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§ 333 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 334 Dnr 2017-000502 001 

Lägesinformation, Framtidens skolor  

 

Sammanfattning  

Dennis Roberteus, VD för AB Ronneby Industrifastigheter, och Monica 

Sjövind, projektledare för framtidens skolor, ger information om hur arbetet 

med projektet fortskrider.       

Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (SD), (C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson 

(S) och Magnus Pettersson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Dennis Roberteus, VD AB Ronneby Industrifastigheter 

Monica Sjövind, projektledare framtidens skolor  
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§ 335 Dnr 2020-000451 001 

Visit Blekinge AB, framtida ägarförhållande och 
finansiering från 2021-01-01 

 

Sammanfattning  

Regionchefsgruppen har behandlat ärendet, stämt av med respektive ledamot 

i samverkansrådet och överenskom på mötet 4 september att ta hem ärendet 

till respektive part för formell beredning.  

Bedömning 

Visit Blekinge AB, ett privat aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning och ägs sedan bildandet 2014 av Visit Blekinge 

ideella föreningen. Visit Blekinge AB bildades som ett led i arbetet med att 

utveckla besöksnäringen i Bleking och har styrts utifrån den gemensamma 

visionen i ”strategi för besöksnäringen - Blekinge” från 2013.   

Ideella föreningen bildades av privata och offentliga aktörer gemensamt med 

majoritet i styrelsen från privata aktörer, vilken byggde på en 

finansieringsmodell i strategin.  

 

Under 2018 gavs uppdrag av ordförande i ideella föreningen att påbörja 

översyn av ägarförhållanden och långsiktig finansiering av Visit Blekinge 

AB. 

Vid regionala samverkansrådets möte under våren 2019 prövades sedermera 

en avsiktsförklaring för gemensam utveckling och ägandeskap (finansiering) 

av Visit Blekinge från 2021. Avsiktsförklaringen har därefter beretts och 

beslutats av respektive part.  

Uppdraget från regionala samverkansrådet var att ta fram erforderliga 

underlag för bolagsordning och aktieägaravtal mm.  

 

Regionchefsgruppen har berett frågeställningen om uppdrag och 

bolagsbildning. 

På regionala samverkansrådets våren 2020 diskuterades ett underlag till 

uppdragsbeskrivning för bolaget, som ett möjligt underlag för aktieägaravtal 

och bolagsordning. Regionchefsgruppen fick i uppdrag att återkomma med 

mer konkret förslag. Vid regionala samverkansrådet 7 maj lades slutligen ett 
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underlag för grunduppdrag och tilläggsuppdrag fram och beslutades, för 

fortsatt process kring finansiering och ägarförhållanden.  

Ett samlat underlag togs fram inför regionchefsgrupp och samverkansråd i 

augusti.  

 

Regionchefsgruppen har sedermera stämt av förslaget som summerades upp 

på mötet 4 september enligt bifogat. 

 

Inom ramen för nuvarande uppdrag drivs Visit Blekinge utifrån 

bolagsordning och ägardirektiv från Visit Blekinge ideell förening. 

Finansiering fram till 2020 utgörs till ca 25 % av privat- och 

uppdragsfinansiering och till ca 75% offentlig finansiering som till hälften är 

projektfinansierad. Den offentliga finansieringen fördelas mellan parterna 

med ca 55% Region Blekinge och 45% från Blekinges kommuner och är 

beslutad fram till utgången av 2020 

 

Från 2021 föreslås att finansieringsmodell mellan offentliga aktörer, Region 

Blekinge 50% och Blekinges kommuner 50%. Styrelsen föreslås utgöras av 

offentliga och privata aktörer i enlighet med aktieägaravtal och 

bolagsordning. I förslaget framgår att ordförande i bolaget utses av Region 

Blekinge och att vice ordförande utses mellan kommunerna. Aktiekapitalet i 

Visit Blekinge uppgår till 50 tkr. För att stärka upp bolagets egna kapital och 

likviditet föreslås att ett aktieägartillskott om 1 000 tkr sker i samband med 

förvärv av aktierna  

 

Överlåtelse av aktier och aktieägartillskott föreslås fördelas enligt 

finansieringsmodell 50/50 

 

År 2021 föreslås även bolaget Visit Blekinge AB tillföras ett ovillkorat 

aktieägartillskott om 1 000 000 kr 

Region Blekinge                         500 000 kr 

Karlskrona kommun                  200 000 kr 

Karlshamns kommun                 100 000 kr 

Ronneby kommun                      100 000 kr 

Sölvesborgs kommun                   50 000 kr 

Olofströms kommun                    50 000 kr 
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Förslag till beslut 

Region Blekinge, Regionfullmäktige och Blekinges kommuner respektive 

kommunfullmäktige föreslås besluta om följande; 

 

1. Att förvärva aktierna i Visit Blekinge AB, i enlighet med 

överlåtelseavtal mellan parterna och Visit Blekinge ideell förening, 

bilaga 1 

För Ronneby kommun, 50 aktier á 100 kronor. 

 

2. Att ingå Aktieägaravtal i enlighet med bilaga 2 (samt bilaga 2.1) 

 

3. Att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 1 mkr, 

fördelat enligt ägarandel.  

För Ronneby kommun – 100 000 tkr 

 

4. Att Princip för finansiering av grunduppdrag görs utifrån ägarandel. 

För 2021 finansieras Visit Blekinge AB med 7 650 tkr vilket fördelas 

mellan Region och kommuner utifrån ägarandel 50% Region 

Blekinge 50% Blekinges kommuner.  

För Ronneby kommun – 765 000 tkr 

 

5. Att föreslå parterna (Region Blekinge och Kommunerna) att utse 

respektive representant i samverkansrådet dvs Regionstyrelsens 

ordförande respektive Kommunstyrelsens ordförande – som ombud 

på bolagsstämman. Att Region Blekinge föreslår ordförande på 

stämman 

För Ronneby kommun således Roger Fredriksson (M) 

 

6. Att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB besluta om 

bolagsordning och ägardirektiv enligt bilaga 3–4 på bolagsstämman.  

Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (SD), (C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson 

(S) och Magnus Pettersson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott tillstyrker förslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker förslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 336 Dnr 2020-000378 114 

Remiss, utkast till lagrådsremiss - Slopad straffrabatt 
för unga myndiga vid allvarlig brottslighet 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-25 § 88  

Ronneby kommun lämnade i maj 2019 ett remissvar på Betänkande ”slopad 

straffrabatt för unga myndiga” (SOU 2018:85) . Ronneby kommun har nu 

fått möjlighet att lämna synpunkter på utkastat till lagrådsremiss avseende 

förändringar i påföljdssystemet för lagöverträdare i åldersgruppen 18-20 år. 

Ronneby kommuns tidigare yttrande Socialnämnden beslutade 190327 att 

lämna följande yttrande; 

Ronneby kommuns tidigare yttrande 

 

Socialnämnden beslutade 190327 att lämna följande yttrande; 

 

 Socialnämnden i Ronneby anser att förslaget att ta bort 

särbehandlingen av åldersgruppen 18-20 år gör det tydligt att 

kriminalvården har ansvaret för påföljder vid brott för den 

åldersgruppen. 

 Att fler unga personer kommer att dömas till fängelsestraff ställer 

krav på en utökad och förbättrad samverkan mellan kriminalvård 

och socialtjänst, för att minska de för individen negativa följderna av 

ett fängelsestraff.  

 För socialtjänstens del innebär förslaget ett minskat ansvar för 

insatser mot kriminalitet i åldersgruppen 18-20 år eftersom 

möjligheten till överlämnande till ungdomsvård och ungdomstjänst 

försvinner.   

 Socialtjänstens insatser behöver som följd av förslagen i större 

utsträckning riktas mot stöd och rehabilitering efter avslutat 

fängelsestraff. Hur ett sådant stöd ska utformas och finansieras 

diskuteras enligt socialnämndens uppfattning inte tillräckligt i 

betänkandet. 

 Socialnämnden instämmer i betänkandets bedömning att en 

minskning av den s k tröskeleffekten inte ensamt kan motivera en 

straffskärpning för åldersgruppen 15-17 år. 

 Enligt socialnämndens uppfattning är de organisatoriska och 

ekonomiska effekterna av en de förändringarna inte tillräckligt 

utredda eller beaktade i betänkandet 
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Att socialnämnden är orolig för den ökade grövre brottsligheten som går 

allt längre ner i åldrarna och att nämnden inte tycker att alternativen för 

åldrarna 15-17 är tillfredställande utredda i betänkandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07 att yttra följande: 

 

Ronneby kommun, genom kommunstyrelsen, framhåller att all straffrabatt 

bör tas bort.     

Bedömning 

Lagrådsutkastets innehåll 

 

Lagrådsutkastet förslag innebär i korthet att: 

 

- Reduceringen av fängelsetiden vid straffmätning tas bort för personer som 

är 18-20 år när de begår brottet om det för brottet är föreskrivet fängelse i 

lägst ett år. 

- Det ska inte heller krävas särskilda skäl för att döma personer som är 18-20 

år när de begår brottet till fängelse 

- För personer som är 18-20 när de begår brottet kan fängelsestraff förlängas 

på grund av återfall. 

- De särskilda sk ungdomspåföljderna ungdomsvård, ungdomstjänst och 

ungdomsövervakning förbehålls i princip personer under 18 år och ska 

endast användas för personer i åldern 18-20 om de finns särskilda skäl 

- För vissa grova brott  e x mord, våldtäkt tas preskriptionstiden bort för brott 

begångna av personer är 18-20 som när de begår brottet. 

- För personer i ålder 15-17 år föreslås inga förändringar. 

 

 

De föreslagna förändringarna innebär att straffskärpningen för åldersgruppen 18-20 

begränsas till att gälla grova brott. Förlaget innebär även att socialtjänsten får ett 

minskat ansvar för straffpåföljder för personer över 18 år. 

 

 

Socialnämndens synpunkter på Lagrådsutkastet 

 

 Socialnämnden anser att den föreslagna straffskärpningen förgrova brott för 

åldersgruppen 18-20 år är motiverad.  

 

Socialnämnden i Ronneby är positiva till förslaget att i princip ta bort de sk 

ungdomspåföljderna för åldersgruppen 18-20 år. Förslaget förtydligar 

kriminalvårdens ansvar för straffpåföljder för åldersgruppen.      
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Förslag till beslut 

Att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ovanstående 

remissyttrande.      

Socialnämndens beslut 2020-08-25 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ovanstående 

remissyttrande. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är socialnämndens. Ordförande ställer proposition på 

socialnämndens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

ovanstående som remissvar på betänkande ”slopad straffrabatt för unga 

myndiga” (SOU 2018:85). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 337 Dnr 2020-000276 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år, i juni och oktober. Från och med 

februari i år sker arbetet med medborgarförslag enligt en ny rutin. Den 

innebär bl. a. att kommunfullmäktige i större utsträckning använder sig av 

möjligheten i § 31 Arbetsordning för kommunfullmäktige att i vissa fall 

överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  Sedan 

redovisningen i juni har 18 stycken medborgarförslag, av de som då fanns på 

listan, beslutats av kommunfullmäktige eller nämnd/kommunstyrelse. Det 

hade varit något mer förlag som kunnat behandlas om kommunfullmäktige 

möte i augusti inte hade blivit inställt. Det har också inneburit att det finns en 

stor mängd medborgarförslag som inte blir anmälda till kommunfullmäktige 

förrän i september. Totalt har det i år fram till och med juni månads 

kommunfullmäktige inkommit och anmälts 24 medborgarförslag. Fram till 

2020-09-15 har det dessutom tillkommit ytterligare 16 som anmäls vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i september. Sju stycken 

medborgarförslag är äldre än 12 månader. 

I samband med förra rapporteringen framkom önskemål om att de 

medborgarförslag som har besvarats sedan senaste rapporteringen finns med 

i redovisningen. Redovisningen har därför kompletterats med detta.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(48) 
2020-09-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 338 Dnr 2020-000277 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år, i juni och oktober. Sedan redovisningen i juni 2020 har en motion 

tillkommit. Inga motioner har varit upp i kommunfullmäktige för beslut 

sedan den sk borgfreden slöts. Det finns nu nio obesvarade anmälda 

motioner men för sex av dessa finns tjänsteskrivelser gjorda med förslag till 

beslut.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 339 Dnr 2020-000449 007 

Revisionsrapport- granskning av beredningen av VA-
taxan 

 

Sammanfattning  

Ledamöterna har delgivits en revisionsrapport som granskat beredningen av 

VA-taxen. 

Svar ska lämnas senast 30/11.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef  
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§ 340 Dnr 2020-000281 007 

Granskningsrapport - Granskning av 
kompetensförsörjning 

 

Sammanfattning  

 Revisorerna har genomfört en granskning avseende kommunstyrelsens 

strategiska arbete med kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning är en av 

Ronneby kommuns stora utmaningar idag och framöver. Samtliga 

förvaltningar upplever svårigheter med kompetensförsörjning inom olika 

områden, exempelvis sjuksköterskor, behöriga lärare och chefer. 

Personalenheten har sedan 2019 arbetat med strategisk kompetensförsörjning 

i form av en kompetensinventering av befintliga kompetenser som grund för 

vidare analys samt ett projekt med grund i en ansökan om statsbidrag för 

socioekonomiskt eftersatta kommuner. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen 

följande: 

- fastställa en strategi och viljeinriktning för det kommunövergripande 

arbetet med kompetensförsörjning. 

- stärka sin samordnande roll i syfte att möjliggöra samverkan och 

erfarenhetsutbyten. 

- stärka uppföljningen av åtgärder och aktiviteter som genomförs 

kopplat till kompetensförsörjning.  

Bedömning 

 Revisionens synpunkter är relevanta då hela kommunen skulle gynnas av att 

en strategi för den strategiska kompetensförsörjningen tas fram. Med denna 

strategi som stöd bör det vara respektive förvaltnings ansvar att ta fram sin 

handlingsplan gällande kompetensförsörjning.  

 

För att planerna för och arbetet med strategisk kompetensförsörjning ska 

utvecklas bör processen ägas av respektive förvaltning. Förvaltningarnas 

intresse, behov och förutsättningar för att strategiskt arbete med 

kompetensförsörjningsfrågor är olika, vilket gör det svårt att göra en plan för 

hela kommunen. Respektive förvaltning har mandat att besluta om de 

åtgärder samt ekonomi för dessa som krävs. 
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Uppföljningen av förvaltningarnas handlingsplaner för strategisk 

kompetensförsörjning föreslås ske i samband med varje tertialuppföljning. 

Personalkostnader och därmed kompetensförsörjning är en stor del av 

förvaltningarnas ekonomi och uppföljningen av dessa områden bör därför 

ske samtidigt.  En kommunövergripande uppföljning föreslås ske i samband 

med årsbokslut och personalbokslut för samordning kring gemensamma 

åtgärder som behöver vidtas för hela kommunen.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Ge i uppdrag åt personalenheten att arbeta fram en strategi för den 

strategiska kompetensförsörjningen i kommun. Till strategin ska 

nämnds- och förvaltningsspecifika handlingsplaner kopplas 

2. Besluta om hur och när uppföljningar av handlingsplanerna för den 

strategiska kompetensförsörjningen ska ske, enligt förslag ovan. 

3. Överlämna detta beslut som yttrande till revisionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att: 

1. Ge i uppdrag åt personalenheten att arbeta fram en strategi för den 

strategiska kompetensförsörjningen i kommun. Till strategin ska 

nämnds- och förvaltningsspecifika handlingsplaner kopplas 

2. Besluta om hur och när uppföljningar av handlingsplanerna för den 

strategiska kompetensförsörjningen ska ske, enligt förslag ovan. 

3. Överlämna detta beslut som yttrande till revisionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 341 Dnr 2020-000415 101 

Informationsärende Lupp-enkäten 2020 

 

Sammanfattning  

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp 

(lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur 

ungas livssituation ser ut lokalt. 

Ronneby kommun har som inriktning att genomföra Lupp- enkäten vart 

tredje år, vilket gör att det är dags hösten 2020.  

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i åk 8 och åk 2 på gymnasiet ser på 

inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin 

egen hälsa och trygghet, sin fritid och sin egen framtid. 

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) står bakom 

enkäten. Cirka 100 kommuner i Sverige genomför enkäten med jämna 

mellanrum. I år är det cirka 30 kommuner som gör Lupp.  

Enkäten är tillgänglig för genomförande mellan 1/10 – 30/11. Därefter 

kommer det ske en analys av resultatet som presenteras för kommunens 

verksamheter och nämnder under våren 2021.  

En av fördelarna med enkäten är att den finns på flera språk svenska, 

engelska, arabiska, dari och somaliska. Det gör att enkäten blir tillgänglig för 

fler elever och därmed skapar ett mer tillförlitligt resultat. 

Resultatet från Lupp är ett verktyg för Ronneby kommuns verksamheter att 

lyfta in ett barn- och ungdomsperspektiv i sin planering och handläggning. 

Det är också ett viktigt beslutsunderlag för tjänstepersoner och 

förtroendevalda för att fatta beslut som bygger på ungas behov och 

inflytande.  

Lupp blir även ett sätt för Ronneby kommun att arbeta för att nå 

kommunfullmäktiges nya strategiska målområden från 2021 och då främst 

målområdet Barn och ungas behov.       

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.       
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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  
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§ 342 Dnr 2020-000437 040 

Information om kommunens krediter 2020-08-31 

 

Sammanfattning  

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

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2020-08-31 till 211 (246) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2019-12-31. 61 (66) % av kommunens 

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

56 (44) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.  

 

Riksbankens styrränta ligger sedan 2020-01-08 på 0,00 % (-0,25 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  
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Deltar i debatten 

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

(C) och Peter Bowin (V). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att tills 

vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

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

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

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att att rapportera 

beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till 

kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 343 Dnr 2020-000467 261 

Ansökan om anläggande av padelanläggning på 
Karlstorp 2:1 

 

Sammanfattning  

Tre intressenter har gjort gemensam sak och lämnat in en framställan om att 

få uppföra sex padelbanor på kommunal mark i Ronneby Brunnspark. 

Intressenterna kommer att finansiera, genomföra byggnationen samt sköta 

padelbanorna helt i egen regi. Den kommunägda marken kommer att 

arrenderas ut.   

Bedömning 

Tre intressenter, Ronneby Tennisklubb, Blekinge Actioncenter AB samt 

Louise Iversen och Martin Cedergren, har lämnat en framställan om att få 

uppföra sex padelbanor för utomhusbruk i Ronneby Brunnspark (på 

fastigheten Karlstorp 2:1). Intressenterna gör gemensam sak för att kunna 

tillgodose ett allmänt intresse för padelspel och bidra till en utveckling av 

Brunnsparken. Blekinge Actioncenter är företaget som driver de sex 

inomhusbanorna på Industrigatan.  

 

Platsen som man vill etablera sig på är på två ställen inom Brunnsparken. 

Fyra banor önskar man placera på grusplanen bortom Silvergrottan samt två 

banor på nuvarande tennisbana 1 närmast hotellet. Att etablera banorna på 

grusplanen bedöms kunna fungera inom reservatet under förutsättning att 

hänsyns tas till materialval och färgsättning för att harmonisera med 

omgivningen i parken. Länsstyrelsen kommer att behöva yttra sig angående 

byggnationen. Vid tennisbanorna krävs det sannolikt ännu större 

hänsynstagande och anpassning till omgivningen med tanke på närheten till 

brunnsvillorna.  

 

Intressenterna kommer att stå för all finansiering, genomförande av 

byggnation samt skötsel av padelbanorna. Den kommunägda marken 

kommer att arrenderas ut.  

 

Ställningstagande önskas om fortsatt diskussion ska ske enligt ovan 

beskrivet koncept, dvs arrende på Karlstorp 2:1 för fyra utomhusbanor för 

padelspel på grusplanen vid Silvergrottan och 2 vid hotellet.  
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Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), 

Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet ställer sig 

positiva till diskussionen och ger mark- och exploateringsenheten i uppdrag 

att fortsätta diskussionen med intentionen att tillskapa padelbanor i Ronneby 

Brunnspark.         

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition  på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till diskussionen och ger 

mark- och exploateringsenheten i uppdrag att fortsätta diskussionen med 

intentionen att tillskapa padelbanor i Ronneby Brunnspark. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  
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§ 344 Dnr 2020-000425 303 

Utökning av verksamhetsområde för Kalleberga 8:267 

 

Sammanfattning  

 På fastigheten Kalleberga 8:267 planeras en ny förskola att byggas med 

plats för 120 barn. Behovet av att ansluta fastigheten till det kommunala 

nätet är stort. På fastigheten finns planer på ytterligare exploatering i 

framtiden.   

Bedömning 

Fastigheten Kalleberga 8:267 är stor och för området där förskolan ska 

byggas saknas detaljplan. På delar av fastigheten finns detaljplan som tillåter 

bostäder. Vatten- spill- och dagvattenledningar finns i närheten. Behovet av 

att anslutas till det kommunala nätet är stort. Utökningen av 

verksamhetsområde gäller därför för vatten och spill. Dagvatten bedöms 

kunna hanteras inom egen fastighet. Miljöteknik är ledningshavare.  

På fastigheten Kalleberga 8:267 finns planer på ytterligare exploatering i 

framtiden.  Fastigheten är markerad med blått på karta nedan. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta utöka verksamhetsområde för vatten 

och spill gällande fastigheten Kalleberga 8:267.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde för vatten och spill 

gällande fastigheten Kalleberga 8:267. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 345 Dnr 2020-000244 010 

Utökning av verksamhetsområde för del av Droppemåla 
1:87 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2020-06-25 § 179 beslut om att utöka 

verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten gällande del av 

Droppemåla 1:87 (se protokollsutdrag från KF 2020-06-25 § 179). Vad avser  

den karta som finns med i protokollet och som ska visa det berörda området 

har den markering som ska vissa detta fallit bort i protokollet, varför detta nu 

behöver rättas. Området som berörs är följande: 

 

Bedömning 

 Se protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-06-15 § 179.   
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Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområde för vatten, spill och 

dagvatten gällande del av Droppemåla 1:87 i enlighet med nedan: 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde för vatten, spill och 

dagvatten gällande del av Droppemåla 1:87 i enlighet med nedan: 

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 346 Dnr 2019-000148 253 

Fastighetsförsäljning Kilen  

 

Sammanfattning  

 AB Ronnebyhus bygger 84 hyreslägenheter på Kilen. Köpekontrakt finns 

upprättat.   

Bedömning 

 AB Ronnebyhus bygger 84 hyreslägenheter på Kilen som är 

inflyttningsklara sommaren 2021. Köpekontrakt finns upprättat. Markpriset 

följer de riktlinjer som finns för Kilenområdet dvs 125 kr per kvadratmeter.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

godkänna upprättat köpekontrakt.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

upprättat köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 347 Dnr 2020-000356 265 

Remiss - Bildande av naturreservatet Ronneby 
blåmusselbankar  

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av naturreservatet 

Ronneby blåmusselbankar i Ronneby och Karlskrona kommuner. De ger 

Ronneby kommun möjlighet att yttra sig över förslag till beslut om bildande 

av naturreservatet samt förslag till skötselplan för naturreservatet.  

 

Naturreservatet Ronneby blåmusselbankar i Ronneby och Karlskrona 

kommuner omfattar ett mer än 14 000 hektar stort havsområde, och 

innehåller bland annat rev med sammanhängande artrika rödalgsbälten och 

täta bestånd av blåmusslor. Några av de mindre öarna är viktiga 

häckningslokaler för fågel som skräntärna, silvertärna och svärta. 

Naturreservatet Ronnebys blåmusselbankar bidrar till att uppfylla 

miljökvalitetsmålen Hav i balans, Levande kust och skärgård och Ett rikt 

växt- och djurliv samt friluftslivsmålet Skyddade områden som resurs för 

friluftslivet. Naturreservatet värnar också viktiga ekosystemtjänster som 

fiskreproduktion, vattenrening, produktion av födoresurser för fågel och fisk 

samt viktiga upplevelsevärden. Naturreservatet omfattas även av 

samverkansplanen för biosfärområde Blekinge Arkipelag. 

 

I havsplanen för Blekinge är huvudanvändningen av detta område försvar 

och natur. Förskrifterna för naturreservatet ska inte utgöra något hinder för 

försvarsmakten att bedriva militär verksamhet och övningar inom 

riksintresset för totalförsvarets militära del Sjöövningsområde 

Hanö/Torhamn, samt verksamhet inom Södra Tjurkö och Bollö skjutfält som 

påverkar influensområde för buller eller annan risk.  

Bedömning 

Ronneby kommun är positiva till bildandet av naturreservat Ronneby 

blåmusselbankar. Det är värdefullt med ett naturreservat som innehåller 

livsmiljöer som kompletterar det befintliga nätverket av marina skyddade 

områden.   
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Under uppgifter för naturreservat under för andra gällande bestämmelser 

anges enbart riksintresse för totalförsvaret. Det finns fler riksintressen som 

upptar delar av området t.ex. riksintresse för friluftsliv, naturvård, 

geografiska bestämmelser kustzonen och sjöfart farled. 

 

I andra stycket på sidan 7 så framgår det inte vilken ö som har en relativt stor 

gråtrutskoloni.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 

ovanstående bedömning som yttrande över Beslut om bildande av 

naturreservat Ronneby Blåmusselbankar i Ronneby och Karlskrona 

kommuner.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

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

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 348 Dnr 2019-000313 4310 

Klimat- och energistrategi för Blekinge 

 

Sammanfattning  

När klimat- och energistrategin för Blekinge var ute på remiss under 2019 

frågade Länsstyrelsen om Ronneby kommun kunde ställa sig bakom 

remissen. Kommunen svarade att vi inte kunde ställa oss bakom Blekinges 

klimat- och energistrategin i dess dåvarande utförande. Klimat- och 

energistrategin behövde få ett mer strategiskt innehåll samt en bättre struktur 

för att Ronneby skulle kunna ställa sig bakom den. Kommunen föreslog att 

länsstyrelsen skulle återkomma med sin förfrågan efter det att strategin har 

blivit reviderad utifrån inkomna synpunkter. 

Klimat- och energistrategi för Blekinge antogs av Länsstyrelsen under våren, 

och därmed har länsstyrelsen återkommit med sin förfrågan om Ronneby 

kommun kan ställa sig bakom den regionala klimat- och energistrategin.   

Bedömning 

Klimat- och energistrategin för Blekinge har reviderats sedan 

remissversionen. Den antagna strategin har fåt ett mer strategiskt innehåll 

samt en bättre struktur och med det blivit en bra gemensam plattform för 

länets aktörer. Klimat- och energistrategin har ett övergripande mål som 

lyder:  

Blekinges koldioxidutsläpp ska halveras vart fjärde år från 2020. 

 

Strategin har fyra prioriterade fokusområden: 

Minskad energianvändning - Blekinge bidrar till Sveriges mål om 50 

procent effektivare energianvändning till år 2030 jämfört med 2005. 

Förnybar energi - Blekinges elproduktion är 100 procent förnybar år 2040. 

Solelen ska stå för cirka 5 procent av elanvändningen i Blekinge senast år 

2030, vilket motsvarar 110 MW installerad effekt. 

Transporter - Blekinge bidrar till att Sveriges mål om en fossilfri 

fordonsflotta är uppnått till år 2030. 

Engagera flera - De konsumtionsbaserade utsläppen minskar stadigt i 

Blekinge. År 2045 är utsläppen mindre än två ton per invånare. 
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Ärendet har varit uppe i miljö- och energirådet den 8 september 2020. Rådet 

valde att inte ta ställning till om kommunen kan ställa sig bakom Klimat- 

och energistrategi för Blekinge utan överlämnar det till Kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att Ronneby kommun ställer sig bakom 

Klimat- och energistrategin för Blekinge.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Ronneby kommun ställer sig bakom Klimat- och 

energistrategin för Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 349 Dnr 2020-000452 4003 

Förlängning av Miljöprogrammet 

 

Sammanfattning  

Miljöprogram för Ronneby kommun 2017-2020 går ut 2020. Efter ett beslut 

av Koncernchefsgruppen 2020-02-21 har Strategisk utvecklingsenhet 

påbörjat ett uppdrag med att ta fram ett styrdokument för hållbarhet som 

bland annat ska ersätta Miljöprogrammet. Styrdokumentet för hållbarhet ska 

enligt tidsplanen vara fastställt av kommunfullmäktige under hösten 2021. 

Om Miljöprogrammet förlängs så att det gäller 2021 så behöver inte tid eller 

resurser användas för att ta fram ett nytt Miljöprogram för 2021. 

Bedömning 

Det är ett ökat fokus på hållbarhet och Agenda 2030 såväl politiskt som i den 

kommunala verksamheten. 

 

Miljöprogrammets fokus ligger i den ekologiska aspekten av 

hållbarhetsbegreppets tre delar (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet) 

och tar ansvar för den delen av kommunens hållbarhetsarbete.  

 

Syftet med uppdraget beskrivet ovan är att ta fram ett kommunövergripande 

styrdokument för hållbarhet. Effektmål med styrdokumentet är att få ett 

samlat hållbarhetsarbete i kommunkoncernen och uppnå synergier mellan de 

tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  

 

Flera styrdokument i kommunen behöver revideras och en önskan om att 

effektivisera genom att minimera antalet styrdokument gör det lämpligt att ta 

fram ett samlat styrdokument för hållbarhet. Att samla hållbarhet kan ge 

synergieffekter för kommunen. Det kan också bidra till en tydlighet i 

kommunikation i kommunens prioriteringar såväl externt som internt. Ett 

samlat övergripande styrdokument är en del i att arbeta för tillitsbaserad 

ledning och styrning. 

 

Om Miljöprogrammet förlängs så att det gäller 2021 behöver inte tid eller 

resurser användas för att ta fram ett nytt Miljöprogram för 2021. Tidsplanen 

för uppdraget att ta fram ett styrdokument för hållbarhet har blivit ändrad 
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sedan presentationen för KCG på grund av arbete med covid-19. Uppdraget 

bedöms ändå hinna bli klart 2021.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga Miljöprogram för Ronneby kommun 2017-

2020 till och med 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga Miljöprogram för Ronneby kommun 2017-

2020 till och med 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(48) 
2020-09-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 350 Dnr 2020-000456 022 

Feriearbete 2020 

 

Sammanfattning  

Feriearbete är en viktig insats för de unga i Ronneby kommun. Många får sin 

första arbetslivserfarenhet just genom sitt feriearbete när de är 17 år. Många 

berättar om 3 lärorika veckor när de avslutat sitt feriearbete. Sommaren 2020 

har 113 stycken haft 3 veckor feriearbete inom Ronneby kommun eller hos 

någon av de föreningar som vi har samarbetsavtal med. Kostnaden för 

feriearbetarnas löner uppgick till 1 264 043 kronor sommaren 2020 och 

Enheten för Arbetsmarknad och Integration har möjligheten att med 

enhetens beräknade överskott finansiera 104 043 kr av den kostnaden.       

Bedömning 

Feriearbete i Ronneby kommun erbjuds till ungdomar som fyllt 17 år men 

inte 18 år den 1 juli det aktuella året. Varje år får enheten för Arbetsmarknad 

och integration in 150-200 stycken ansökningar, av dem så brukar 10 % vara 

felaktiga ansökningar som oftast beror på att individerna inte är i rätt ålder 

eller är folkbokförda i en annan kommun. Ytterligare cirka 10 % brukar efter 

det tacka nej till sin placering oftast med anledningen att de fått annat arbete. 

Inför sommaren 2020 var det 113 stycken som tackade ja till sin placering 

och utförde 3 veckors feriearbete, det ger en kostnad på 1 264 043 kr. 

Enheten för Arbetsmarknad och Integration beräknar att kunna ta 104 043 kr 

av den kostnaden. Sommaren 2020 var speciell då vi inte kunde erbjuda 

några ferieplatser varken inom äldreomsorgen eller inom kök. Vi ersatte de 

platserna genom att de arbetsställen som redan tar emot just denna sommar 

tog emot några fler. Vi skapade även nya platser genom att föreningar som 

tidigare år inte tagit emot feriearbetare nu tog emot. Vi använde oss av 

regeringens satsning på ungdomsjobb och anställde 18- och 19 åringar som 

handledare ute i föreningar så att de i sin tur kunde ta emot feriearbetare. På 

det sättet lyckades vi även i år ge alla som var berättigade feriearbete 3 

veckors arbete. Feriearbete ger unga möjligheten att få erfarenhet, ofta deras 

första erfarenhet, av arbetslivet. Det ger de unga en inblick i arbetslivet men 

det ger också Ronneby kommun en möjlighet att visa upp vilka 

verksamheter som finns och vilken bredd det finns i arbetsmöjligheter inom 

kommunen.       
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Förslag till beslut 

Enheten för Arbetsmarknad och Integration föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att bevilja 1 160 000 kr för att täcka 

kostnaderna för feriearbetarnas löner sommaren 2020.       

Deltar i debatten 

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

och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 

enheten för arbetsmarknad och integration 1 160 000 kronor för att täcka 

kostnaderna för feriearbete sommaren 2020. Finansiering sker vi 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 351 Dnr 2020-000457 790 

Information och återrapportering av nystartsjobb i 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Therese Bohnsack, enhetschef för arbetsmarknad och integration, ger en 

information och återrapportering av projektet nystartsjobb i Ronneby 

kommun.       

Deltar i debatten 

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

Peter Bowin (V), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Roger Gardell (L). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Arbetsmarknad och integration, Therese Bohnsack  
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§ 352 Dnr 2020-000453 107 

Bolagsstyrning för kommunkoncerner - förslag på 
åtgärder för att uppnå bättre styrning 

 

Sammanfattning  

Sammanfattning ur PM från kommunjurist, Mathias Kågell: 

1.1 Det är viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de 

verksamheter som Ronneby kommun äger och förvaltar oavsett den 

juridiska formen. Både ABL och KL ställer krav på en löpande uppsikt 

över bolagens utveckling, resultat och ställning. För Ronneby 

kommunkoncern tillkommer den uppgiften kommunstyrelsen genom 

bestämmelser i kommunallagen1.  

1.2 Det kommunala aktiebolaget skall således följa ABL och inte KL, 

däremot så finns det bestämmelser i KL som kan komma att aktualiseras 

genom att ägaren är en kommun. En kommun får exempelvis inte verka 

utanför det kommunala kompetensområdet, ett kommunalägt bolag skall 

som en följd av det inte bedriva verksamhet som är otillåten att driva i 

förvaltningsform. 

1.3 Ägaren har ett antal olika verktyg för att styra bolaget i sådan 

riktning att bolaget direkt eller indirekt skapar nytta för medborgarna. 

Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är 

bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten 

återfinns. I Ronneby kommun kan man anse att bolagsordningarna mer 

eller mindre är tillfyllest. 

1.4 Det andra centrala styrinstrumentet är ägardirektiv. Där bör ägaren 

utveckla hur ändamålet med verksamheten skall uppnås. Sådana 

ägardirektiv kan omfatta både verksamhetsmål och ekonomiska mål. 

Ronneby kommun arbetar inte på ett bra sätt med dessa och rutinerna för 

hur ägardirektiv tas fram bör ses över. 

1.5 Den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv är dock 

inte tillräcklig för ett aktivt ägarskap. Det krävs också informell styrning 

i form av samråd och dialog mellan ägaren och bolaget, denna 

informella styrning bör konkretiseras i en tydlig bolagspolicy. 

Kommunkoncernen saknar idag konkretiserad informell styrning. 

                                                 
1 6 kap. 9 § KL 
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Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1) Skicka kommunjuristens utredning på remiss till de kommunala 

bolagen. 

2) Ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att 

avbolagisera VA-,(vatten och avlopp), och 

renhållningsverksamheten.  

3) Ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att samla 

alla kommunkoncernens fastigheter i ett bolag.  

4) Ge kommundirektören i uppdrag att utreda om resterande delar av 

bolagskoncernen kan samlas i ett bolag.  

5) Utreda om rörelsegrenen bredband ska ägas av ett bolag eller 

kommunen. I denna utredning ska driftsfrågor beaktas. 

6) Ge i uppdrag åt kommundirektören att ta fram en ny ägarpolicy. 

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: 

1) Skicka kommunjuristens utredning på remiss till de kommunala 

bolagen. 

2) Ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att 

avbolagisera VA-,(vatten och avlopp), och 

renhållningsverksamheten.  

3) Ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att samla 

alla kommunkoncernens fastigheter i ett bolag.  

4) Ge kommundirektören i uppdrag att utreda om resterande delar av 

bolagskoncernen kan samlas i ett bolag.  

5) Utreda om rörelsegrenen bredband ska ägas av ett bolag eller 

kommunen. I denna utredning ska driftsfrågor beaktas. 

6) Ge i uppdrag åt kommundirektören att ta fram en ny ägarpolicy. 

Deltar inte i beslutet 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och vänsterpartiet deltar inte i 

beslutet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 353 Dnr 2020-000201 059 

Inköp som ett strategiskt verktyg- bildande av en 
strategisk inköpsenhet  

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Tommy Ahlqvist presenterar utredningen om en ny central 

inköpsenheten för kommunkoncernen.  

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 överlämna 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 överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(48) 
2020-09-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 354 Dnr 2020-000267 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2020 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-25 § 92 

En skriftlig redovisning av Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 

kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för andra 

kvartalet 2020, redovisas för Socialnämnden.     

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige.        

Socialnämndens beslut 2020-08-25 

Socialnämnden noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är socialnämndens. Ordförande ställer proposition på 

socialnämndens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 355 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras:  

1. Sammanställning av delegationsbeslut 2020, mark- och 

exploateringsenheten. 

2. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande, yttrande över 

remiss från SIS ”SS 854000- Styrning och ledning för hållbar 

utveckling i kommuner och regioner-Vägledning för genomförande 

av FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling”. 

3. Återrapportering delegationsbeslut, personalfrågor, daterat 2020-09-

01. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delegationsbesluten till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 356 Dnr 2020-000006 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.  

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 357 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

1. Anders Jönsson, Muslimer 

 

2. Försvarsmakten, Kontrollprogram PFAS år 2019 vid Blekinge 

flygflottilj F 17, Ronneby kommun 

 

3. Marcus Svensson, Angående Gågatan/Karlskronagatan 

 

4. SKR, Ny rapport om lokalt självstyre 

 

5. SKR, Cirkulär 20:33, 20:34, 20:35, 20:36 

 

6. Stefan Maltin, Garnanäs Samfällighetsförening/Vägförening 

 

Protokollsutdrag 

1. Socialnämnden 20200825 § 84 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


