
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(80) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-09 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, kl. 08:30-10.40 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Magnus Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, 2019-09-17 kl 10.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 319-347 
   

 Ordförande 

Anna-Karin Sonesson  

 
Kenneth Michaelsson (C) 

 

 Justerare 

  

 
Magnus Pettersson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-09-09 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-18   

Datum då anslaget tas ned 2019-10-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
 

Underskrift 

  

 
Anna-Karin Sonesson 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(80) 
2019-09-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Peter Bowin (V) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Nicolas Westrup (SD) 
Tommy Andersson (S) 
 

  

Övriga närvarande  

Tjänstemän Tommy Ahlquist, kommundirektör 
Anna-Karin Sonesson, Kanslichef 
Elena Johansson, Kostchef §§ 322-323 samt 347,  
Martina Adenholm, projektledare § 323,  
Sören Andersson, verksamhetschef lokalförsörjning § 232,  
Julia Birgersson, kommunjurist §§ 324-325 

Övriga  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(80) 
2019-09-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 319 Dnr 2019-000001 101 5 
Val av justerare .................................................................................. 5 

§ 320 Dnr 2019-000122 4310 6 
LOVA - Åtgärdsförslag för förbättrad status i Listerbyån och 
Bräkneån ........................................................................................... 6 

§ 321 Dnr 2019-000456 003 8 
Nya riktlinjer för flaggning vid kommunens anläggningar m.m. ........... 8 

§ 322 Dnr 2019-000505 001 10 
Ombyggnad Hjorthöjdens förskolas kök ........................................... 10 

§ 323 Dnr 2019-000508 001 13 
Projekt för energieffektivisering i storkök .......................................... 13 

§ 324 Dnr 2015-000217 101 16 
Förslag till tillägg i "Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda" avseende föräldraledighet ..................................... 16 

§ 325 Dnr 2019-000520 106 18 
Utvärdering av Tjänsten Dataskyddsombud från Sydarkivera .......... 18 

§ 326 Dnr 2019-000244 109 23 
Besvarande av medborgarförslag - Låt Ronneby bli kommunen som 
skapar förutsättningar för Recircle.................................................... 23 

§ 327 Dnr 2019-000197 109 26 
Besvarande av medborgarförslag - gör om gallerian i centrum till en 
stor secondhand galleria .................................................................. 26 

§ 328 Dnr 2018-000601 109 28 
Besvarande av medborgarförslag - Modern publik Elbilsladdning .... 28 

§ 329 Dnr 2018-000442 109 30 
Besvarande av medborgarförslag - Energisjälvförsörjande 
flerbostadshus i Ronneby kommun med Vårgårda Bostäders 
tekniklösning .................................................................................... 30 

§ 330 Dnr 2019-000097 109 33 
Besvarande av medborgarförslag - Förbättra, inte försämra vår 
elnätstaxa 9 ..................................................................................... 33 

§ 331 Dnr 2019-000325 109 36 
Besvarande av medborgarförslag - utformning av taxor ................... 36 

§ 332 Dnr 2018-000434 109 38 
Besvarande av medborgarförslag - Förslag om webbkamera över 
Karösundet och gästhamnen i Ekenäs ............................................. 38 

§ 333 Dnr 2019-000173 109 40 
Besvarande av medborgarförslag - 
Gemenskapsboende/kollektivboende ............................................... 40 

§ 334 Dnr 2019-000101 109 42 
Besvarande av medborgarförslag - Inför sammanträdesarvoden och 
bilersättning för alla ledamöter i Kommunala pensionärsrådet ......... 42 

§ 335 Dnr 2018-000466 109 45 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(80) 
2019-09-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Besvarande av medborgarförslag - Vägbulor och hastighetskamera 
på Utmarksvägen ............................................................................. 45 

§ 336 Dnr 2015-000292 109 47 
Besvarande av medborgarförslag angående Millegarne och Gökalvs 
badplatser ........................................................................................ 47 

§ 337 Dnr 2018-000357 192 50 
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell 
(L) om att övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan . 50 

§ 338 Dnr 2017-000649 101 54 
Besvarande av motion från kommunfullmäktige ledamot Jan-Eric 
Wildros (S) om framtida trygghetsprojekt ......................................... 54 

§ 339 Dnr 2018-000505 149 56 
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune 
Håkansson (RP) angående närdemokrati i Ronneby kommun ......... 56 

§ 340 Dnr 2018-000650 159 60 
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune 
Håkansson(RP) angående hemsändningsbidrag ............................. 60 

§ 341 Dnr 2015-000467 014 64 
Ny kommunikationspolicy ................................................................. 64 

§ 342 Dnr 2019-000470 169 68 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 ..................................................... 68 

§ 343 Dnr 2019-000162 101 69 
Uppföljning och utvärdering av digitala utskick ................................. 69 

§ 344 Dnr 2019-000005 101 74 
Delegationsbeslut 2019 .................................................................... 74 

§ 345 Dnr 2019-000003 101 75 
Kurser och konferenser .................................................................... 75 

§ 346 Dnr 2019-000004 101 76 
Delgivningsärenden ......................................................................... 76 

§ 347 Dnr 2018-000006 406 77 
Taxor måltidsverksamhet 2019 ........................................................ 77 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(80) 
2019-09-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 319 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(80) 
2019-09-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 320 Dnr 2019-000122 4310 

LOVA - Åtgärdsförslag för förbättrad status i Listerbyån 
och Bräkneån 

Miljöutvecklare Sofie Samuelsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Människans historiska påverkan såsom t ex rensning, rätning av vattendrag 

och utdikning av våtmarker har bidragit till att vattnets uppehållstid det vill 

säga den tid det tar för vattnet att transportera sig från källan till sjöar och 

hav har förkortats. Vattenläget i Ronneby kommun var mycket allvarligt 

hösten 2018. Den långa torkan under sommaren 2018 och uteblivet höstregn 

ledde till historiskt låga nivåerna i vattendragen. En del vattendrag var helt 

torrlagda under flera sommarmånader.  

Bräkneån från Östersjön upp till Tiken uppnår idag inte God ekologisk 

status. Främsta orsakerna till det beror på förändringar i morfologi och brist 

på konnektivitet. Bräkneån är ett mycket värdefullt vatten som i sin helhet i 

Blekinge utgör ett Natura2000 område, är klassat som nationellt särskilt 

värdefullt och är utpekad som riksintresse för friluftsliv och för naturvård. 

Här förekommer hotade arter som till exempel tjockskalig målarmussla. I ån 

förekommer vandringshinder som hindrar vattenlevande organismer från att 

sprida sig i systemet och som påverkar åns flöde. Stora delar av ån är även 

påverkade av rensning och rätning och det finns även många våtmarker som 

dikats ut. I framtiden kan Bräkneån uppströms Dönhult vara intressant att 

användas som råvattenresurs genom förstärkning av befintliga 

grundvattentäkter i Dönhult och i Hjälmsa. Bräkneån mynnar ut i en havsvik 

i Östersjön som ingår i Sonekulla naturreservat, området ingår även i ett 

N2000 område. 

Listerbyån uppnår idag inte God ekologisk status. Främsta orsakerna till det 

beror på förändrad morfologi och brist på konnektivitet. Dessutom har 

många svämplan som tidigare fyllde en viktig funktion antingen försvunnit 

genom förändrad markanvändning eller hydrologi.  Listerbyån används idag 

som dricksvattentäkt genom förstärkning av grundvattenresursen 

Johannishusåsen vid Leråkra och Djurtorp. Listerbyån ingår delvis i ett 

Natura2000 område och ån mynnar ut i Östersjön och naturreservatet 

Listerby skärgård där 75 % av reservatets yta är hav, området ingår även i ett 

Natura 2000 område.  

Bedömning 

Ansöka om bidrag från Länstyrelsens Lokala vattenvårdsprojekt för att göra 

en biotopkartering, hydromorfologisk åtgärdsplan, bedömning av 
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ekosystemtjänster och vattenbalansberäkning för Bräkneån respektive 

Listerbyån. Den totala budgetkostnaden är 1 150 000 kr och ansökan om 

bidrag är på 1 035 000 kr. Medfinansieringen är på 102 500 kr från Ronneby 

varav 35 000 kr är medfinansiering i tid och 67 500 kr i kontanta medel. 

Tingsryds kommun medfinansierar vattenbalansberäkningen för Bräkneån 

med 12 500 kr. 

Syftet är att ta fram åtgärder som kan utföras för att nå god ekologisk status i 

Listerbyån och Bräkneån. Åtgärder behöver tas fram och genomföras för att 

förbättra åarnas flödesdynamik, konnektivitet, vattenkvaliteten, framförallt 

avseende humushalt och näringsämnen och förbättra status för organismer i 

vattendragen och i Östersjön. 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. 

  

Förslag till beslut 

Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att 

skicka in ansökan och därmed också godkänna kommunens medfinansiering 

i projektet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 
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§ 321 Dnr 2019-000456 003 

Nya riktlinjer för flaggning vid kommunens 
anläggningar m.m. 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Det finns idag ett reglemente för flaggning vid kommunens anläggningar 

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

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

nationella minoriteternas nationaldagar eller motsvarande och festivaler av 

typen Pride.  

Bedömning 

För att följa kommunens antagna riktlinjer för styrdokument föreslås att 

dokumentet istället för ett reglemente istället blir en riktlinje. Dokumentet 

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

riktlinjerna för hedersbevisning av kommunalt anställda och förtroendemän, 

även omfatta flaggning när regering eller länsstyrelse rekommenderar allmän 

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

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

med Europadagen eller de nationella minoriteternas nationaldagar eller 

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

punkterna i riktlinjen fattas av kommunfullmäktiges presidium i samråd med 

kommundirektören.  

Liksom tidigare reglerar riktlinjerna enbart flaggningen vid stadshuset samt 

vid Söderbro.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer 

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

nuvarande reglemente från 2007.  

 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson redogör för förändringar som behöver 

göras i föreliggande förslag och ber att få återkomma med ärendet när 

justeringarna är gjorda. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar att tillägg görs i riktlinjerna att 

flaggning endast ska ske med svenska flaggan eller kommunens flagga 

förutom i samband med vänortsbesök då flaggning kan ske med besökande 

lands nationsflagga. 

Ledamot Peter Bowin (V) yrkar avslag på Nicolas Westrups (SD) yrkande. 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras.      

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framförda 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet om återremiss.      

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(80) 
2019-09-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 322 Dnr 2019-000505 001 

Ombyggnad Hjorthöjdens förskolas kök 

Kostchef Elena Johansson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Hjortshöjdens förskola har idag ett gammalt, villaliknande tillagningskök 

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

möjlighet att välja om förskolan ska ha ett serveringskök, mottagningskök 

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

Bedömning 

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

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

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

ohygieniskt. Ordentlig ventilation saknas för dagens produktion och 

avloppssystemet klarar inte av att ta emot det stärkelserika vattnet efter 

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

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

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

vattnet i brunnen som är brukligt i storkök.  

Hjorthöjdens förskola förekommer inte i utredningen om ”Framtidens 

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

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

ett köksbiträde med bidragsanställning 25% som inte ingår i 

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

olika kostnadsbilder.  

 

Alternativ 1 – Serveringskök 

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

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

serveringsporslin till varje avdelning. Beredning av frukost och mellanmål 

sköts av kökspersonalen samt beställningar och diskning efter måltiderna. 

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

Förslaget innebär minskade personalkostnader men tillkommande 

transportkostnader. Investeringar ryms inom ram. 

Alternativ 2 – Mottagningskök 

Mottagningskök får huvudkomponent (kött och sås) levererat från ett 

tillagningskök, i det här fallet köket Knut Hahn. Kökspersonalen tillagar 

potatis, ris, pasta, sallad samt bakar bröd vid servering av soppa. 
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Kökspersonal tar emot maten och lägger upp den i serveringsporslin till varje 

avdelning. Beredning av frukost och mellanmål sköts av kökspersonalen 

samt beställningar och diskning efter måltiderna. Personalåtgång för 

mottagningskök 3 avdelningar är 50% köksbiträde. Förslaget innebär 

minskade personalkostnader men tillkommande transportkostnader. 

Investeringar ryms inom ram. 

Alternativ 3 – Tillagningskök 

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

avdelning. Beredning av frukost och mellanmål sköts av kökspersonalen 

samt beställningar och diskning efter måltiderna. Personalåtgång för 

tillagningskök 3 avdelningar är 75% kock. Förslaget innebär samma 

personalkostnader som idag, inga transportkostnader men ökad 

hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram. 

 

För att behålla standarden som tillagningskök behövs en omfattande 

renovering med inköp av ny utrustning samt en ombyggnation till mer 

ändamålsenliga lokaler. Då Ronnebyhus ser detta som en 

verksamhetsförändring med utökad ventilation samt rivning och 

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

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

underhållsplan. Kostnad för ny utrustning ryms inom ram för 

investeringsmedel för storhushållsutrustning.      

Förslag till beslut 

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

besluta om ett av följande alternativ 

- Alternativ 1 – Serveringskök med minskade personalkostnader 

men tillkommande transportkostnader. Investeringar ryms inom 

ram. 

- Alternativ 2 – Mottagningskök med minskade personalkostnader 

men tillkommande transportkostnader. Investeringar ryms inom 

ram. 

- Alternativ 3 – Tillagningskök med samma personalkostnader som 

idag, inga transportkostnader men ökad hyreskostnad. 

Investeringar ryms inom ram.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Peter Bowin (V), Magnus Pettersson (S) samt Tommy 

Andersson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar med instämmande av Nicolas 

Westrup (SD) samt Magnus Pettersson (S) om ett beslut i enlighet med 

alternativ tre.      

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

besluta enligt Alternativ 3 – Tillagningskök med samma personalkostnader 

som idag, inga transportkostnader men ökad hyreskostnad. Investeringar 

ryms inom ram. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 323 Dnr 2019-000508 001 

Projekt för energieffektivisering i storkök 

Kostchef Elena Johansson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns har Miljömål angående effektiv användning av energi i 

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

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

därmed lägre energianvändning per kvadratmeter.  

Genomfört förprojekt kommer ge ett beslutsunderlag för genomförande av 

energieffektiviseringar genom att visa  

- åtgärder som behövs utöver vad vi normalt gör vid byggnation 

- eventuella tillkommande kostnader 

- vinster 

 

Förstudien genomförs i ett samarbeta över kommunens enheter och 

förvaltningar, med deltagare från Kostenheten, Lokalförsörjningsenheten, 

Utvecklingsenheten samt Mark- och exploateringsenheten. I förstudien deltar 

också RISE som kunskapsbank. RISE är ett statligt forskningsinstitut som 

samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska 

innovationssystemet. Möjlighet till medfinansiering finns och kommer sökas 

under förprojektet för eventuella kostnader under projektet samt för hela 

eller delar av investeringsbehovet av mätteknik och mätdata vid ett 

genomförande. 

 

Bedömning 

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

Genom att effektivisera och återanvända energin från storkök får man 

därmed en stor vinst.  

Ett förprojekt av innovativa energieffektiviseringar i storkök kommer visa att 

energi från storköket kan cirkuleras i hela byggnaden genom olika 

energismarta lösningar för att användas på ett optimalt sätt för hela 

byggnaden. 
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Förprojektet hoppas leda till ett genomförande projekt där man tillämpar 

tekniker man kommit fram till i förstudien för att kunna projektera 

energieffektiva storkök där energin kan utnyttjas i hela byggnaden.  

Till exempel skapar en centralkylanläggning i storkök spillvärme från sina 

kondensorer. Spillvärmen kan användas till att förvärma tappvarmvatten och 

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

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

mäta den. Genom ett övergripande systemtänk för hela byggnadens 

energianvändning, optimeras byggnadens energianvändning på ett 

klimatsmart sätt. 

Arbetsmetoden som kommer att tillämpas är att samla in information om 

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

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

mätutrustning. Genom att utöka antalet mätpunkter får man in information 

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

Möjlig partner i projektet är förutom RISE Landstinget som genomför ett 

liknande förprojekt samt medfinansierar. 

Kommunens insats består av tjänstemännens arbetstid. Aktiviteter i 

förprojektet är kunskapsinhämtning om tekniker och aktuell byggnad. 

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

I förprojektet så klarläggs omfattningen av projektet, nuläget analyseras, 

innehållet struktureras och intressenter kartläggs. Vidare bedöms nyttan om 

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

för dess genomförande tas fram.  

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

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

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

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

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

diskning får vi dessutom en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.  

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

demonstrationsanläggning med syftet att visa på låg energiförbrukning för 

storkök. 

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

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

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

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

för storkök. 
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Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen 

föreslår KS att: 

- ställa sig bakom förslaget att genomföra en förstudien. 

  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Magnus Pettersson (S) samt Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson yrkar avslag på tjänsteförslaget men att 

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

samband med nästa års budgetberedning, då kompletterat med bedömningar 

om tidsåtgång och andra finansieringsmöjligheter.      

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen att avslå tjänsteförslaget men att 

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

samband med nästa års budgetberedning, då kompletterat med bedömningar 

om tidsåtgång och andra finansieringsmöjligheter. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 324 Dnr 2015-000217 101 

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

Kommunjurist Julia Birgersson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Under våren 2015 väcktes ett ärende i KSAU angående föräldraledighet för 

förtroendevalda. Ärendet återremitterades två gånger, bland annat på grund 

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

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

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

sedan förslaget behandlades och att förslaget inte är fullständigt föreslås det 

att kommunfullmäktige fattar beslut om att hänskjuta frågan till kommande 

budgetberedning.  

Bedömning 

Eftersom förslaget från ledamoten inte är fullständigt krävs en omfattande 

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

ta ställning i frågan om föräldraledighet för förtroendevalda.  

 

Inför beslut 2015 genomfördes vissa utredningsinsatser som visade att 

ledamotens förslag var ofullständigt och att problemställningen borde 

ändras. Efter att förslaget återremitterades har det inte vidtagits några 

utredningsåtgärder. År 2017 kom en ny kommunallag, vilken ökar 

möjligheterna för föräldraledighet för vissa förtroendevalda. Det innebär att 

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

den nya lagtexten samt för att omfatta samtliga problemställningar i 

förhållande till föräldraledighet för förtroendevalda. 

 

Det ska nämnas att en förtroendevald idag har möjlighet att vara 

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

”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda” gällande 

arvodet.  

 

Innan en sådan omfattande utredning görs föreslås det därför att förslaget 

avslås och att frågan hänskjuts till kommande budgetberedning för 

ställningstagande.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget på grund av förslagets ordalydelse. 

Kommunfullmäktige anser dock att frågan om föräldraledighet för 

förtroendevalda är viktig och att frågan därför hänskjuts till kommande 

budgetberedning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Peter Bowin (V) samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att förslaget avslås enligt ovan 

nämnda grunder samt att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta 

fram ett beslutsunderlag med utgångspunkt i nya Kommunallagen och hur 

den används i andra kommuner.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget enligt ovan nämnda grunder samt att 

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag 

med utgångspunkt i nya Kommunallagen och hur den används i andra 

kommuner. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 325 Dnr 2019-000520 106 

Utvärdering av Tjänsten Dataskyddsombud från 
Sydarkivera 

Kommunjurist Mathias Kågell lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunkoncernen har under femton månader anlitat Sydarkivera som 

dataskyddsombud. Avtalet löper ut den sista december 2019 och 

kommunkoncernen måste ta ställning till huruvida avtalet skall avslutas eller 

ej.  

Dataskyddssamordnaren har utvärderat avtalet och kan konstatera att det 

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

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

Det föreslås därför att Kommunstyrelsen beslutar om att säga upp avtalet 

Tjänsten dataskyddsombud med Sydarkivera.       

Bedömning 

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

Förordningen stipulerar att kommunens personuppgiftsansvariga skall ha ett 

dataskyddsombud. Kommunkoncernen anlitade vid ikraftträdandet av GDPR 

Sydarkivera som extern-DPO.  

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

dataskydd i kommunkoncernen, det förelåg också betydande osäkerhet i 

Sverige och Europa vilka följdverkningar GDPR skulle ha för 

kommunkoncernen. Riksdagen hade inte tagit ställning till hur förordningen 

skulle implementeras och någon praxis hade inte heller upparbetats.  

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

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

förlängs avtalet tre år. Kostnaden för kommunkoncernen uppgår per 

kalenderår till 425tkr.  

Kommunkoncernen måste senast den 30 september ta ställning i frågan om 

avtalet med Sydarkivera ska förlängas. En utvärdering av avtalet initierades 

därför strax innan sommaren 2019, resultatet av utvärderingen presenteras 

nedan.  

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

ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och 

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

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

organisationens informationsteknik och IT-säkerhet fungerar; ha förmåga att 

sprida information och etablera en dataskyddskultur inom organisationen. 

DPO ska vidare kunna agera självständigt och oberoende i organisationen 

och ska rapportera till organisationens ledning.  

Organisationens arbete ska följas upp av ombudet, men SKL rekommenderar 

att varje organisation parallellt med dataskyddsombudet även utser någon i 

ledningsposition som har ett övergripande ansvar för genomförandet av 

dataskyddsarbetet.  

 

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

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

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

förbinder sig också att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen 

och i allmänhet följa rättsutvecklingen på området.  

Sydarkivera har anställt en jurist som utgör det faktiska dataskyddsombudet 

för samtliga 31 organisationer. Till dataskyddsombudet är det kopplat tre 

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

dataskyddsteam som skall stötta och hjälpa samtliga anslutna organisationer.  

Avtalet biläggs skrivelsen i sin helhet.  

 

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

tillsätta en dataskyddssamordnare samt en dataskyddsgrupp. 

Kommundirektören beslutade under våren 2019 att följa 

dataskyddsombudets rekommendation.  

Dataskyddssamordnaren har den sammanhållande funktionen för  

dataskyddsgruppen. Samordnaren ska vara intern och extern kontaktperson i 

dataskyddsfrågor och ge allmän vägledning, förmedla kontakter och dirigera 

frågor till rätt funktion inom organisationen.  

Dataskyddssamordnaren utgör kommunens kontaktperson gentemot 

dataskyddsombudet. Dataskyddssamordnare är idag kommunjurist Mathias 

Kågell.  

Dataskyddsgruppen består i sin tur av tjänstemän från samtliga kommunala 

förvaltningar och bolag. Dataskyddsgruppens syfte är att ta fram 

koncernövergripande samt verksamhetsspecifika mallar, rutiner och 

processer angående dataskydd. Gruppen sammankallas av 

dataskyddssamordnaren och sammanträder regelbundet.  

Gruppens representanter handlägger dataskyddsfrågor och koordinerar 

dataskyddsarbetet inom sin egen förvaltning och utgör kontaktperson i 

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

kommunkoncernens dataskyddsgrupp. I ett mail till samtliga tretton 

representanter i dataskyddsgruppen ställdes följande fråga, svaret skulle 

inkomma senast utgången av juni 2019:  

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

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

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

också höra subjektiva fakta, exempelvis hur ni personligen upplevde 

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

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

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

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

löptext […]”  

I skrivande stund har det inkommit skriftliga svar från fyra representanter 

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

helhet, sammantaget kan dock följande konstateras.  

Sydarkiveras närvaro i kommunkoncernen har under året varit bristfällig, 

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

utsetts som dataskyddssamordnare. Några avtalsmallar eller interna riktlinjer 

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

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

kommunkoncernen inom ramen för sitt medlemskap i SKL.  

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

förlängningen torde leda till ett bättre dataskydd, även övriga respondenter 

resonerar i liknande termer.  

 

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

månader.  

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

att kompetensen saknades i kommunkoncernen och dels till följd av 

osäkerheten och okunskapen om dataskyddsförordningens eventuella 

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

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

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

har börjat komma och konsekvenserna av införandet är avsevärt mildare än 

vad vissa prognoser visade.  

Sydarkivera har under perioden bevakat rättsutvecklingen på området och 

vid behov informerat dataskyddsamordnaren om nyheter på området. 

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

kommunkoncernens specifika behov. Då rättsutveckling och 

omvärldsbevakning utgör en av de ordinarie uppgifterna för kommunjuristen 
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så har nyheterna ofta redan kommit kommunkoncernen tillhanda när 

Sydarkivera rapporterar om nyheten.  

Sydarkivera har också tagit på sig att granska personuppgiftsansvarigas 

efterlevnad av dataskyddsförordningen. Någon sådan verksamhet har dock 

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

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

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

anordnade av Sydarkivera. Flertalet organisationer som ingår i samarbetet 

möts och utbyter erfarenheter från deras dataskyddsarbete. 

Dataskyddsteamet har under dessa träffar haft kortare föreläsningar om 

diverse ämnen, men på en förhållandevis grundläggande nivå. Behållningen 

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

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

för nätverkande och informationsutbyte på hög juridisk nivå som endast 

kostar 1645kr för ett årligt medlemskap2. Nämnd organisation bedriver 

också omfattande utbildningar och ger seminarier till låga kostnader för 

medlemmar.  
 

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

argument gör dock gällande att kommunen bör avsluta avtalet om Tjänsten 

Dataskyddsombud med Sydarkivera:  

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

nytta tjänsten ger  

kompetensen att verka som DPO finns idag inom kommunkoncernen,  

Sydarkivera har inte uppfyllt alla delar av avtalet  

Forum för dataskydd erbjuder ett nationellt nätverk med bred juridisk 

kompetens till mycket låg kostnad  

       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte förlänga 

avtalet med Sydarkivera avseende tjänsten som Dataskyddsombud, detta då 

kommunkoncernen kan tillsätta ett Dataskyddsombud internt till en annan 

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

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Peter Bowin (V) samt Magnus Pettersson (S). 
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Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att inte förlänga avtalet med 

Sydarkivera avseende tjänsten som Dataskyddsombud, detta då 

kommunkoncernen kan tillsätta ett Dataskyddsombud internt till en annan 

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

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 326 Dnr 2019-000244 109 

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

Kommunjurist Mathias Kågell lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat:  

”Inledning 

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

hållbara butikskedjor som efterfrågas kräver lång planering och tar tid med 

stora investeringar. Den stora utmaningen är att skapa tillströmning av 

besökare. Idag besöks mest city av nyanlända inflyttade, ursprunglig 

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

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

kommunen som skapar förutsättningar för Recircle, paketerat attraktivt, 

hållbart och som bygger sociala kontakter. 

Förslaget skulle relativt snabbt kunna införas. Förslaget torde samtidigt inte 

ha en större kostnad.  

Bakgrund 

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

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

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

omställning i samhället där Recircle samt hållbara alternativ är det självklara 

framtidsvalet. 

Syfte 

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

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

medborgarna väljer att socialisera.  

Metod 

Snyggt paketerat. Skapa förutsättningar för medborgarna att själva kunna 

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

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

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

20 försäljningsbord. Borden skulle lätt kunna bli bokningsbara på 

kommunens hemsida. Bordens utförande i ett beständigt material som 

galvaniserat metall samt kanske Blekinge ek. Sedumtak för att skapa 

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

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

dem, när man vill.  

Målgrupp  

Skolklasser, föreningar, befintliga torghandlare, livsmedelsproducenter, 

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

skulle också kunna användas till julmarknad eller liknande temahelger, samt 

vid återkommande arrangemang som Tosia bonnadagarna.  

Mervärde  

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

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

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

Avslutning  

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

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

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

hållbarhet och närproducerat, precis som Recircle är tillsammans med lokala 

producenter.  

Placering  

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

större arrangemang norrut mot kyrkan. Samt att bibehålla fritt utrymme 

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

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

skapa sittplatser till besökare men även försäljarna.  

Hållbar torghandel  

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

Bedömning 

Förslagsställaren vill att kommunen ska använda sig av en modell som 

förslagsställaren kallar ”Recircle”. Förslagsställaren för ett tämligen 

invecklat, och i vissa delar osammanhängande resonemang om hur centrala 

delar av Ronneby stad skulle kunna utvecklas. Grunden i förslagsställarens 

resonemang synes vara att han uppfattar att centrumhandeln utarmas till följd 

av omfattande internethandel. Förslagsställaren anser att omställningen kan 

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

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

strömförsörjning, ”tak med belysning” och nya parkeringsplatser m.m.  
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Av kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 § 2 st, fjärde strecksatsen 

framgår det att ett medborgarförslag inte får ta upp ämnen av olika slag. Då 

förslaget till sin karaktär är otydligt och tar upp flera olika ämnen så 

uppmanas förslagsställaren att precisera sitt förslag och återkomma med ett 

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

kunna ta ställning i ärendet. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att uppmana förslagsställaren att återkomma 

med ett preciserat, entydigt och klart förslag. Medborgarförslaget ska 

därmed anses besvarat.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy 

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att uppmana förslagsställaren att återkomma med ett preciserat, 

entydigt och klart förslag. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 327 Dnr 2019-000197 109 

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

Upphandlingssamordnare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

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

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

Som många andra har även förslagsställaren lagt märke till den tråkiga 

affärsutvecklingen i Ronneby centrum. Förslagsställaren menar att en efter 

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

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

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

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

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

loppisstad och förutom jobbtillfällen, även kunna locka många köpsugna 

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

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

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

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit remitterat till Näringslivskontoret som 

inkommit med följande yttrande: 

 

Fastigheten där Gallerian finns är privatägd. Näringslivskontoret har kontakt 

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

den aktuella fastigheten. 

Det förslag till verksamheter som förslagsställaren lämnar kan absolut vara 

av intresse och kommer att vidarebefordras till fastighetsägaren och även 

något som Näringslivskontoret aktivt kan eftersöka.  

 

Därmed föreslås medborgarförslaget vara besvarat.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige 
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Att anse medborgarförslaget besvarat      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt ledamot Peter 

Bowin (V). 

   

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

 

Att anse medborgarförslaget besvarat  

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 328 Dnr 2018-000601 109 

Besvarande av medborgarförslag - Modern publik 
Elbilsladdning 

Miljöutvecklare Sofie Samuelsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Här föreslås att kommunen ger sitt el-energibolag Ronneby Miljöteknik 

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

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

laddningsstationer även i vår kommun.  

Detta förslag grundar sig dels på det förväntade ökande behovet av 

laddningsinfrastrukturen och på FN:s IPCC senaste klimatrapport som 

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

ansträngningar från hela samhället. ”  

Också med hänvisning till den teknik som utvecklats i Askersunds kommun 

och där Vattenfall Eldistribution (Robert Lindström) säger att. 

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

laddningsplatser.”  

Bedömning 

 Ronneby Miljö och Teknik AB yttrar sig över medborgarförslaget enligt 

följande: 

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

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

snabbladdaren vid Stadshuset som används frekvent.  

 

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

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

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

antal semi-laddare på olika ställen i staden.  

 

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

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

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

Askersundsmodellen krävs det en analys vad det skulle innebära dels 

ekonomiskt att bygga om stolparna och även belastningsmässigt vad 

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

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

 

Not. Semiladdare = långsam laddning  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  

  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 329 Dnr 2018-000442 109 

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

Miljöutvecklare Sofie Samuelsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat:  

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

teknik. 

Storskalig solvärme på Ronneby Brunn. 

Rörliga solceller vid fjärrvärmeverket. Nu småskalig fossilfri kraftvärme vid 

fjärrvärmeverket och i Bräkne-Hoby. 

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

beroende på stundande kärnkraftsavveckling och den allt tydligare 

växthuseffekten parat med strängare miljökrav.   

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

LED-belysning. Eller vätgaslagring från sommarens överskott inför vinterns 

behov. Så även lovande teknik inom bilindustrin med bränslecellsfordon. 

Därtill flera framsteg inom sterlingmotortekniken (i ubåtar).  

Detta medborgarförslag innebär; 

Att; kommunledningen ger bolaget Ronnebyhus i uppdrag att tillsammans 

med Vårgårda Bostäder, utreda möjligheten att också vår kommun kan 

"Ligga i utvecklingens förkant" där flerbostadshus kan bli självförsörjande 

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

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

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

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

"effterfrågeflexibilitet".” 

  

Bedömning 

Ronnebyhus har yttrat sig enligt följande över medborgarförslaget:  

 

Medborgarförslaget innebär att motionären föreslår kommunledningen att ge 

AB Ronnebyhus "i uppdrag att tillsammans med Vårgårda Bostäder utreda 
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möjligheten att också vår kommun kan ligga i framkant där flerbostadshus 

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

tekniklösning".  

Medborgarförslaget belyser i huvudsak en omfattande omdaning av 

befintliga tekniska system som ännu är relativt oprövade för 

flerbostadshusbebyggelse. Tekniken bygger i huvudsak på att hustaken 

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

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

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

el produceras för drift av olika driftsinstallationer. Befintliga system, 

exempelvis fjärrvärme för värme och tappvarmvatten, kopplas bort helt. 

Hushållselen får hyresgästerna dock stå för i traditionell ordning.  

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

fortfarande frågor som inte är besvarade. Driftssäkerheten är oprövad med 

det nya systemet. Traditionella fjärrvärmesystem har extremt hög 

driftssäkerhet med nära nog obefintliga driftsavbrott för slutkonsument.  

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

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

närheten av ekonomisk bärighet.  

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

batterier fortsätter att bli billigare samtidigt som kostnaderna for fjärrvärme 

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

landet och följa den utveckling som tekniken genomgår.  

AB Ronneby följer kontinuerligt, som en naturlig den av 

fastighetsutvecklingen, den teknikutveckling som pågår i 

fastighetsbranschen. Installationer av solcellsanläggningar har bolaget 

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

andra innovativa tekniklösningar är vi mer försiktiga med tills 

tekniklösningarna är beprövade både ur driftsynpunkt och av ekonomiska 

skäl.  

 

AB Ronnebyhus föreslår att kommunfullmäktige inte bifaller 

medborgarförslaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 330 Dnr 2019-000097 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förbättra, inte 
försämra vår elnätstaxa 9 

Miljöutvecklare Sofie Samuelsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat:  

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

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

mellan dag- respektive, nattpriser.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Det har under åren blivit ansenliga summor?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intressant för än fler kunder. 

Förslag 

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

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

därmed även för nätbolaget. 

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

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

bibehållen "efterfråeeflexibilitet". 

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

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

"Effektivt utnyttjande av elnätet.” 

  

Bedömning 

 Ronneby Miljö och Teknik AB yttrar sig enligt följande över 

medborgarförslaget: 

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

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

 

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

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

 

Miljöteknik kommer förutsättningslöst utreda hur en ny taxekonstruktion ska 

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

det gäller efterfrågeflexibilitet, effektivt utnyttjande av elnätet och andra 

parametrar som behöver beaktas. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  

  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C) 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 331 Dnr 2019-000325 109 

Besvarande av medborgarförslag - utformning av taxor 

Kommunjurist Mathias Kågell lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat:  

”Klara riktlinjer? 

Inför den kommande principiella övergången från energi- till 

effektdebitering av vår elanvändning, bör nätbolagets ägare nogsamt 

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

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

tvetydiga formuleringar som är dåligt anpassade till kommande förändringar. 

Här några exempel på olika formuleringar; 

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

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

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

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

förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina 

överväganden".  

Kommunfullmäktige antar taxa"... 

*) Kronor och ören i löpande taxa är knappast av 

"avsevärt större vikt." 

Förslaget innebär att: Ägarstyrningen förtydligas och moderniseras vad 

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

ekonomiskt utfall. 

Det främst med anledning av den förestående principiella övergången från 

energi- till effekt debitering. 

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

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

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

av nätbolaget, fackmässigt utformade taxekonstruktionen görs, -möjligen om 

den i princip får/skall göras. 

 

Det ekonomiska utfallet bör styras av andra faktorer än fyraåriga majoriteter 

i Kf.”        
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Bedömning 

Förslagsställaren anför att kommunfullmäktige i Ronneby kommun, ”inför 

den kommande principiella övergången från energi- till effektdebitering av 

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

Förslagsställaren anser att nuvarande formuleringar i Miljötekniks 

bolagsordning är vaga och tvetydiga. 

Medborgarförslaget är ett i raden av medborgarförslag från samma 

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

skillnad från tidigare medborgarförslag utformar dock förslagsställaren inget 

egentligt förslag för kommunfullmäktige att ta ställning till, han återger 

snarast Miljötekniks bolagsordning.  

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

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

ett förslag. Då förslagsställaren inlämnat flertalet medborgarförslag i 

liknande ämnen samt att något egentligt förslag saknas så noterar 

kommunfullmäktige förslaget till protokollet utan vidare ställningstagande. 

Därmed anses medborgarförslaget besvarat.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att notera medborgarförslaget till protokollet utan 

vidare ställningstagande och att det därmed ska anses besvarat.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att notera medborgarförslaget till protokollet 

utan vidare ställningstagande och att det därmed ska anses besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 332 Dnr 2018-000434 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om 
webbkamera över Karösundet och gästhamnen i 
Ekenäs 

Trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

 Per-Olof Berggren har inkommit med ett medborgarförslag att en 

webkamera ska installeras vid Villa Vassen vid Karösundet i Ekenäs med 

översikt ut mot gästhamnen  

Bedömning 

 Val av eventuella brottsförebyggande åtgärder i form av kameraövervakning 

tar sin utgångspunkt främst i hur brottsutsatt ett område är utifrån polisens 

brottsstatistik. Då gästhamnen i Karön inte är ett brottsutsatt område och 

således inte uppfyller detta kriterium finner kommunen inte det motiverat att 

installera kameraövervakning i föreslaget område.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om installation av 

en webbkamera över Karösundet och gästhamnen i Ekenäs  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Bent Johansson (SD) samt Tommy 

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar återremiss med inriktningen att 

svaret inte ska utgå från kameraövervakning utan webbkamera i 

marknadsföringssyfte.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera medborgarförslaget med 

inriktningen att det inte ska besvaras utifrån kameraövervakning utan 

webbkamera i marknadsföringssyfte.  

________________ 

Exp: 

Bibbi Rönnlund 
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§ 333 Dnr 2019-000173 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Gemenskapsboende/kollektivboende 

Miljöutvecklare Sofie Samuelsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat: 

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

på någon form av gemenskapsboende/kollektivboende diskuterats? Det vore 

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

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

kombinera det privata med ökad gemenskap i en boendeform som verkligen 

är på frammarsch. I ett kollektivboende tar man gemensamt ansvar för huset 

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

det finns gemensamhetsutrymmen mm. Hur mycket gemenskap och samvaro 

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

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

Bedömning 

Ronnebyhus yttrar sig över medborgarförslaget enligt följande: 

 

På l980-talet byggdes åtskilliga kollektivhus med allmännyttan som 

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

bland annat gynnsamma lån till att bygga sådana hus.  

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

projekt med gemenskapsboende genomfördes ändå lokalt, inom ramen for en 

nationell försöksverksamhet med så kallade boföreningar. Det här handlade 

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

byggherre och fastighetsägare och samarbetade med intressegrupperna.  

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

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

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

till 40 lägenheter, gemensamma lokaler och en organisation för samarbete 

och gemenskap, juridiskt reglerat genom kooperativ hyresrätt. Det finns 

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

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

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

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

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

aktuellt med kooperativ hyresrätt.  

AB Ronnebyhus erbjuder inget kollektivboende i dagsläget. Frågan om 

kooperativa hyresrätter har dock diskuterats vid flera olika tillfällen inom 

AB Ronneby och boendeformen kommer fortsättningsvis också vara ett 

alternativ att diskutera inför kommande nyproduktion. Det krävs dock ett 

starkt engagemang från en extern intresseförening innan en sådan 

nyproduktion kan påbörjas.  

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

uppföra en nyproduktion genom kooperativ hyresrätt. AB Ronnebyhus 

föreslår att kommunfullmäktige tar denna skrivelse som sitt eget svar på 

medborgarförslaget.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 334 Dnr 2019-000101 109 

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

 

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att Ronneby kommun snarast agerar för ett 

införande av lika behandling vad avser sammanträdesarvoden och 

bilersättning för alla ledamöter i Kommunala pensionärsrådet. 

Förslagsställaren skriver att rådets ledamöter behandlas på olika sätt då 

politikerna uppbär arvode och milersättning medan representanterna för 

pensionärsorganisationerna blir utan ersättning. Han menar detta är 

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

Bedömning 

Senast reglementet för kommunala pensionärsrådet ändrades var 2015. Även 

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

kommunstyrelsen, pensionärsorganisationerna skulle få ha fler 

representanter och att det skulle finnas en beredningsgrupp. Resultatet blev 

att kommunfullmäktige beslutade att ändra i reglementet för kommunala 

pensionärsrådet så att möjligheten finns att tillsätta en beredningsgrupp. 

Därefter har det kommit in skrivelser från pensionärsorganisationernas 

representanter i kommunala pensionärsrådet (KPR) samt även särskilt från 

PRO med ungefär samma innebörd som medborgarförslaget. Där finns dock 

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

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

vice ordförande ska innehas av någon från pensionärsorganisationerna.  

 

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

kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KFR). 

 

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

mandatperiod börjar. Det kan bli förändringar majoritet i 

kommunfullmäktige och förändringar i politisk organisation med anledning 

av valet. 

En översyn av reglementena för kommunens råd har därför inväntat utfallet 

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

och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och 

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

förekommande nämnder och förvaltningar och att pensionärernas 

sakkunskap förmedlas till dessa nämnder och förvaltningar. Rådet ska också 

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

synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd 

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

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

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

erbjudande till pensionärsorganisationerna i Ronneby att delta och påverka. 

Representanterna från i detta fall pensionärsorganisationerna representerar 

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

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

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

organisationerna ska ha tre representanter och tre ersättare istället för som 

dagens två. 

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

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

som vice ordförande innehas av någon från pensionärsorganisationerna. 

 

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

inte ska innebära någon kostnad för representanterna eller de organisationer 

de representerar varför frågan om reseersättning i samband med möten kan 

anses vara ett önskemål som bör tillgodoses.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att  

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

ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning 

enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  

2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser, 

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

4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med 

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

avslaget i den del som rör sammanträdesarvoden.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att följande tillägg görs under 

punkt 1: eller erhåller arvode och ersättning från sin egen organisation.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att  

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

ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning 

enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda eller 

erhåller arvode och reseersättning från sin egen organisation,  

2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser, 

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

4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med 

ovanstående samt 

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

avslaget i den del som rör sammanträdesarvoden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 335 Dnr 2018-000466 109 

Besvarande av medborgarförslag - Vägbulor och 
hastighetskamera på Utmarksvägen  

Trafikansvarig Ann Thomasson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Medborgarförslag har inkommit till Teknik- fritid- och kulturförvaltningen 

med förslag om vägbulor och hastighetskamera på Utmarksvägen i 

korsningen till Grönaslättsvägen för att trafiksäkra Utmarksvägen gentemot 

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

förslag på att busslinjen läggs om.  

Bedömning 

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

aktuella platsen. Trafikbelastningen var 101 fordon/dygn med 

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

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

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

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

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

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

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

fortkörare och att det förekommer viss genomfartstrafik. Fortkörningar är ett 

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

att den sökande upplever att genomfart förbjuden inte respekteras.  

Förslag på vägbulor skall dessa placeras på specifik plats (övergångsställe 

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

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

statliga vägarna.  

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har ett antal hastighetsdisplayer som 

visar aktuell hastighet för passerande fordon. Dessa hastighetsdisplayer 

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

hastigheter. Hastighetsdisplay har en hastighetssänkande effekt. Denna 

hastighetsdisplay kommer att monteras upp vid den aktuella platsen på 

Utmarksvägen för att uppmärksamma för trafikanterna om vilken hastighet 

de håller.    

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att besluta förslaget är besvarat.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 336 Dnr 2015-000292 109 

Besvarande av medborgarförslag angående Millegarne 
och Gökalvs badplatser 

Kommunsekreterare Christoffer Svensson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ingemar Arrenius har lämnat in ett medborgarförslag angående Millegarne 

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

om upprustning och röjning av själva sandstranden, att 

tillgänglighetsanpassa gångväg ner mot stranden, att anrätta toaletter och 

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

sin helhet biläggs handlingarna i detta ärende.  

 

Förslaget remitterades 2015 av kommunfullmäktige till fritid- och 

kulturnämnden. Fritid- och kulturnämnden beslutade 2016 om att lämna 

följande yttrande: 

 

”Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige 

föreslå att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och att fritid- och 

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

ligger i linje med medborgarförslagets intentioner och som harmoniserar 

med övriga strategier och utvecklingsplaner” (Fritid- och kulturnämnden 

2016-12-08 § 203).  

 

Dåvarande handläggare som arbetade som kommunjurist beredde ärende 

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

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

detaljerat förslag utgör verkställighet av fullmäktiges beslut. Detta är en 

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

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

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

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

medborgarförslaget på så sätt att förslaget genomförs i linje med förslagets 

intentioner och i harmoni med övriga strategier och utvecklingsplaner.  

Samt att 

Kommunfullmäktige ger fritid- och kulturnämnden i uppdrag att genomföra 

medborgarförslaget i enlighet med fullmäktiges beslut (Ibid). 

 

Förslaget tillställdes kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-11 och 

arbetsutskottet beslutade under § 460 att återremittera ärendet för ett 

förtydligande av beslutsformulering, en kostnadsberäkning samt hur 

finansieringen ska ske. 

 

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

varefter nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget skulle anses besvarat med vad som i protokollet angavs 

som nämndens yttrande under rubriken ”bedömning” (protokollsutdrag från 

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

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

följande: 

Bägge badplatser ligger inom ett naturreservat med gällande restriktioner 

Marken ägs av Stina Werner stiftelse förvaltad av skogsstyrelsen. 

Kommunen bör tillsammans med Skogssällskapet ta fram en skötselplan för 

områdena. 

Toaletter finns redan på plats och ska renoveras. Något ytterligare behov 

finns inte. 

Gällande grillplats ska detta ses över i samråd med markägare och 

länsstyrelsen. 

Det föreligger inga planer på handikappsramp. Detta finns idag på 

badplatserna i Järnavik och Ekenäs. 

Kommunen har inte för avsikt att anlägga specifik badplats för hundar. Vi 

hänvisar i stället till platser som lämpar sig för detta. 

Investeringsbehovet ses över på alla badplatser i kommunen.  

Eventuella kostnader för grillplats tas inom budgetram. 

Övriga kostnader är inte aktuella att precisera eftersom åtgärderna inte i 

dagsläget är genomförbara. (Ibid) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på nytt 2018-02-19 § 76 att 

återremittera ärendet till fritid- och kulturnämnden för en tydligare 

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

som finns avsatta.  

Bedömning 

Utifrån en kontroll av protokoll och beslut från både kommunstyrelsens 

arbetsutskott och fritid- och kulturnämnden misstänker undertecknad att det 

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

de föreslog kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat inte 

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

står i arbetsutskottets protokoll från detta tillfälle är detsamma som i 

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

yttrande 2016-12-08.  

 

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

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

återges i punktlistan ovan föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 337 Dnr 2018-000357 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) om att övervakningskameror 
installeras på Snäckebacksskolan  

Utbildningsnämndens protokoll 2019-05-16 § 68: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige återremitterar vid möte 2019-02-28 ärende Besvarande 

av motion om att övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan , 

§76. Dnr 2018-000357 192 . 

Med uppdrag till utbildningsnämnden att kostnads och konsekvensbeskriva 

förslaget.     

Bedömning 

Rektorn beskriver sin konsekvens för organisation: 

Eftersom uppdraget att skriva en konsekvensanalys ur elevernas perspektiv 

kom så sent så har det inte varit möjligt att involvera eleverna i 

framtagandet. Analysen är således enbart baserad på vad som nått rektor 

Ulrika Lundin under ht -18 samt vt -19 och vad som framkommit vid 

elevrådsmöten under vt -19.  

Situationen på Snäckebacksskolan har under läsåret 2018-2019 stundtals 

varit ansträngd med incidenter som innefattat våld, stölder och brand.  

Under läsåret har elever i samband med incidenter framfört önskemål om att 

skolan skulle utrustas med övervakningskameror. Eleverna har inte känt sig 

trygga på skolan och har bland annat inte velat gå i korridoren ensamma 

utan har tagit kamrater med sig. Trenden under våren har varit negativ.  

Elevrådet tog vid sitt senaste möte upp frågan och ställde sig positivt. Det är 

snarare så att eleverna undrar varför det dröjer så länge.  

Skolledningens uppfattning är att en stor majoritet av eleverna vill ha 

kameror, att det skulle ge en känsla av trygghet och att det skulle minska 

antalet incidenter samt ge en möjlighet att identifiera eventuella förövare. 

Det finns inte heller något behov av att övervaka offentliga miljöer eller 

platser som kan vara integritetskränkande , såsom vid skolsköterska eller 

kuratorns expedition. Vid dessa områden finns det många vuxna och där har 

inte skett incidenter. 

Vår slutsats är att det enbart skulle upplevas som positivt av eleverna om 

beslutet blir att installera övervakningskameror på Snäckebacksskolan. 
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Forskningsläget 

Med stöd av forskning finns, givet vissa omständigheter, argument för att 

kamerabevakning har en brottsförebyggande effekt. Samma forskning visar 

också att det finns situationer där kamerabevakning inte resulterat i någon 

tydlig brottsförebyggande effekt. 

Två nödvändiga villkor behöver uppfyllas:  

(1) de potentiella brottslingarna måste veta om att platsen är 

kamerabevakad;  

(2) de potentiella brottslingarna agerar rationellt 

För att en brottsförebyggande effekt skall uppnås pekar forskningen även 

mot att kamerabevakning behöver kompletteras med ytterligare insatser. 

Det är inte tillräckligt med endast en positiv inställning till metoden som 

sådan, utan kräver även en analys den aktuella problemsituationen. Det 

pekas också på risken med att investeringar begränsas till inköp och 

installation av kameror och därefter förväntas en brottsförebyggande effekt 

uppstå.  

 

Det är angeläget att, i samband med diskussioner om kamerabevakning som 

brottsförebyggande insats, vara medveten om att bevakningen bör vara aktiv 

och kommer därmed kräva personella insatser. 

 

Kamerabevakning i skolmiljö är möjlig och pekar mot trygghet och säkerhet 

men inte enskilt om den inte kompletteras med ytterligare åtgärder, detta kan 

vara en trygghetsanalys med syfte att kartlägga den fysiska miljöns betydelse 

för uppkomsten av brott samt att se över social och situationell prevention 

kopplat till fysiska åtgärder och information om åtgärder.  

 

Inför ett ev. genomförande är det av betydelse med utsedd/ a personer som 

kan hantera systemet och inneha behörighet för sekretess, även en personal-

överenskommelse skall finnas med tydlig beskrivning över varför en  

 

kameraövervakning är vald och vilka åtgärder som behovsanalysen pekar på 

samt vilka åtgärder som redan vidtagits. 
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Installationen i sig kräver inte tillstånd från Datainspektionen, om den ej 

omfattas av miljöer med integritetskränkande karaktär. 

  

Kostnadsbeskrivning 

En installerad utrustning är kostnadsberäknad till 330 000 sek , med 

uppskattad servicekostnad om 10 000 sek/år  , investeringen är ej beskriven i 

förvaltningens nuvarande budget.  

 

Verksamheten har tillsammans med Ronneby kommuns försäkringsrisk-

management bedömt möjlig placering av utrustning för kameror och vägt 

förändringen med övervakning mot effekt och prevention, i nuvarande 

Snäckebacksskolan.      

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige anta svaret om kostnads- och konsekvensbeskrivning 

att installera övervakningskameror på Snäckebacksskolan, 

samt 

vid ett beslut om införande tillföra investeringsmedel enligt 

kostnadsberäkning om 330 000Skr samt 10 000 Skr/år i driftmedel.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C) och ledamot Nicolas 

Westrup (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på återremiss för kompletterade 

redovisning av trygghetssamordnaren avseende situationen på 

Snäckebacksskolan.  

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar att övervakningskameror installeras på 

Snäckebacksskolan.      

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet om återremiss. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan, avges fyra (4) ja-röster 
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och två (2) nej-röster, varefter ordförande finner att arbetsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet. 

 

Namn    Ja  Nej  Avstår 

Kenneth Michaelsson (C)   X 

Magnus Pettersson (S)   X 

Tommy Andersson  (S)   X 

Peter Bowin (V)   X                                                    

Nicolas Westrup (SD)   X                              

Bengt Johansson (SD)   X   

Totalt   4 2    

 

Beslut 

Arbetsutskottet återremitterar ärendet för kompletterande redovisning av 

trygghetssamordnaren avseende situationen på Snäckebacksskolan. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare 
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§ 338 Dnr 2017-000649 101 

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

 

Sammanfattning  

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har genom Jan-Eric 

Wildros inkommit med en motion angående ”Framtida trygghetsprojekt” 

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

tidigare tradition; Ljuständarkvällen, dels en tydlig samordning mellan 

funktion och utsmyckning gällande belysning. Detta skulle enligt motionen 

kunna medföra en försköning, förbättring och förstärkning av ljusmiljön på 

olika områden inom kommunen. Belysningsprojekten bör enligt motionen 

fokuseras till områden där belysningen bör förbättras ur trygghetssynpunkt. 

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

Samordning ska ske, mellan funktion, utsmyckning och vid 

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

dygnet och att 

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

kulturarrangörer med syfte att återuppta och förstärka traditionen med 

ljuständarkväll.   

Bedömning 

Genom att säkerställa att ett område har god belysning skapas förutsättningar 

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

överskådlighet i sitt närområde och därigenom uppleva en ökad trygghet. 

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

att åstadkomma detta behövs både kunskap, samverkan och samordning.  

 

Lokala brottsförebyggande rådet arbetar redan med trygghetsvandringar i 

samverkan med många intressenter som en trygghetsskapande insats där 

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

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

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

med handel, krogar och kulturarrangörer återuppta traditionen med 

ljuständarkväll. Såsom viktig part har synpunkter inhämtats från tekniska 

förvaltningen som inte har något att invända mot motionens förslag som 

sådant.   
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S) samt Nicolas Westrup (SD) 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar att beslutet ändras till att motionen är besvarad. 

      

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 339 Dnr 2018-000505 149 

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

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) lämnar i en motion två 

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

uppdrag att utreda förutsättningarna för medborgarbudget i Ronneby 

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

utvärdera den förda näringslivspolitiken.  

Bedömning 

Förslag 1 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

medborgarbudget 

Sune Håkansson (RP) skriver om Nässjö kommuns arbete med 

kommundelsutveckling i kommunens åtta mindre planeringsområden. Varje 

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

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

bestämma vad pengarna ska användas till. 

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

 

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

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

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

- Ett sätt att demokratisera demokratin med dialog och möten mellan 

medborgare där de får möjligheter att prioritera hur kommunens 

resurser kan användas 

- En process som alltid innefattar dialog om resurser, oftast 

investeringar men kan också innebära dialog om prioriteringar i 

tider av åtstramning när resurser behöver minskas 

- En process där förtroendevalda är delaktiga i att forma 

förutsättningarna och ta det slutliga beslutet om genomförande 

- En process som skapar kunskap om kostnader, behov av 

prioriteringar, skapar transparens och ökar medborgarnas 

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

inflytande utan också möjlighet att ta ansvar för den lokala 

utvecklingen. 

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

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

Uppsala är några exempel. Medborgarbudgetarbetet kan bygga på 

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

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

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

rekommenderar en modell med sju steg (åtta moment): 

1. Ta fram och besluta om kriterier och resurser 

2. Marknadsför 

3. Idégenerering - medborgarna kommer med förslag 

4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier 

5. Medborgarna röstar på förslag 

6. Politiskt beslut om förslagen 

7. Genomför 

8. Följ upp och utvärdera 

I Ronneby kommun finns exempel på det som skulle kunna kallas 

medborgarbudget. Det är dels processen kring hur försköningspengarna för 

de mindre tätorterna ska användas och dels ungdomsfullmäktige som har en 

pott pengar som de ansvarar för hur de ska användas. 

 

I grunden finns även riktlinjer för medborgardialog, antagen av 

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

genomförande av och ekonomi för medborgardialoger på respektive nämnd. 

Kommunfullmäktige kan också besluta om en fullmäktigeberedning för 

genomförande av medborgardialog. Ett exempel i riktlinjerna är just 

medborgarbudget. 

 

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

genomförande av en medborgarbudget om det finns intresse och resurser för 

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

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

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

sett enbart arbeta med processen kring medborgarbudget.  
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Med utgångspunkt i de riktlinjer som finns om medborgarbudget bedöms det 

inte finnas skäl för att ytterligare utreda frågan såvida inte 

kommunfullmäktige vill genomföra en särskild nämndsövergripande 

satsning på medborgardialog. I sådant fall bör ett utredningsuppdrag åtföljas 

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

eller specifik grupp kommunmedlemmar. 

 

Förslag 2 Kommunstyrelsen utvärderar den förda näringslivspolitiken 

Sune Håkansson skriver i motionen att Ronnebypartiet menar att 

kommunens arbetsmarknad har utvecklats sämre än vad kommunledningen 

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

arbetstillfällen i Blekinge med fyra procent medan ökningen i Ronneby 

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

nystartade företag, som kommunen redovisar, har ingen eller marginell 

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

måste göras extra satsningar, exempelvis, kurser i nyföretagande. 

 

Näringslivschef Torbjörn Lind har lämnat följande yttrande vad gäller 

förslag två: 

”Den del av motionen vi från Näringslivskontoret kan besvara rör 

utvecklingen av vår arbetsmarknad samt nyföretagandet. 

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

lågkonjunktur och högskolans avveckling. Dock kan jag konstatera att den 

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

redovisades antal arbetstillfällen till 11.007 att jämföra med 2016 då 11.432 

arbetstillfällen redovisades. Således en ökning med 424 fördelade på 89 

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

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

tillkommande arbetstillfällen vi nu kan notera i anknytning till nya 

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

beslutade kan vi beräkna till 400 nya arbetstillfällen som succesivt också 

kommer att påverka den offentliga statistiken. En försiktig bedömning ger 

vid handen att därutöver tillkommer ytterligare 200 arbetstillfällen. Värt att 

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

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

Den totala arbetsmarknaden för Ronneby kommun har alltså en positiv 

utvecklingstrend! 

Vad beträffar nyföretagande så har Ronneby Kommun ett relativt lågt antal 

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

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

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

Ronneby kommun sedan 2 år tillbaka dubblerat det ekonomiska stödet till 

Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet. Detta innebär att aktiviteterna 

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

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

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

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

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

entreprenörer i deras ambitioner att starta verksamheter, något vi under 

innevarande år också arbetar med.”   

 

Med utgångspunkt i näringslivskontorets yttrande görs bedömningen att 

ingen särskild utvärdering av den förda näringslivspolitiken behöver göras 

utöver sådana uppföljningar och utvärderingar som sker inom arbetets ram. 

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

näringslivschefen har en egen punkt på varje kommunstyrelsesammanträde.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå båda 

förslagen i motionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå båda förslagen i motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 340 Dnr 2018-000650 159 

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

Upphandlingssamordnare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Motionären Sune Håkansson, Ronnebypartiet, har inkommit med motion där 

han föreslår att utredning gällande hemsändningsbidrag inom hela 

kommunen görs.  

Idag ges hemsändningsbidrag för leveranser av dagligvaror till boende på 

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

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

80+.  

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

Fördelen för kommunen skulle sannolikt vara att lösningen är billigare än 

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

Bedömning 

Ronneby kommun utbetalar hemsändningsbidrag till livsmedelshandlare 

belägna utanför tätorterna. Detta hemsändningsbidrag omfattar dagligvaror 

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

dagligvaror till enskilda konsumenter. Följande butiker erhåller 

hemsändningsbidrag från kommunen: 

ICA Nära Johannishus, Svenssons varubil Broby, Träffpunkten Backaryd 

och Lanthallen i Bräkne-Hoby. 

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

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

Kommunen kan högst erhålla 50 % av kommunens nettoutgift för 

hemsändningen i form av hemsändningsbidrag. Bidraget får dock inte 

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

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

och-landsbygder.html  

 

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

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

service i gles- och landsbygder” från undersökningar genomförda våren 

2017, visar tydligt på betydelsen av tillgång till kommersiell service i forma 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(80) 
2019-09-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

av dagligvaror, post/paket och drivmedel. Denna typ av service är enligt 

rapporten en grundläggande förutsättning för att driva verksamhet på 

landsbygden. En service som hemsändningsbidrag kan vara en av flera 

grundläggande förutsättningar för den lokala handlaren att framgångsrikt 

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

innebär.   

 

Motionen har remitterats till Äldrenämnden som inkommit med följande 

yttrande. 

Hemsändningsbidrag utgår enligt följande riktlinjer: 

Hemsändningsbidraget kan utgå till butik beläget utanför tätorterna 

Ronneby, Kallinge som kör hem dagligvaror till enskilda konsumenter. 

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

Ronneby kommun mantalsskrivna medlemmar. Körsträckan till butiken ska 

vara minst 1,5 kilometer. Endast en hemsändning per vecka och hushåll 

subventioneras. 

 

Hemtjänstinsatsen inköp enligt gällande riktlinjer: 

Inköp är en vanlig insats inom den kommunala hemtjänsten. 

Enligt gällande riktlinjer vid utförandet av omvårdnads- och serviceinsatser 

inom hemtjänsten genomförs bevilja insats inköp och planering av 

dagligvaror 1 gång/vecka. Övriga inköp kan beviljas 1 gång/månaden. 

 

Möjliga effekter som gynnas äldreförvaltningen: 

Ett utökat hemsändningsbidrag till hela kommunen amt genom at rikta det 

mot våra äldre medborgare skulle eventuellt kunna gynna äldreförvaltningen 

genom minskat behov av hemtjänstinsats ”inköp”, då den privata sektorn kan 

erbjuda hemleverans av varor. 

Ett utökat hemsändningsbidrag till hela kommunen skulle gynna den 

enskilde äldre medborgaren som förvisso inte bor långt ifrån en 

dagligvarubutik eller på gles/landsbygd men saknar möjligheter att på annat 

sätt ta sig till butiken. Den enskild ges möjlighet att vara självständig utan att 

behöva hjälp från hemtjänsten. 

 

Äldrenämnden beslutar 2019-04-24 § 65 
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Äldrenämnden ser positivt på ett utökat hemsändningsbidrag utifrån att det 

kan öka möjligheten till självständighet för den enskilde oavsett var man bor 

i kommunen samt eventuellt minska hemtjänstinsatsen ”inköp”. 

 

Äldrenämnden ser positivt på att våra äldre medborgare blir en uttalad 

målgrupp för hemsändningsbidraget men att en lämplig åldersgräns att ta i 

beaktande är 75 år och äldre med tanke på att det är den åldersgräns som 

finns gällande förenklat bistånd gällande trygghetslarm och matdistribution. 

 

Att ansvaret för informationen gällande ”Hemleverans av varor” på 

kommunens hemsida tydliggörs samt uppdateras och kompletteras med 

kontaktuppgifter.  

 

Äldrenämnden vill uppmärksamma att detta kan innebära risk för 

möjligheten att erhålla statsbidrag för hemsändning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 § 228, om Regler för förenklade 

biståndsbeslut att inte erbjuda förenklat bistånd för servicetjänster upp till 

sex timmar.  

Detta innebär att ett förenklat biståndsbeslut endast kan omfatta bistånd för 

trygghetslarm och matdistribution. Bedömningen är således att motionen bör 

avslås utifrån att det inte är möjligt att erhålla stadsbidrag för hemsändning 

utanför landsbygden samt de i kommunfullmäktige beslutade ändringar av 

Reglerna för förenklat biståndsbeslut. 

  

Förslag till beslut 

Då det inte är möjligt att erhålla stadsbidrag för hemsändning utanför 

landsbygden samt beslutade ändringar av Reglerna för förenklade biståndslut 

föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige  

 

Att avslå motionen   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C) 
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Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 341 Dnr 2015-000467 014 

Ny kommunikationspolicy 

 

Sammanfattning  

KSAU remitterade 2018-12-17 den föreslagna Kommunikationspolicyn till 

samtliga nämnder och bolag. Svar har inkommit från Utbildningsnämnden, 

Socialnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Äldrenämnden samt 

Ronneby Miljöteknik AB. 

 

Nedan sammanfattas remissvaren: 

 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningens bedömning är att det behov som finns inom 

förvaltningen gällande kommunikation inte tillgodoses i föreslagen policy.  

 

Utbildningsförvaltningen är i ett akut behov av att få en person på 

kommunikationsenheten (motsvarande 100 % tjänst, med namn preciserat) 

knuten/bunden till förvaltningen. En kommunikatör som är tydligt nischad 

mot utbildningsförvaltningen och de fortlöpande behoven. 

 

Ytterligare detaljer finns att läsa i remissvaret. 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden anger förslag till förtydligande enligt följande: 

Under inledning och syfte: 

 Tydliggör ansvar beroende på om man är chef eller medarbetare 

o Hänvisningar till andra styrande dokument behöver förtydligas 

 Under strategiska målområden: 

o Kommunikationsenhetens verksamhetsplan bör ha sin 

utgångspunkt i respektive förvaltnings kommunikationsplan 

 Under hur kommunicerar vi 
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o Under tillgänglighet saknas översättning till andra språk och 

minoritetsspråk 

o Målen för Ronneby Kommun 2030 och de sju 

diskrimineringsgrunderna ska läggas till i dokumentet 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Det finns behov av mer dialog och stöttning mellan Kommunikationsenheten 

och Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

 

 

Äldrenämnden 

Äldrenämnden saknar eller har svårt att hitta vissa styrdokument: 

 Kommunikationsenhetens verksamhetsplan och rutiner 

 Riktlinjer för sociala medier 

 Enhetlig mall för dokumenthanteringsplan 

 

Under rubriken ”Hur kommunicerar vi” och i rutan ”Fördomsfri” bör de sju 

nationella diskrimineringsgrunderna anges. 

 

Äldreförvaltningen har svårt att hitta riktlinjer för extern e-post. 

 

Äldrenämnden anser att det är otydligt vad som är kommunövergripande 

kommunikation och vad som är förvaltningskommunikation. 

 

Äldreförvaltningen saknar stöd till mediekommunikation. 

 

Ronneby Miljö och Teknik AB  

Bolagets styrelse har inga synpunkter. 

      

Bedömning 

Kommunikationschefen noterar synpunkterna från nämnder och styrelser 

och konstaterar att det framförallt finns ett gap mellan förväntningar och 
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kapacitet. Kommunikationsenheten har fyra (4) kommunikatörer och är 

systemägare för flera system (t ex webb, intranät, omvärldsbevakning etc.) 

som alla kräver en hel del resurser. Samtidigt ska interna nyhetsbrevet och 

Ronnebymagasinet produceras, större evenemang och kampanjer 

projektledas och löpande arbete med mediehantering, marknadsföring och 

grafisk profil utföras. Detta gör att möjligheterna att ge stöd till 

verksamheterna för närvarande är begränsat. Till sist och syvende är 

resursläget en budgetfråga. Med fler kommunikatörer kan mer stöd ges till 

verksamheterna.  

 

Idén att ha kommunikatörer som är direkt riktade mot specifika förvaltningar 

eller verksamheter är god, men det kräver resurser som inte finns idag.  

 

Under innevarande år pågår ett arbete med att skapa en 

”kommunikationshandbok” som ska kunna användas som stöd när 

kommunikationsbehov uppstår. I samband med det arbetet kommer många 

av de riktlinjer, checklistor och mallar vi har idag att revideras och 

uppgraderas. Det arbetet måste dock föregås av att det finns en övergripande 

kommunikationspolicy. Kommunikationschefen förordar därför att 

Kommunstyrelsen antar föreslagen kommunikationspolicy och överlåter åt 

Kommunikationschefen att genomföra redaktionella förändringar utifrån 

remissvaren.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta den föreslagna 

kommunikationspolicyn för Ronneby Kommun och överlåta åt 

Kommunikationschefen att genomföra mindre redaktionella förändringar 

utifrån remissvaren.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C) 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras med 

anledning av inkomna synpunkter samt förestående omorganisation.      

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Arbetsutskottet återremitterar ärendet med anledning av inkomna synpunkter 

samt förestående omorganisation. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlquist, kommundirektör 

Torbjörn Lind, näringslivschef 
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§ 342 Dnr 2019-000470 169 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 

 

Sammanfattning  

Denna rapport är den rapport som skall lämnas till Länsstyrelsen senast 

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

föreskrift. Ledningsgrupperna i förvaltningar och bolag har lämnat underlag 

för beskrivningar och bedömningar 

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

konsekvenser inom Ronneby kommuns geografiska område för närvarande. 

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

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

redovisas även samhällsviktig verksamhet som bedrivs inom kommunens 

geografiska område och inom kommunkoncernen.  

Bedömning 

 Bedömning och underlag finns i bifogad rapport.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och skicka den till 

Länsstyrelsen  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C) 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar  att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet 

________________ 

Exp:  

Per Drysén, kris- och beredskapssamordnare 
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§ 343 Dnr 2019-000162 101 

Uppföljning och utvärdering av digitala utskick  

 

Sammanfattning  

2018 genomfördes en utvärdering av kommunstyrelsens system för digitala 

utskick. Utvärderingen genomfördes i form av en enkät som skickades ut till 

styrelsens ledamöter och ersättare. Totalt svarade 15 personer. Frågor som 

användarna besvarat rör användningen av systemet, systemets funktionalitet 

och viljan att fortsätta använda detsamma. Användarna gavs även möjlighet 

att lämna kommentarer. 

 

Enkäten i sin helhet med frågor och svar återfinns som bilaga till denna 

skrivelse.      

Bedömning 

Nedan ges en kort sammanfattning och analys av svaren från enkäten. 

  

1. Vilken eller vilka funktioner använder du i Ciceron Assistent? 

Samtliga svarar att de tar del av sammanträdes föredragningslista och 

mötespunkternas bilagor hemifrån. Närmare hälften använder funktionen för 

kommentarer på föredragningslistans olika mötespunkter och en mindre del 

(ca.7 %) svarar att de även skickar meddelande till kollegor och 

partikamrater.    

 

2. Läser du dina handlingar hemifrån? 

Samtliga uppger att de läser sina handlingar hemifrån.  

 

3. Vilken kommunikation har du hemma? (fler alternativ kan anges) 

Svaren på frågan om vilken kommunikation som används för 

internetuppkoppling varierar mellan WIFI, 3G och 4G. Vad gäller typ av 

kommunikation så är undertecknads bedömning att fungerar kommunikation 

så fungerar tjänsten. 
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4. Hur ofta upplever du det svårt att logga in hemma? 

På frågan hur ofta svaranden upplever det svårt att logga in hemma svarar 47 

% att de aldrig upplever några problem, 40 % uppger att de upplever 

problem sällan och 13 % ibland. En kommentar lämnas om att det ibland 

upplevs som segt och att det är viktigt med funktionssupport på helgen i de 

fall systemet skulle ligga nere.  

 

Undertecknad är medveten om de tekniska ”riskerna” med digitala utskick. 

Under den senaste perioden då digitala utskick använts i kommunstyrelsen 

har större driftproblem, tillexempel där systemet ligger nere, inte 

uppmärksammats. Problem som uppstått är av mindre karaktär, som 

tillexempel att användare glömt sitt lösenord eller användarnamn. Dessa 

problem går att lösa fort och enkelt i de fall de uppmärksammas och anmäls. 

I de fall något skulle hända med systemet eller någon användare inte 

kommer åt handlingarna har det i samband med utskick till kommunstyrelsen 

även skickats ut en länk i vilken handlingarna och kallelsen kan laddas ner 

som en PDF-fil. Systemet för detta är helt skilt från Ciceron Assistent och 

kan ses som en backup i det fall något skulle hända. I de fall båda systemen 

skulle sluta fungera finns beredskap att skicka handlingar postledes under 

veckodagarna.  Bedömningen är således att systemet och rutinen för digitala 

utskick i dagsläget är god. Någon support är inte tillgänglig från 

leverantörens sida och att inrätta en funktionssupport från kommunens sida 

för kvällar och helger skulle ge ökade kostnader för bemanning.  

 

5. Hur ofta upplever du det svårt att logga in i stadshuset? 

På frågan hur ofta svaranden upplever det svårt att logga in i stadshuset 

svarar 47 % att de aldrig upplever några problem, 40 % uppger att de 

upplever problem sällan och 13 % ibland. En kommentar lämnas om att det 

vissa gånger inte gått att komma åt handlingar och anteckningar under 

sammanträdet. Kommentaren berör även vikten av att inte ändra i 

handlingarna efter att de sänts ut. Risken är likt beskriven ovan densamma i 

stadshuset som om handlingarna läses digitalt hemma eller utanför 

stadshuset. Risk för att internätuppkopplingen ligger nere, systemfel eller att 

inloggningen inte fungerar. Detta är risker som inte går att komma ifrån helt, 

men då kallelsen med tillhörande handlingar även finns som en separat fil i 

ett system frånskilt Ciceron Assistent bedömer undertecknad riskerna 

hanterbara. Vid problem att logga in i stadshuset finns även funktionssupport 

att tillgå under dagtid.  

Samtal har förts med IT-enheten vilka bedömer driftsäkerheten vad gäller 

uppkoppling och internet i de stora mötesrummen (Ronnebysalen, 
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Kallingesalen, Hobysalen och Listerbysalen) som god och att WIFI-

täckningen är tillräcklig för att ombesörja användningen av att läsa 

handlingar och underlag digitalt. Viss problematik kan upplevas utanför 

salarna och på specifika platser i stadshuset där täckningen är mindre bra. 

För support med anledning av detta är IT-enheten bemannad med ordinarie 

supportpersonal mellan 08:00-16:00. Personal finns att tillgå fram till 17:00, 

men beroende på vad för sorts problem som kan uppstå, kan support endast 

garanteras mellan 08:00-16:00.  

 

6. Önskas någon typ av utbildning i Ciceron Assistent?    

På frågan om det önskas någon utbildning i Ciceron Assistent svara cirka 67 

% att de inte önskar någon. 27 % svarar att de önskar en nämndsgemensam 

utbildning och 7 % svarar att de önskar en personlig utbildning. 

Undertecknad gör bedömningen att i de fall utbildning önskas, oavsett om 

det är en personlig eller nämdsgemensam utbildning, går detta att genomföra 

på ett enkelt och smidigt sätt av personal från nämndsekretariatet.  

 

7. Jag kommer åt min Ronneby e-postadress 

(namn.efternamn@ronneby.se) och kan logga in 

Cirka 86 % procent svarar att det kommer åt sin ronneby.se adress. Detta 

moment är väldigt viktigt då det i grunden är denna adress tillsammans med 

användarens användarnamn som gör så att användaren kan logga in. Det är 

även viktigt för att kunna ta emot den länk med en extra PDF-fil som går ut i 

den notifiering/kallelse som skickas till samtliga ledamöters epost-adresser i 

samband med att handlingar distribueras digitalt.  

I de fall en användare inte kommer åt sin adress går detta fort att ordna så 

länge problemet anmäls. 

 

8. Jag vet vilket mitt användarnamn är i Ronneby kommuns system och 

assistenten? 

Samtliga svarar att de vet vilket användarnamn som ska användas.  

 

9. Jag vet vilket mitt lösenord knutet till min Ronneby e-postadress är 

och att det fungerar 

Cirka 87 % svarar att de vet vilket lösenord som är knutet till sin ronneby.se 

adress. Cirka 13 % svarar nej. Det är förståeligt att svaren skiljer sig åt då en 

användare kan välja att tillexempel automatiskt koppla sin ronneby.se adress 

mailto:namn.efternamn@ronneby.se
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till en privat e-postadress. Nackdelen med att inte göra detta är att lösenordet 

till ronneby.se adressen med jämna mellanrum byts ut och det kan vara svårt 

att följa med. Problem med glömda lösenord avhjälps dock snabbt vid 

anmälan. IT-enheten ger användaren ett engångslösenord vilket kan 

användas för att logga in och byta till ett nytt lösenord.  

 

Vad gäller Ciceron Assistent så finns möjligheten att ta bort funktionen där 

lösenord byts ut automatiskt.  

 

10. Jag vet vilket mitt lösenord är till Ciceron assistent? 

Likt ovan skiljer sig svaren lite åt. Majoriteten vet sitt lösenord. Likt ovan är 

glömda lösenord enkelt att åtgärda även i detta system. Vid anmälan kan 

undertecknad ge användaren ett nytt lösenord med en gång.  

 

11. Jag önskar fortsätta med digitala utskick via Ciceron Assistent 

På ovan fråga svarar samtliga att de önskar fortsätta med digitala utskick via 

Ciceron Assistent. Att notera på denna punkt är att Ciceron Assistent är det 

system som just nu är upphandlat. Systembyte sker med stor sannolikhet i de 

fall ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem upphandlas.  

 

12. Övrigt/kommenterar   

På ovan punkt lämnas tre kommentarer.  

 

En kommentar lämnas om att även kommunfullmäktiges handlingar önskas 

digitalt. Detta ombesörjs redan i de fall en ledamot önskar och anmäler detta 

till kansliet. 

En annan kommentar lämnas om att samtliga bör ha Ipads (Apple). Idag 

används både Samsung och Apple. Anledningen till att leverantör av plattor 

skiftar har tidigare föregåtts av skillnader i kostnader mellan de samma. 

Samsung har tidigare varit något billigare. Samtal har förts med leverantören 

som berättat att någon skillnad i systemets funktion inte föregås av vilken 

leverantör man väljer. Utan det fungerar med både Apple och Samsung. Vid 

samtal med IT-enheten framkommer att det i dagsläget inte är någon större 

prisskillnad. Priset per platta uppges idag vara cirka 6 000 kronor, inkluderat 

med skydd och tangentbord. 
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Framtid  

Kommundirektören har flaggat för att det under hösten är möjligt att göra ett 

omtag vad gäller digitala utskick till fler och om möjligt samtliga nämnder. 

Detta med hjälp av medel från tillväxtverket som kommunen erhållit. 

Kommundirektören har vidare skickat frågan till samtliga nämnder och vad 

undertecknad bedömer är svaren också positiva. Kommunfullmäktiges 

ordförande har även gett klartecken att om pengar finns övergå till digitala 

utskick vad gäller kommunfullmäktige      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

återrapporteringen och uppföljningen av digitala utskick till 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C) 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 344 Dnr 2019-000005 101 

Delegationsbeslut 2019 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Delegationsbeslut Avstår från yttrande över remiss ”Fördjupad 

utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och 

svenska identitetsbeteckningar, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

2. Delegationsbeslut Avstår från yttrande över remiss Ds 2019:15 

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska 

frågor, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

3. Delegationsbeslut Avstår från yttrande över remiss SOU 2019:14 Ett 

säkert statligt ID-kort med e-legitimation, till detta protokoll bifogad 

bilaga 3.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslås 

notera återrapporteringen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera återrapporteringen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 345 Dnr 2019-000003 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande inbjudan till kurser och konferenser: 

Brandskyddkultur, Brandskydd kulturbyggnad 16 oktober  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C) 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att lämna ärendet utan åtgärd.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan åtgärd. 

________________ 

Exp: 
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§ 346 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

- Länsstyrelsen, Bidrag för bättre vattenhushållning och vattentillgång 

- Länsstyrelsen, Yttrande om nya möjligheter för torsktrålare 

- Revisionen, Kallelse till möte med revisorerna 

- SLK, Cirkulär 19:12, 19:30, 19:35 

- Synskadade i Ronneby kommun, Syn- och hörselinstruktör  

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att notera delgivningsärendena till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera delgivningsärendena till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 347 Dnr 2018-000006 406 

Taxor måltidsverksamhet 2019 

 

Sammanfattning  

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

Taxor för kommunens måltidsverksamhet fastställs i Kommunfullmäktige 

och finns anslagna i kommunens författningssamling. Senaste höjning av 

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

      

Bedömning 

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

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

med dithörande kostnader såsom livsmedel, personal, arbetskläder, 

utbildning, hyra, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial.  

 

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

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

KPI. Önskemål har framkommit från förra förvaltningschefen för 

Äldreförvaltningen som önskar att boende med beviljat matabonnemang 2 

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

boende skall erbjudas frukost och kvällsmat eftersom restaurangen är öppen 

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

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

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

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

Övrig prissättning av mindre omfattning såsom till exempel utbud i 

restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras till 

respektive verksamhet. Samtidigt föreslås prisökning i enlighet med ökning 

av KPI. 

 

Tidigare Tekniska förvaltningen har föreslagit att förslaget går på remiss till 

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

     

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 
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KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

taxorna justeras enligt bilaga. 

nya taxor tillkommer enligt bilaga 

prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten och ryms inte inom taxesättningen.      

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

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

taxorna justeras enligt bilaga. 

nya taxor tillkommer enligt bilaga 

prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-04-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

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

2. Taxorna justeras enligt bilaga. 

3. Nya taxor tillkommer enligt bilaga 

4. Prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till äldrenämnden, socialnämnden och 

utbildningsnämnden för yttrande. 

 

 

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

Äldreförvaltningen har beretts möjlighet att inkomma med yttrande över 

förslag till nya taxor for måltidsverksamheten 2019. 

Äldreförvaltningen har inget specifikt att yttra gällande taxorna men vill 

påtala vikten av att författningssamlingen är tydlig och korrekt. Vid de 
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tjänster där dessert eller kaffe på maten ingår bör det tydligt anges så 

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

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

inom alla verksamheter. 

 

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

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

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

personer lämnar daglig verksamhet för ett lönearbete och det innebär att 

möjligheten att påverka sin ekonomi i positiv riktning är obefintlig för 

personer som har beslut om insatsen daglig verksamhet 

 

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

gällande måltidstaxor för 

2019 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Tommy 

Andersson (S) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att  

KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

taxorna justeras enligt bilaga. 

nya taxor tillkommer enligt bilaga 

prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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DELEGATIONSBESLUT

2019-07-08 Dnr KS 2019-000303

Mathias Kågell, Kommunjurist
Telefon: 0457-6 I 8000
E-post: mathias.kaeell(Dronnebv. se

Delegationsbeslut

Ställningstagande
Justitiedepartementet beslutade den26 april2019 att remittera utredningen "Ett säkert
statligt ID-kort med e-legitimation" till Ronneby Kommun fiir svar senast den 30
augusti 2019.

Utredningen är omfattande och behandlar hur bedrägeribrott ska minska genom
inforande av nya sätt att identifiera sig. Direkta konsekvenser fiir kommunen saknas.

Då Justitiedepartementet bestämt svarstiden till endast ett par månader över
sommarsemestrar samt att direkta konsekvenserna ftir kommunen saknas väljer
Ronneby kommun att avstå från att svara på remissen.

Beslut
Kommunstyrelsen avstår från att ytha sig på remissen till SOU 2019:14.

Beslutet fattas i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning p. 1.7.

Roger Fredriksson
Kommunstyre I sens ordftirande

Expedieras till
Kommunjurister
Kanslichef

Delegationsbeslut ska låmnas till registrator lör anmälan i nämnden. Om beslutet går sökande
emot, ska beslutsförslaget vanligtvis kommuniceras (Förvaltningslagen g l4) och kompletteras med
hänvisning om hur man överklagar. Överklagandetid enligt kommunallagen upphör tre veckor efter
den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmalts, har anslagits på
kommunens anslagstavla. Tid för överklagande enligt förvaltningslagen upphör tre veckor efter det
att sökande fått del av beslutet.
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Julia Brorsson, Kommunjurist
Telefon: 0457-618050
E-post:iulia.

DELEGATIONSBESLUT

2019-08-27 Dnr KS 2019-000247

se

Delegationsbeslut

Ställningstagande
Infrastrukturdepartementet beslutade den 9 april 2019 att remittera Skatteverkets
promemoria "Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska elD-handlingar
och svenska identitetsbeteckningar" till Rorureby Kommun för svar senast den 2
september 2019.

Promemorian behandlar ett lagförslag som ska göra det möjligt med
gränsöverskridande åtkomst till svenska digitala myndighetstjänster genom att kunna
använda ett utländskt eID genom en kopplingstjänst. Direkta konsekvenser fcir
kommunen saknas.

Då SKL har yltrat sig gällande behovet av en kopplingstjänst hos de myndigheter som
de representetar, samt att Ronneby kommun anser att direkta konsekvenserna ftir
kommunen saknas väljer kommunen att avstå från att svara på remissen.

Beslut
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig på remissen av Skatteverkets promemoria
"Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska elD-handlingar och svenska
identitetsbeteckningar", Regeringskansliets diarienummer I20l 9/01 0 32lDF .

Beslutet fattas i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning p. 1.7

Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordörande

Expedieras till
Kommunjurister
Kanslichef

Delegationsbeslut ska lämnas till registrator fdr anmälan i nämnden. Om beslutet går sökande
emot, ska beslutsörslaget vanligtviskommuniceras (Förvaltningslagen $ 14) och kompletteras med
hänvisning om hur man överklagar. Överklagandetid enligt kommunallagen upphör trä veckor efter
den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på
kommunens anslagstavla. Tid ftir överklagande enligt örvaltningslagen upphör tre veckor efter det
att sökande ffitt del av beslutet.
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Delegolionsbeslul

2019-08-22

1(1)

Dnr KS 12019-000462
Beslulnr 75268KOMMUN

Hondlöggore
Kanslichef Anna-Karin Sonesson
Telefon 0457-618979
E - post anna-karin. sonesson@ronneby. se

Delegolionsbeslul enligl KS delegqlionsordning pkt l.z
Sommqnfottning
Regeringskansliet har skickat Ds 2019:15 Langsiktighet och stadga i arbetet framåt - en
myndighet ftir romska frågor på remiss.

Utredningens uppdrag har varit att närmare utreda hur ett nationellt center för romska frågor
kan inrättas samt ftireslå specifika uppgifter centret ska ha med tydliga avgränsningar mot
andra myndigheters verksamhet. Uppdraget har även inbegripit att utreda hur romskt
deltagande och inflytande i fttrhållande till centrets uppgifter kan såikerställas samt om centret
kan inrättas inom ramen ftir befintlig myndighetsstruktur.

Utredningen ftirslår att en nåimndmyndighet vid en våirdmyndighet inrättas, Myndigheten fiir
romska frågor, och att den ska ha ett nationellt ansvar ftir att fråimja arbetet med mänskliga
rättigheter ftir den nationella minoriteten romer.

Enligt departementspromemorians konsekvensanalys innebär ftirslagen ingen åindring i
lagstiftande skyldigheter eller åtaganden ftir kommuner och landsting utöver vad de som
ftirvaltningsmyndigheter redan har idag.

Beslul

Ronneby kommun avstår från att yttra sig över remissen.

Fredriksson

Kommunstyrelsens ordftirande

Expedieras till
Kommunstyrelsen, delegationsbeslut


