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§ 84 Dnr 2018-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Malin Norfall (S) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 85 Dnr 2018-000137 053 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
upphandling av Elenergi 

 

Sammanfattning  

 Nuvarande avtal avseende Elenergi upphör att gälla 2018-12-31. 

Upphandlingen är gemensam för kommunen och de kommunala bolagen. Ny 

avtalstid kommer att gälla fr o m 2019-01-01 – 2020-12-31 med möjlighet 

till  12 plus 12 månaders option.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avseende upphandling av Elenergi.  

Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

upphandlingsdokumenten avseende upphandling av Elenergi. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingssamordnare 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(59) 
2018-03-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 2018-000081 009 

KKIK 2017 

 

Sammanfattning  

Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som 

omfattar ca 260 kommuner. Projektet har pågått sedan 2006 och har vuxit 

successivt i antalet deltagande kommuner. Det grundläggande syftet har 

sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de 

förtroendevalda i dialogen med medborgarna.  

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom 

fem områden. De fem områdena är tillgänglighet, trygghet, delaktighet och 

information, effektivitet samt samhällsutveckling. Vissa mått styr 

kommunerna själva över medan andra mått framför allt påverkas av andra 

faktorer t ex samhällsutvecklingen i stort. 

Vid jämförelse med andra kommuner har Ronneby överlag genomsnittliga 

resultat. Några exempel där vi sticker ut positivt och där vi själva har stor 

påverkanskraft är  

- Andel som får svar på en enkel fråga via e-post inom två 

arbetsdagar 

- Hur trygga eleverna är i skolan  

- Antal olika vårdare som besöker en äldre person med 

hemtjänst under en 14-dagarsperiod 

- Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter 

avslutad insats/utredning 

- Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet 

i kommunen 

- Andel miljöbilar 

Det finns dock områden som vi ligger sämre till och där 

insatser och förbättringsåtgärder från kommunens sida kan 

medföra bättre resultat: 

- Andel som får svar direkt på en enkel fråga via telefon 

- Resultat i årskurs 6 i kommunen 
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- Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet 

Totalt sett är förändringarna för Ronneby ganska små mellan åren. Några 

mått blir vi bättre på medan vi blir sämre på andra. Måtten har dock en stor 

betydelse för kommunen då de ger en fingervisning hur vi ligger till utifrån 

olika kvalitativa aspekter. Flera nämnder och förvaltningar följer 

utvecklingen inom sina områden noggrant och vidtar också 

förbättringsåtgärder. Även på kommunfullmäktigenivå har de betydelse då 

många kf-indikatorer är hämtade från KKIK. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

 

uppmana nämnder och förvaltningar att i olika forum diskutera KKIK och 

vidta förbättringsåtgärder   

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

uppmana nämnder och förvaltningar att i olika forum diskutera KKIK och 

vidta förbättringsåtgärder. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 87 Dnr 2017-000718 007 

Granskningsrapport - Granskning av internkontroll 

 

Sammanfattning  

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby 

kommun granskat kommunens arbete med intern kontroll i syfte att bedöma 

om det sker ändamålsenligt. 

 

Deras sammanfattande bedömning är att Ronneby kommun till viss del har 

en tillfredsställande intern kontroll. Bedömningen grundas på avsaknaden av 

dokumenterade och strukturerade risk- och väsentlighetsanalyser samt en s k 

bruttorisklista som säkerställer att de mest kritiska processerna hanteras i 

internkontrollplanerna.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY: 

 

1. att ansvariga nämnder tillser att det genomförs en 

systematisk och dokumenterad risk- och 

väsentlighetsanalys inkl ta fram en s k bruttolista, 

2. kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer/mallar avseende 

dokumentation av internkontrollen, såväl kring risk- och 

väsentlighetsanalysen som kring uppföljningen av 

kontrollmomenten, 

3. kommunstyrelsen att se över att antalet kontrollmoment i 

den egna planen inte sker på bekostnad av kvalitén i 

genomförda kontroller, samt 

4. kommunstyrelsen att tillse att kommunfullmäktige tar del 

av internkontrollplanerna och uppföljningarna av dem. 

  

Bedömning 

I ett internkontrollarbete är det viktigt att alla arbetar systematiskt och på ett 

liknande sätt. Följande kommentarer ges till föreslagna rekommendationer:  

 

1. Några enheter/förvaltningar arbetar redan med s k 

bruttolistor. Att arbeta med en bruttolista där risker i 

verksamheten analyseras skulle innebära ett bättre 
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totalgrepp. Enheterna/förvaltningarna analyserar då sin 

verksamhet på ett djupare plan, även de risker som kanske 

inte är så stora, och vet då varför man valt bort dessa risker 

men lyfter fram andra. De risker som valts bort har man 

automatiskt med sig inför framtida riskarbete och kan då 

återigen se över och bedöma dessa. På så sätt bör en ny 

rutin med s k bruttolistor inte innebära merarbete.  

 

2. Anvisningar för hur man ska göra sin risk- och 

väsentlighetsanalys finns i nuläget i 

tillämpningsföreskrifterna. Det finns även anvisningar steg 

för steg kring hur uppföljningen ska gå till d v s vilka 

frågor som ska besvaras. Det är dock möjligt att dessa 

behöver ses över och förtydligas eller kompletteras för att 

förstärka dokumentationen.  

 

 

3. Kommunstyrelsen består av flera enheter som allihop har 

olika uppgifter. Detta innebär att det finns många processer 

att ha kontroll över. Då det är många personer direkt 

inblandade och verksamhetsutvecklaren har en 

samordnande och även en kvalitetssäkrande funktion i 

internkontrollarbetet, föreligger ingen risk, utifrån 

nuvarande volym, att kvalitén blir lidande p g a t ex 

tidsbrist. Dock kan det finnas fördelar att framöver enas 

kring vissa gemensamma risker i verksamheten som ska ses 

över.   

 

Av 6 kap 1 § 2 st KL framkommer att styrelsen har uppsiktsplikt över övriga 

nämnders verksamhet. Detta gäller bl a att den interna kontrollen är 

tillräcklig (6 kap 7 § KL). I kommunstyrelsens reglemente framgår i 7 kap 1 

§ punkt 2 att styrelsen ska följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna. 

Då det inte finns något i granskningsrapporten som pekar på att nämnderna 

missköter sitt arbete med internkontroll finns det ingen anledning att lyfta 

frågan till kommunfullmäktige. Det kan dock vara bra att känna till att 

möjlighet finns för styrelsen att om den ser att den interna kontrollen i en 

nämnd inte fungerar och nämnden trots påpekanden inte åtgärdar detta, får 

styrelsen, med förslag till åtgärder, lyfta frågan till fullmäktige. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna 

följande yttrande: 

 

Det finns fördelar med att samtliga förvaltningar/nämnder upprättar s k 

bruttolistor när det gäller risk- och väsentlighetsanalyser. Det kan också vara 

bra att se över riktlinjer, mallar och dokumentation kring bedömning av risk 

och väsentlighet samt uppföljning av internkontrollmoment. 

Kommunledningsförvaltningen får därför i uppdrag att se över nuvarande 

internkontrollreglemente och tillämpningsföreskrifter med fokus på 

ovanstående problemområde.  

 

Utifrån nuvarande volym av internkontrollmoment i kommunstyrelsens 

internkontrollplan ser kommunstyrelsen inga risker att kvalitén på 

uppföljningarna blir lidande.  

 

Vidare är det kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt över nämnderna och 

det finns inget i granskningsrapporten som tyder på att kommunens 

internkontrollarbete fungerar så bristfälligt att internkontrollplaner och 

uppföljningar av dessa måste lyftas till kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 
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§ 88 Dnr 2018-000082 101 

Mätning av telefoni och e-post 2017 

 

Sammanfattning  

I Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK) finns tre mått som beskriver hur 

väl kommunerna fungerar när det gäller telefon och e-post.  

Ronneby beställde 54 uppringningar och 54 e-post från ett 

undersökningsföretag (Profitel). Mätperioden var under en 4-5-

veckorsperiod hösten 2017. Frågorna har försetts av SKL och berör nio olika 

förvaltningsområden: bygg, förskola, grundskola, individ- och 

familjeomsorg, miljö och hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och 

fritid samt gator och vägar. Undersökningsföretaget har ringt ett angivet 

huvudnummer (=i Ronnebys fall kommunens växel) medan e-posten har gått 

till kommunens centrala e-postadress.  

När det gäller telefoni har man undersökt   

- tillgänglighet,  

- svar på frågan, 

- information,  

- intresse och engagemang,  

- bemötande,  

- svarstid till huvudnumret 

- svarstid efter koppling och 

- helhetsintryck 

Utmärkande när det gäller telefonin är det låga utfallet på andelen lyckade 

kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhölls (41 %). Profitel skriver i sina 

kommentarer till detta att ”Profitels erfarenhet av tillgängligheten (få svar 

på frågor) hos kommuner med traditionell växel som kopplar samtal vidare 

till handläggare är att vi som uppringare får svar i ca 40-50 % av samtalen. 

Kommuner med kontaktcenter/kundtjänst har oftast en högre tillgänglighet. 

Er kommuns totalresultat avseende tillgänglighet är betydligt lägre än 

genomsnittet”. Detta har medfört att helhetsintrycket för kommunen 

gällande telefoni är betydligt lägre än genomsnittet. 
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Följande mätområden har varit aktuella när det gäller e-post: 

- svarstid i dygn, 

- medelsvarstid i timmar, 

- svarstid vid svar på frågan, 

- avsändare (kontaktuppgifter) och 

- svarskvalitet. 

Överlag har Ronneby goda värden när det gäller e-post. Betydligt högre 

värde än genomsnittet har vi för avsändare (kontaktuppgifter) medan 

svarskvaliteten (om den som svarar lägger till extra bra information och 

hänvisningar) visar betydligt lägre värde. 

Bedömning 

Eftersom underlaget är ganska litet är det svårt att dra några definitiva 

slutsatser; särskilt på förvaltningsnivå. Sett över en treårsperiod är det dock 

tydligt att vi inte är så bra på att svara på inkommande telefonsamtal. Det lär 

finnas många orsaker till detta.  

 

Det går en trend bland rikets kommuner att inrätta s k kontaktcenter där 

enklare frågor inte slussas vidare till förvaltningen utan besvaras direkt. 

Dessa kommuner har ofta betydligt högre värden; framför allt när det gäller 

telefonin. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

 

uppdra åt nämnder och förvaltningar att i olika forum diskutera 

servicemätningen och vidta förbättringsåtgärder.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

uppdra åt nämnder och förvaltningar att i olika forum diskutera 

servicemätningen och vidta förbättringsåtgärder. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 89 Dnr 2018-000094 101 

Internkontrollplan 2018 för 
kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten 

 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten har tagit fram förslag 

till internkontrollplan för 2018.  

 

Enligt tillämpningsföreskrifter till internkontrollreglementet ska 

internkontrollmoment som vid uppföljning av internkontrollmoment fick 

statusen ”Väsentlig avvikelse” tas upp i nästkommande års 

internkontrollplan. Förslaget inkluderar därför dessa internkontrollmoment. 

Här krävs en snabbare hantering av internkontrollmomenten då 

återrapportering förväntas i kommunstyrelsen redan i september månad. 

Berörda internkontrollmoment är: 

 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat: 

Kontroll av att kontroll av skatter och avgifter genomförs 

Kontroll av vilka fordon som används vid tjänsteresor 

Kontroll av vilka färdmedel som används vid tjänsteresor 

 

Enheten för kommunikation och turism: 

Rutiner för uppdatering (gäller publik webbplats) 

Kontroll av tillgänglighetsanpassning (gäller publik webbplats) 

Jämförelse mellan profilen och det material som produceras av enheterna 

(gäller grafisk profil) 

Aktualitet (gäller sociala medier)  

 

Näringslivsenheten: 

Att kommunens resepolicy följs  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

 

besluta om internkontrollplan 2018 för kommunledningsförvaltningen och 

näringslivsenheten enligt bifogat förslag  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 90 Dnr 2018-000095 101 

Uppföljning av kommunstyrelsens mål och indikatorer 
2017 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har, som nämnd, under 2017 arbetat med 14 mål. Till 

dessa är 18 indikatorer kopplade. Det är indikatorerna som följts upp. Av 

dessa är 

 

 8 uppfyllda 

 3 har en mindre avvikelse från målvärdet (max 20 %) 

 4 har en större avvikelse från målvärdet (mer än 20 %) 

3 saknar utfall 

 

I de fall utfall saknas beror detta på att medborgarundersökningen inte 

genomfördes 2017 (utfallet finns dock, i förekommande fall, redovisat 2016) 

samt att viss statistik kommer först senare. 

Bedömning 

Det finns ingen tydlig riktning eller trend när det gäller uppfyllelsen av 

målvärdena för indikatorerna; inget område utmärker sig framför något 

annat. Om 2018 års måluppfyllelse ska bli bättre måste förstärkta insatser 

genomföras på flera håll. Det är viktigt att kommunledningsförvaltningen 

analyserar utfallet och vidtar lämpliga åtgärder.      

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att  

 

uppdra åt kommunledningsförvaltningen att noggrant analysera utfallet och 

vidta nödvändiga åtgärder.    
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Deltar i debatten 

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

Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

uppdra åt kommunledningsförvaltningen att noggrant analysera utfallet och 

vidta nödvändiga åtgärder. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 91 Dnr 2018-000132 101 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare 

 

Sammanfattning  

Förändringar i Kommunallagen 2015 anger att fullmäktige för varje 

mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter 

som utförs av privatas utförare. Syftet med förändringarna är att förbättra 

uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i 

privata utförares verksamhet. 

 

Sammanfattningsvis ställer förändringar följande krav på kommuner, 

landsting och regioner: 

 De ska kontrollera och följa upp verksamhet som 

enligt avtal drivs av en privat utförare och detta 

arbete ska vara strategiskt och systematiskt 

 De ska genom avtal tillförsäkra information som gör 

det möjligt för allmänheten att få insyn 

 De ska se till att kommunala företag ger allmänheten 

insyn i verksamhet som de överlämnar till privata 

utförare 

 De ska i fullmäktige besluta om ett program för varje 

mandatperiod med generella mål och riktlinjer när 

verksamheter drivs av privata utförare 

 De har en generell informationsskyldighet när 

enskilda personer kan välja mellan olika utförare 

 

Ett förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs 

av privata utförare i Ronneby kommun 2015-2018 är framtaget. Eftersom 

varje nämnd och bolagsstyrelse, utifrån programmet, ska anta en egen plan 

för uppföljning och följa upp denna är det viktigt att det finns någon utsedd 

funktion som ansvarar för detta arbete i förvaltningen/ bolaget.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
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att skicka förslaget till program för uppföljning och insyn av verksamhet 

som utförs av privata utförare i Ronneby kommun 2015-2018 på remiss till 

samtliga nämnder och bolagsstyrelser för svar senast i juni 2018.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förändringen att beslut om att remittera programmet fattas av arbetsutskottet 

själva.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslaget till program för 

uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i 

Ronneby kommun 2015-2018 på remiss till samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser för svar senast i juni 2018. 

________________ 

Exp: 

Verksamhetsutvecklare, enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Samtliga nämnder 

Samtliga bolagsstyrelser  
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§ 92 Dnr 2018-000025 101 

Uppföljning av internkontrollplaner 2017 för 
kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten 

 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten har gjort 

uppföljningar avseende 2017 års internkontrollplaner. Väsentliga avvikelser 

finns för följande internkontrollmoment: 

 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat: 

 Kontroll av att kontroll av skatter och avgifter 

genomförs 

 

Näringslivsenheten: 

 Att kommunens resepolicy följs 

 

Enheten för kommunikation och turism har inte gjort några uppföljningar. 

Berörda internkontrollmoment är här: 

 Rutiner för uppdatering av publik webbplats 

 Kontroll av tillgänglighetsanpassning av publik 

webbplats 

 Jämförelse mellan profilen och det material som 

produceras av enheterna 

 Aktualitet av sociala medier 

 

Enligt kommunens tillämpningsföreskrifter ska internkontrollmoment med 

väsentlig avvikelse vid uppföljningen följas upp och åtgärdas under 

nästkommande år. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att uppmana berörda enheter att, i de fall åtgärdsplaner saknas, snarast 

upprätta sådana för det fortsatta arbetet 

 

lägga informationen till handlingarna.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 
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§ 93 Dnr 2017-000605 040 

Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2018 

 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 

lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 

att låna pengar. För att de kommunala bolagen inte därigenom ska erhålla 

konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

 

Ett behov av ökad upplåning under 2018 har aviserats av Ronneby Miljö och 

Teknik AB och av AB Ronneby Industrifastigheter. Miljöteknik har behov 

av ökade investeringar inom flera verksamhetsområden. ABRI:s ökade 

lånebehov är kopplat till skolbyggnationen i kvarteret Svarven. Bolagens 

investeringsbudgetar har varit föremål för godkännande av 

kommunfullmäktige i separata ärenden. AB Ronnebyhus kommer att 

finansiera nyinvesteringar genom avyttringar varför inget ökat lånebehov 

beräknas uppkomma 2018. Förändringen av borgensram avser det 

tillkommande likvida behov som man bedömer inte kunna klara utan 

ytterligare upplåning. 

 

Respektive bolags ram för upptagande av krediter, dvs den beviljade 

borgensramen, ska antas på bolagsstämma i varje bolag. Direktiv till 

stämmoombud lämnas i ärende Ägardirektiv till årsstämmor 2018 för 

kommunens helägda bolag.   

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de 

kommunala bolagen.        

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att gälla tills 

vidare: 

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 
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att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 603,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 605,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att gälla tills vidare: 

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 603,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 605,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 94 Dnr 2018-000135 040 

Revidering av styrdokument i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB (KSFAB) 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun är sedan ett antal år delägare i Kommunassurans Syd. 

Sedan 2012 direktplaceras också en del av kommuns försäkringsskydd 

därigenom. Bolagets styrelse har sett över bolagets styrdokument.  Så här 

skriver bolagets VD, Mats Ekbäck, i sitt mail: 

 

”Härmed översändes tre nya bolagsdokument, som underlag för beslut om 

godkännande av dem på årsstämman i maj. 

 

Tidigare har dessa tre dokument – Ägardirektiv, Ägaravtal och 

Bolagsordning, varit sammanfogade i ett enda dokument, men då stämman 

2017 gav bolaget i uppgift att uppdatera dokumentet, så togs beslut att dela 

upp det i tre individuella dokument, vilket får ses som tämligen logiskt. 

 

Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning 

och vi har också genomfört en smärre redaktionell justering i och med att det 

tidigare dokumentet nu delats upp i tre. Inga större förändringar i sak, 

förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig 

uppdatering.”   

Förslag till beslut 

Föreslås att kommunfullmäktige godkänner föreslagna revideringar av 

styrdokumenten samt uppdrar åt kommunens stämmoombud att rösta för att 

de reviderade dokumenten antas av bolagsstämman.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna föreslagna revideringar av 

styrdokumenten samt uppdrar åt kommunens stämmoombud att rösta för att 

de reviderade dokumenten antas av bolagsstämman. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 95 Dnr 2018-000030 356 

Kommentar VA-taxa 

 

Sammanfattning  

Ny Va-taxa för Ronneby kommun kommer att antas under 2018. Under 

framtagandet av taxan har problematiken kring tidpunkt för när 

förbindelsepunkt meddelas uppmärksammats. Det innebär att när en sådan 

förbindelsepunkt meddelats så inträder avgiftsskyldighet. Anslutningsavgift 

tas ut även för obebyggda tomter när förbindelsepunkt meddelats. För 

obebyggda tomter blir det en stor kostnad i kommunens exploateringsbudget.    

Bedömning 

Utifrån nytt förslag till Va-taxa för Ronneby kommun är det en problematik 

kring när förbindelsepunkt ska meddelas. Avgift ska tas ut även för 

obebyggd tomt. Problematiken gäller främst de tomter som inte säljs och 

bebyggs med en gång de blir färdigställda. Det kan gälla både i nya 

verksamhetsområden och osålda villatomter.  

 

Enligt förslag till ny Va-taxa för Ronneby kommun § 4.2 så inträder 

avgiftsskyldighet när förbindelsepunkt finns upprättad och fastighetsägaren 

informerats om läget. Ska kommunen stå för förbindelsepunktasavgift redan 

när den anvisas som markägare när Va-anläggningen byggs ut, innebär det 

egenkontroll och att man måste lägga på en kostnad på tomtpriset som 

egentligen är en anslutningsavgift.  Priset på en tomt ska vara just priset för 

en tomt (momsbefriat). Tomtpriset påverkar i sin tur hur mycket en köpare 

ska betala i stämpelskatt för sitt köp. Att ha en del av en anläggningsavgift i 

tomtpriset skulle innebära mer stämpelskatt för köparen. Ur exploaterings-

synpunkt innebär det dessutom att exploateringskalkylerna måste justeras 

uppåt om det ska beräknas in att det ska betalas anslutningsavgift för 

obebyggd tomt. Tar det tid innan projektet avslutas och det kvarstår osålda 

tomter ligger kommunen ute med pengar som man ska få åter vid en 

försäljning. 

 

Det är en utgångspunkt att VA-investeringen ska balanseras av inkommande 

anläggningsavgifter och driftas med intäkter från förbrukningsavgifterna. Ett 

sätt att kompensera att man inte får in alla anslutningsavgifter samma gång 

skulle kunna vara att göra som en del andra kommuner gör - VA-

avdelningen  skriver av investeringarna på exempelvis 50 år, medan 
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anläggningsavgifterna periodiseras på kortare tid, exempelvis 20 år. Det blir 

till viss del en kompensation för att man inte får in alla anläggningsavgifter 

omedelbart efter investeringen. 

 

Idag har kommunen förbetalt ett antal anslutningsavgifter i olika områden 

men det är rätta är att Miljöteknik ska ta ut dem. Svårigheten och 

otydligheten är stor om vad som är betalt och inte samt vem som ska ta betalt 

och av vem. För att inte återigen hamna i situationen som vi befinner oss i nu 

med förbetalda anslutningsavgifter ska utgångspunkten vara att man aldrig 

blandar medel från skattekollektivet och VA-kollektivet. Mark, 

gatuanläggningar mm investeras med skattemedel och ska täckas av 

köpeskillingarna och VA-anläggningarna finansieras av 

anläggningsavgifterna.  

 

Det kritiska i ovanstående resonemang är alltså när förbindelsepunkt ska 

meddelas. När den meddelas inträder avgiftsskyldighet. Man skulle kunna 

lösa det genom informell kontakt parterna emellan för att komma överens 

om vid vilken tidpunkt förbindelsepunkt ska meddelas. Det gör att rätt part 

fakturerar rätt del till kund. Så gör en del kommuner i grannområdet. Detta 

gäller både i nya villaområden och i verksamhets/handelsområden som 

etableras.  

 

Mark och exploatering säljer tomterna och VA-avdelningen fakturerar 

anläggningsavgiften. Jobbar man som ovan och kommer överens om när 

förbindelspunkt ska meddelas för att minska exploateringskostnaden behöver 

något formellt yttrande kring förslag till ny VA-taxa inte göras.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte yttra sig över förslag till ny 

VA-taxa för Ronneby kommun.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte yttra sig över förslag till ny 

VA-taxa för Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschefen 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 96 Dnr 2018-000129 339 

Elstolpar Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

 Miljöteknik kommer under våren 2018 att schakta genom Brunnsparken för 

att förlägga en ny 20kV ledning från Vidablick ut till Rustorp-hamnen. I 

samband med detta skulle man med fördel kunna montera elskåp för att 

underlätta strömförsörjning vid olika evenemang i Brunnsparken enligt 

bifogade handlingar från Miljöteknik. I dagsläget drar Miljöteknik kablar på 

marken och sätter ut ”Elbjörnar” mm inför varje evenemang som Turism- 

och evenemang bekostar, ca 50 - 70 tkr/år, beroende på hur många 

evenemang som genomförs.   

Bedömning 

 Tekniska förvaltningen bedömer att Miljötekniks förslag till samförläggning 

är ett bra sätt att lösa elförsörjning till olika evenemang i Brunnsparken 

framöver. Sparar tid och pengar för alla parter samt ger en bra 

utvecklingspotential för framtida utökning – användning av Brunnsparken 

för rekreation och turism-evenemang.   

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU föreslår KS att tillskjuta medel 

för denna investering till TF. Kostnadsberäkning (371tkr) från Miljöteknik 

bifogas.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker via extern upplåning och att beslut därmed ska 

fattas av kommunfullmäktige.      

Propositionsordning 

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

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att tillskjuta medel om 371 tkr för denna 

investering till tekniska förvaltningen. Finansiering sker via extern 

upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 97 Dnr 2017-000320 214 

Detaljplan för Droppemåla 1:87 m fl 

 

Sammanfattning  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2017-06-20 upprättat förslag till 

detaljplan för Droppemåla 1:87 m.fl. i Ronneby kommun, norra delen. 

Planen har varit utställd på samråd under tiden 2017 -1 1-217 - 2017-12-08. 

Inkomna synpunkter finns sammanfattade i samrådsredogörelsen.      

Bedömning 

Granskningsförslaget innebär att detaljplanen föreslås revideras enligt 

följande: 

På plankartans nordöstra del ändras naturområdet mellan ny och befintlig 

bebyggelse till kvartersmark och vändplatsen flyttas söder ut. Prickmarken 

uppdateras så den inte ligger över befintlig bebyggelse. Område för 

friluftsliv i västra plandelen ändras till V - småbåtshamn. Texten i 

planbestämmelserna ändra från tomtstorlek till fastighetsstorlek. I 

planbeskrivningen uppdateras texten under lokala miljömål. 

Dagvattenhanteringen beskrivs utförligare. Bullerberäkning kompletteras 

med uppräkning 2030      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot 

förslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt 

Miljö och byggnadsnämnden att anta planen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att inte ha något att erinra mot 

förslaget samt förtydliga att kommunstyrelsen inte kan uppdra åt miljö- och 

byggnadsnämnden att anta planen, varefter andra att-satsen bör utgå.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 98 Dnr 2018-000158 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för fastigheter i Trolleboda 

 

Sammanfattning  

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

verksamhetsområde för fastigheter i Trolleboda enligt bifogad lista gällande 

spillvatten.  

Bedömning 

Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka 

verksamhetsområdet är ny detaljplan för området. Området ligger inom 

sammanhållen bebyggelse.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA i 

Trolleboda enligt bifogad lista.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA i Trolleboda 

enligt lista från Ronneby Miljö & Teknik AB. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 99 Dnr 2018-000147 167 

Informationsärende - Uppföljning enligt lag (2006:544) 
om extra ordinära händelser 2017 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 
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§ 100 Dnr 2017-000631 253 

Försäljning av Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, 
Stallet 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade §310/2010 att sälja fastigheten Hans 10, 

Möllebacksgatan 6, 372 30 Ronneby till Emma Svedenås och Laszlo Toth 

som förvärvade fastigheten för köpeskillingen 1 650 000 kr. Vid 

försäljningen avstyckades den markdel som upptogs av byggnaden som 

benämnes Stallet. 

 

Ronneby kommun har behållit Stallet i egen ägo och hyrt ut det till Stiftelsen 

Mor Oliviagården. Stiftelsen har upphört med sin verksamhet i Mor 

Oliviagården och därmed även hyresavtalet med kommunen.      

Bedömning 

Emma Svedenås Toth och Laszlo Toth har anmält intresse att förvärva 

Stallet med tillhörande markområde. De hyr idag en del av övervåningen 

som förråd. 

 

Tekniska förvaltningen har låtit värdera det föreslagna försäljningsobjektet 

med tillhörande markområde enligt karta, bilaga 1. 

 

Sydostfastigheter Mäklarbyrå har enligt bifogad marknadsvärdering angett 

ett marknadsvärde på 150 000 kr. 

Förslag till beslut 

Med inkommen värdering som grund föreslås att Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som föreslår Kommunfullmäktige 

att besluta sälja Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet, enligt karta, 

bilaga 1 till Emma Svedenås Toth och Laszlo Toth för en köpeskilling av 

150 000 samt att Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen 

att slutföra försäljningen.      
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Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja Hans 

12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet, enligt karta, bilaga 1 till Emma 

Svedenås Toth och Laszlo Toth för en köpeskilling av 150 000 samt att 

kommunfullmäktige ger delegation till kommunstyrelsen att slutföra 

försäljningen. 

 

Bilaga 1 Karta m försl till försäljn Hans 12 utdr detaljplan (Dnr 2017-

000631 nr.62404) 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i 

syfte att inhämta synpunkter från fritid- och kulturnämnden innan beslut tas i 

ärendet. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-02-20 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att till kommunstyrelsen avge följande 

synpunkter i ärendet: 

Byggnadens nedre plan lämpar sig bra korn komplement till övriga 

verksamheter både i kommunen och i den regionala satsningen Konst i 

Blekinge. Fritid- och kulturnämnden ställer sig således positiv till ett 

Övertagande av byggnaden. 

Byggnadens övre våning kan fortsatt vara ett förråd med nuvarande 

hyresgäster. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

fritid- och kulturnämnden i syfte att utreda de förändrade förutsättningar i 

och med det bidrag fritid- och kulturnämndens erhållit från Boverket för 

kulturlokaler samt en analys av finansieringen för det förslag nämnden 

lämnar. 

 

Tommy Andersson (S) yrkar bifall till fritid- och kulturnämndens yttrande.     
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras till fritid- och kulturnämnden och finnar att 

arbetsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras. 

 

Omröstning begäras och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar återremittera ärendet röstar ja. 

De som önskar avgöra ärendet idag röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Under omröstningen, i enlighet med nedan, avges tre (3) ja-röster och tre (3) 

nej-röster, varefter ordförande med sin utslagsröst finner att arbetsutskottet 

beslutar att återremittera ärendet.   

Namn Ja Nej Avstår  

Roger Fredriksson (M) X   

Roger Gardell (L) X   

Nicolas Westrup (SD) X   

Peter Bowin (V)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Norfall (S)  X  

Totalt 3 3  

    

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till fritid- 

och kulturnämnden för att utreda de förändrade förutsättningarna i och med 

det bidrag fritid- och kulturnämndens erhållit från Boverket för kulturlokaler 

samt en analys av finansieringen för det förslag nämnden lämnar. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden  

Thomas Andersson, förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 101 Dnr 2018-000006 406 

Taxor måltidsverksamhet 2019 

 

Sammanfattning  

 Taxor för kommunens måltidsverksamhet fastställs i Kommunfullmäktige 

och finns anslagna i kommunens författningssamling.  

Bedömning 

 I en översyn av taxorna för måltidsverksamheten föreslår Tekniska 

förvaltningen att de beslutade taxorna justeras samt kompletteras med taxor 

för frukost och kvällsmat för boende med beviljat matabonnemang 2 samt 

personal vid Lindebo, Olsgården samt Ålycke särskilda boende, där boende 

äter i restaurangen.  

 

Nuvarande taxor härleds till KPI år 2013 årsmedel som basår. Förslag på 

justering redovisas i bilaga. 

 

Övrig prissättning av mindre omfattning såsom till exempel utbud i 

restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras till 

respektive verksamhet. Samtidigt föreslås en prisökning i enlighet med 

ökning av KPI.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att förslaget går på remiss till ÄN, SN, UN, 

KPR och KFR 

 

Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå KS att föreslå KF att: 

 

 

 taxorna justeras och kompletteras enligt bilaga. 

 KPI 2013 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

 rätten att fastställa taxa som följer uppräkning KPI 2013 årsmedel 

delegeras till Kommunstyrelsen. 

 prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten och ryms inte inom taxesättningen.  
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Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson yrkar på att förslaget om att 

kommunstyrelsen ges i delegation att fastställa taxa som följer uppräkning 

KPI 2013 årsmedel utgår. I övrigt bifall till förslaget och remissen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslaget till 

äldrenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, kommunala 

pensionärsrådet samt kommunala funktionshinderrådet.  

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef  

Äldrenämnden 

Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 

Kommunala pensionärsrådet  

Kommunala funktionshinderrådet 
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§ 102 Dnr 2018-000139 739 

Avgifter inom äldreomsorgen 2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-02-14 § 16 

Ärendet ”Förslag till beslut avseende taxor 2018” återremitterades från 

äldrenämndens (ÄN) sammanträde 2018-01-17. Härmed presenteras ärendet 

på nytt med ändringar utifrån diskussioner som fördes vid föregående 

sammanträde och med författningssamlingen som bilaga. 

 

Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till ändring av avgifter inom 

äldreomsorgen i Ronneby Kommun 2018, vilka presenterades i 

äldrenämnden 201 8-01 -l 7. Förslaget innefattar procentuell ökning utifrån 

prisbasbeloppen men även en större höjning vad gäller maxtaxan med syfte 

att öka intäkterna för ÄN. 

 

Det finns ett avgiftstak som är fastställt enligt socialtjänstlagen, det kallas 

maxtaxa och är ett högkostnadsskydd. Enligt lagen fick kommunen, år 2017. 

Ta ut en avgift på max 2013 kr/månad och för år 2018 höjs beloppet till max 

2044 kr. 

 

Vid föregående sammanträde med ÄN fördes diskussion om de olika 

förslagen som presenterades. Mot bakgrund av den diskussion som fördes 

vid sammanträdet har justeringar gjorts i det föreliggande förslaget. 

 

Utifrån äldrenämndens diskussion vid sammanträdet 2018-01-17 föreslås 

följande ändringar. 

Maxtaxan för hemtjänst i ordinärt boende samt vård- och omsorgsboende 

höjs till 2044 kr/månad, med förbehållet ”2044 kr eller 90 % av 

avgiftsutrymmet”. 

Timtaxan för hemtjänst höjs till 156,50 kr/timme. 

Avgiften för trygghetslarm höjs till 254 kr/månad och extra larmknapp till 

make/maka höjs till 101,50 kr/månad. - 

Dagvårdsavgiften höjs till 25,50 kr/dag.  
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Nya avgifterna träder i kraft från och med 2018-05-01. 

 

Framledes ska avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån 

prisbasbeloppet. Beslut av den årliga justeringen fattas av ÄN. ÄN beslutar 

när den årliga justeringen ska göras. 

 

Förslaget avseende höjd maxtaxa bedöms innebära ökade intäkter för 

äldrenämnden med ca 580 000 kr per år. 

Intäktsförstärkningen för 2018 bedöms till ca 385 000 kr (maj-december). 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

Att anta nytt förslag till författningssamling gällande ”Avgifter inom 

äldreomsorgen 2018” i enlighet med bilaga 1.    

Bedömning 

Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till ändring av avgifter inom 

äldreomsorgen i Ronneby Kommun 2018. Förslaget innefattar procentuell 

ökning utifrån prisbasbeloppen men även en större höjning vad gäller 

maxtaxan med syfte att öka intäkterna för ÄN. 

 

Det finns ett avgiftstak som är fastställt enligt socialtjänstlagen, det kallas 

maxtaxa och är ett högkostnadsskydd. Enligt lagen fick kommunen, år 2017 

ta ut en avgift på max 2013 kr/månad och för år 2018 höjs beloppet till max 

2044 kr. 

 

Den maxtaxan som finns angiven i lagen räknas fram i förhållande till 

prisbasbeloppet, vilket är ett fastställt belopp som används bland annat för 

beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppet fastställs årligen 

av regeringen med avsikt att spegla och justera inflationen i samhället.  

 

Avgifterna enligt socialtjänstlagen är inkomstprövade, vilket innebär att 

ingen ska behöva betala högre avgift än vad han/hon kan. När avgiften till 

kommunen har betalts ska det finnas tillräckligt mycket kvar till personliga 

utgifter. 
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Vid föregående sammanträde med ÄN fördes diskussion om de olika 

förslagen. Mot bakgrund av den diskussion som fördes vid sammanträdet har 

justeringar gjorts i det föreliggande förslaget. 

 

Samtliga avgifter nedan, förutom maxtaxan, höjs procentuellt i förhållande 

till prisbasbeloppet. Maxtaxan höjs mer än den procentuella ökningen med 

syfte att öka intäkterna. 

 

Maxtaxan för hemtjänst i ordinärt boende samt vård- och omsorgsboende 

höjs till 2044 kr/månad, med förbehållet ”2044 kr eller 90 % av 

avgiftsutrymmet”. 

 

Timtaxan för hemtjänst höjs till 156,50 kr/timme. 

Avgiften för trygghetslarm höjs till 254 kr/månad och extra larmknapp till 

make/maka höjs till 101,50 kit/månad. 

Dagvårdsavgiften höjs till 25,50 kr/dag. 

Nya avgifterna träder i kraft från och med 2018-05-01. 

Framledes ska avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån 

prisbasbeloppet. Beslut av den årliga justeringen fattas av ÄN. ÄN beslutar 

när den årliga justeringen ska göras.  

 

Förslaget avseende höjd maxtaxa bedöms innebära ökade intäkter för 

äldrenämnden med ca 580 000 kr per år (ca 400 000 kr för hemtjänst i 

ordinärt boende och ca 180 000 kr för hemtjänst i vård- och 

omsorgsboende). 

 

Intäktsförstärkningen för 2018 bedöms till ca 385 000 kr (maj-december).    

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige:  

Att anta nytt förslag till författningssamling gällande ”Avgifter inom 

äldreomsorgen 2018” i enlighet med bilaga 1.      
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Äldrenämndens beslut 2018-02-14 

Äldrenämnden beslutar för egen del att nedanstående stycke förflyttas högst 

upp i dokumentet nytt förslag till författningssamling gällande ”Avgifter 

inom äldreomsorgen 2018”: 

 

"Avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet. Beslut om 

den årliga justeringen fattas av Äldrenämnden (ÄN). ÄN beslutar när den 

årliga justeringen ska göras”. 

 

Äldrenämndens beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta nytt förslag till författningssamling gällande 

”Avgifter inom äldreomsorgen 2018” i enlighet med till detta protokoll 

bifogad bilaga 1. 

Deltar i debatten 

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

och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till äldrenämndens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta nytt förslag till författningssamling gällande 

”Avgifter inom äldreomsorgen 2018”. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 103 Dnr 2018-000075 012 

Verksamhetsberättelse och plan lokala BRÅ 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan ställningstagande från arbetsutskottet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 104 Dnr 2018-000003 101 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande återrapportering av delegationsbeslut: 

- Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor, 

Utbildningsnämnden, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

- Sammanställning av delegationsbeslut 2018, tekniska 

förvaltningen, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

- Beslut efterframställan om annan behörighet vad avser 

behörighet i stadshusets passagesystem, till detta protokoll 

bifogad bilaga 3.      

Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera de återrapporterade 

delegationsbesluten till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

de återrapporterade delegationsbesluten till protokollet, till detta protokoll 

bifogade bilagor 1-3.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 105 Dnr 2018-000154 219 

Utbyggnadsplan för bostäder i hela Ronneby kommun 
enligt bostadsförsörjningsprogrammet 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i särskilt uppdrag 2018 fått uppgiften 

att redovisa förslag på utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen enligt 

bostadsförsörjningsprogrammet. Uppdraget ska redovisas T2.  

Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av Kommunfullmäktige 2018-02-22 

och utgör tillsammans med förslaget till översiktsplan underlag i arbetet.      

Bedömning 

Utbyggnadsplanen ska svar på frågan när kommunen ska bygga ut 

respektive område. För att kunna genomföra uppdraget har en beskrivning av 

projektet tagits fram. Vilka kärnor som ska föreslås för utbyggnad av 

bostäder utgår från befolkningsprognosen, men det finns även möjlighet att 

göra satsningar på bostäder i andra områden för att skapa möjlighet till 

befolkningstillväxt på andra platser.  

För att kunna göra prioriteringen krävs en politisk diskussion kring vilka 

områden/kärnor som ska prioriteras för utbyggnad av bostäder. Även om 

uppdraget säger att redovisningen ska ske för hela kommunen krävs ändå 

inriktning för prioritering eller diskussion kring fördelning av exploatering 

av bostäder i kommunen. Planberedningen föreslås som grupp att föra dessa 

diskussioner, vilket föreslås göras vid två tillfällen.  

Resultatet av arbetet ska enligt uppdraget rapporteras till KF T2. Det upplevs 

som kort om tid då det är angeläget att ha två avstämningar med 

planberedningen. Därför förslås uppdraget rapporteras till KF i oktober 

2018. 

Förslag till beslut 

Att KSAU beslutar att arbetet med det särskilda uppdraget gällande 

utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen följer projektbeskrivningen. 

Uppdraget rapporteras till KF i oktober 2018. 

Deltar i debatten 

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

(S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt 

förtydligar att då uppdraget är givet av kommunfullmäktige ska även 

fullmäktige ta beslut i frågan om rapportering kan ske först i oktober 2018.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att arbetet med det särskilda uppdraget gällande 

utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen följer projektbeskrivningen 

samt att uppdraget rapporteras till kommunfullmäktige i oktober 2018. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 106 Dnr 2018-000151 012 

Verksamhetsberättelse folkhälsorådet 2017 

 

Sammanfattning  

 Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för 

en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för tillväxt, en god 

välfärd och en hållbar utveckling. I Ronneby kommun genomförs en rad 

folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna. Syftet med  

Folkhälsorådets verksamhet är att understödja dessa pågående insatser samt 

stimulera till nya för att främja folkhälsan. 

 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att 

hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska 

mellan olika grupper inom Ronneby kommun och i jämförelse med länet och 

riket.  

I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2018 prioriteras fyra 

målområden: 

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Barns och ungas uppväxtvillkor 

3. Fysisk aktivitet 

4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel  

 

Folkhälsopolicyn visar på utvecklingsbehov och innehåller förslag på vad 

som behöver göras för att uppnå målen. Den ska vara ett stöd för 

nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga 

verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan 

uppnås.  

 

Verksamhet 2017 

 

För 2017 har det gjorts ett folkhälsobokslut. Folkhälsobokslutet är ett 

underlag för kommunens utvecklingsarbete. I bokslutet redovisas översikt av 
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statistik och uppföljning av åtgärder som genomförts under året som bidragit 

till att uppfylla målområdena och folkhälsoinriktningarna i folkhälsopolicyn. 

Folkhälsobokslutet för 2017 redovisas som bilaga till ordinarie bokslut. 

 

Grundutbildning i FN:s Barnkonvention genomfördes för politiker, 

tjänstepersoner och verksamhetsnära personal i Ronneby kommun 

Utbildningen syftade till att ge fördjupad kunskap om hur barnkonventionen 

kan tillämpas i praktiken.   

 

Under november och december genomfördes LUPP- enkäten riktad till 

elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Resultatet ska ligga till grund 

för kommunens utvecklingsarbete för barn och unga i kommunen. 

 

 

 

Under hösten 2017 genomfördes utbildning och workshop kring 

hedersrelaterat våld och förtryck. Dagarna resulterade i att det bildades en 

samverkansgrupp kring hedersrelaterat våld och förryck bestående av 

funktioner från skola, socialtjänst och kommunledning. Gruppen ska vara 

bärare av kunskap kring hedersrelaterat våld och förtyck, sprida kunskap och 

bistå vid förebyggande insatser till de verksamheter som medlemmarna 

representerar. 

 

Under 2017 har arbetet med det våldsförebyggande programmet MVP 

(mentorer i våldsprevention) återupptagits efter att varit vilande under 2016. 

Efter sommaren genomfördes ytterligare en utbildning för MVP- 

instruktörer.  

Nytt för 2017 är programmet utökats till båda kommunens 7-9 skolor och att 

samverkan sker mellan skola, socialtjänst och fritid.  

 

Som en del av kommunens feriearbete och TBU (tobaksfri barn och unga i 

Blekinge) erbjöds ungdomar sommarjobb med fokus på tobaksförebyggande 

arbete. 

 

Vid framtagandet av en ny översiktsplan gjordes en 

miljökonsekvensbeskrivning där även folkhälsomål och betydande social 

påverkan lyfts. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen till 

protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan ställningstagande av arbetsutskottet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 107 Dnr 2017-000039 109 

Besvarande av medborgarförslag - Gatubelysning 
uppförs mellan Gamla Landsvägen och Liljevägen i 
Sörby 

 

Sammanfattning  

För att öka säkerheten samt möjligheterna att använda Sörbyvägen mellan 

Gamla Landsvägen och Liljevägen även under den mörka tiden på året 

föreslås gautbelysning mellan kl 06.30 och 16.00-17.00 då trafiken till 

hunddagiset är som intensivats.  

Bedömning 

Trafiken och de gång-och cykeltrafikanter som använder sträckan är av 

karaktären fåtal och enligt kommunens bedömningsgrunder inte uppfyller 

kraven för gatubelysning. Därtill kommer att fastigheten som hunddagiset är 

inhyrd iskall avyttras enligt beslut.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå 

förslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L) och 

Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 108 Dnr 2017-000579 109 

Besvarande av medborgarförslag - Sänkt hastighet till 
30 km/h på del av Ronnebyvägen i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget som har inkommit till Tekniska förvaltningen tar upp 

incidenterna som har inträffat på Ronnebyvägen mellan Lindvägen och 

Slättagårdsvägen. Sträckan ligger inom tätbebyggt område och erhåller en 

hastighet på 50 km/h. Kommuninvånaren vill att hastigheten sänks till 30 

km/h då är det många barn som rör sig i nämnda området. 

Senaste trafikmätningen på Ronnebyvägen mellan Lindvägen och 

Hyndekullavägen gjordes under oktober 2017 och resultatet visar: 

 

V85: 52 km/h 

ÅDT: 5687 fordon 

 

Mätningen visar att majoriteten av fordon som passerade sträckan höll en 

hastighet inte så långt i från referenshastigheten på 50 km/h och detta är ett 

bra resultat och skiljer sig inte så mycket från våra andra vägar som har en 

hastighetsbegränsning på 50 km/h.  

Förslag till beslut 

Ronneby kommun föreslår Kommunstyrelsen att anse medborgaförslaget 

besvarat.  

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 109 Dnr 2018-000011 101 

Information från kommundirektören 

Kommundirektör Magnus Widén ger information i ärendet. 

Sammanfattning  

Informationen berör: 

- Arbetet med larm inom äldreomsorgen och avtal med 

Tunstall.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 110 Dnr 2018-000009 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande information/inbjudningar till kurser och konferenser: 

 

- Arkivförbund Sydost, Årsmöte med Arkivförbund Sydost 

2018 

- Länsstyrelsen Blekinge Län, Välkommen till en dag om 

hälsa och hur den påverkas av vår närmiljö 20 april  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 111 Dnr 2018-000010 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningar under sammanträdet: 

 

- Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Dan&Marc AB har 

försatts i konkurs vid Blekinge Tingsrätt 

 

- Boverket, Bidrag för grönare städer – låt staden grönska 

 

- Laureen Missaire, CDP 2018 

 

- Länsstyrelsen Blekinge Län, Plan för skogsbrandbevakning 

och eldningsförbud 2018 

 

- Martin Svensson, Hur tar man sig till Ronneby från 

flygplatsen ? 

 

- Region Bleking, Hållbar utveckling inom Blekinges 

besöksnäring 

 

- Stig Fästberg, Fastighetsadministration 

 

- Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:66, 18:4, 

18:5, 18:6 

 

- Torbjörn fridensköld, Ronneby kommuns hemsida  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera delgivningarna till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 112 Dnr 2018-000172 101 

Dataskyddsombud 

 

Sammanfattning  

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson och jurist Mathias Kågell ger 

information i ärendet.       

Deltar i debatten 

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

Bowin (V) och Tommy Andersson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  

Mathias Kågell, jurist  

 


