett förslag jag har är ett kontakta lokala industrier, näringsidkare där dom kan få reklamplats
på korgen som dom ev sponsrar och kanske ordna någon lokal verkstad till att bygga dem.
Kan garantera att det lockar mycket folk till Ronneby och ev möjlighet till att anordna
tävlingar och ungdomsverksamhet, vet själv att folk som spelar inte drar sig för att åka långa
sträckor för att spela på en bana.
Så hur kan man gå till väga för att sätta någon boll i rullning
http://www.sydostran.se/blekingesport/de-vill-satta-frisbeegolfen-pa-blekingekartan/.
http://www.blt.se/karlskrona/han-hoppas-pa-blekinges-forsta-discgolfbana/.

Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska-, Fritid- och Kulturförvaltningen för
yttrande.
Teknik-, Fritid och kulturnämnden beslutar hänskjuta förslaget om anläggande av
Frisbeegolfbana till projektet om framtida utveckling för Brunnsparken. Medborgarförslaget
anses därmed besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget vara besvarat.
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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 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
anse medborgarförslaget vara besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 490

Dnr 2019-000003 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Föreligger ingen information om kurser eller konferenser vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.
________________
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§ 491

Dnr 2019-000004 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningsärenden:












Justerandes sign

Blekinge Tingsrätt, Kungörelse – Karöbolaget har försatts i konkurs
Blekinge Tingsrätt, Kungörelse – Caritagården AB, Backaryd har försatts i konkurs
Blekinge Tingsrätt, Kungörelse – WeDoit FOr You centralen AB har försatts i
konkurs
Försvarsmakten, Parkeringsplatser vid Järnavik
Hörselskadades förening i Ronneby, Skrivelse angående uppsägning av Syn- och
hörselinstruktören på äldreförvaltningen
Mattias Svensson, angående nya taxan för slamtömning
MSB, Justerade anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunens
arbete med krisberedskap och civilt försvat
Privatpersoner, Namninsamling: Bevara Hästaberget på Bustorp
SKL, Cirkulär 19:37, 19:39, 19:47
SKL, Hemställan till regeringen – undanröj hinder för bredbandsutbyggnaden
Stefan Fuchs, Hela Sveriges järnväg

Utdragsbestyrkande

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera delgivningsärendena till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
delgivningsärendena till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 492

Dnr 2019-000662 001

Nytt dataskyddsombud, Ronneby kommun
Sammanfattning
Sen 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data
Protection Regulation) i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler
om hur man får behandla personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal
nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna
ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte
chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig.
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de
integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att
behandlingen utförs i enlighet med GDPR.
Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud (DSO).
För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder, är det obligatoriskt
att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll är att kontrollera att
GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och
informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd person utan kan
vara en konsult.
Kommunen har tidigare haft ett avtal med Sydarkivera där de tillhandahållit
tjänsten Dataskyddsombud. Dataskyddsombud har sedan 16 augusti 2018
varit Therese Jigsved, jurist på Sydarkivera. Detta avtal har genom beslut i
kommunstyrelsen 2019-10-01 § 286 sagts upp och innebär att varje
personuppgiftsansvarig måste utse ett nytt dataskyddsombud. Avtalet med
Sydarkivera upphör den 31 december 2019 då nytt dataskyddsombud måste
vara utsett.
Bedömning
Då avtalet om dataskyddsombud med Sydarkivera är uppsagt krävs att en ny
person utses till dataskyddsombud (DSO).
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Mathias
Kågell, kommunjurist, som dataskyddsombud från och med den 1 januari
2020.
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 föreslår kommunstyrelsen att utse Mathias
Kågell, kommunjurist, som dataskyddsombud från och med den 1 januari
2020.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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