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§ 114 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(49) 
2016-03-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 2016-000162 452 

Taxa för införande av Fastighetsnära insamling (FNI) 
för enfamiljshus och fritidhus. 

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Miljöteknik fick i uppdrag på kommunstyrelsen 20150505 § 122 att utreda 

och föreslå taxor för den föreslagna fastighetsnära insamlingen för villor och 

fritidshus. 

Beräkningsgrunder. 

Den fastighetsnära insamlingen erfordrar sju personer som arbetar i 

systemet. Det krävs sex nya bilar för tömning av 4 fraktioner varje gång. 

Inköp av ca 17 200 sopkärl med fyra fraktioner i varje kärl. Varje Tömning 

sker som tätast varannan vecka. Förslaget är att införa systemet på två år 

detta för att optimera fyllnadsgrad i bilarna samt körturer. Förlänger man 

införandet fördyras processen. 

Investeringen är beräknad till ca 40 Mkr på två år. Ca 25 Mkr är inköp av 

nya kärl och ca 15 Mkr är inköp av nya bilar och administration av systemet. 

Bilarnas avskrivning görs på 7,5 år. Kärlen skrivs av på 12 år. Räntan är 

beräknad till 3 %. 

 

Föreslagna taxor redovisas i bilaga. 

Om inte beslut fattas att inför fastighetsnära insamling måste i det nuvarande 

systemet göras investeringar i nya kärl och bilar den investeringen är 

beräknad till ca 13 Mkr.  

Förslag till beslut 

Styrelsen i Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att 

besluta om föreslagen taxa för fastighetsnära insamling.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S) och Kenneth Michaelsson (C). 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

föreslagen taxa för fastighetsnära insamling. 

________________ 
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§ 116 Dnr 2016-000163 452 

Komplettering av utredningen Fastighetsnära 
insamling (FNI). 

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande 

redovisning och beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen behandlade och godkände utredningen Fastighetsnära 

insamling 20150505 § 122. Det beslutades att Miljöteknik skulle komplettera 

utredningen med följande: 

• Förmodat resultat ur miljösynpunkt, 

• Utveckling av taxor, 

• Implementeringsplan. 

• Ta reda på synpunkter från medborgarna. 

 

Miljöteknik, Renhållningen, har utrett ovanstående önskade kompletteringar 

och redovisar resultatet samt informerar om problemområden som innebär 

att Kyrkogatan och Beslagsområdet föreslås undantas från införandet. 

Anledningen till undantaget är: 

 Begränsad framkomlighet för renhållningsbilarna. 

 Avsaknad av plats för större kärl.  

 Begränsad framkomlighet för renhållningsbilarna. 

 Avsaknad av plats för större kärl. 

 I Bergslagsområdet finns K-märkta fastigheter. 

 Bolaget har i dagsläget inte kunnat hitta någon annan lösning. 

 

Vid beslut att införa fastighetsnära insamling kommer under 2016 

förberedelser och beställningar att göras för att kunna genomföras praktiskt 

under 2017 och 2018. 

Den totala investeringen är beräknad till ca 40 Mkr. 
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Om beslut fattas att ha kvar nuvarande insamlingssystem innebär detta en 

investering på ca 13 Mkr.  I det gamla systemet måste uttjänta kärl bytas och 

nya sopbilar införskaffas.  

Förslag till beslut 

att styrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna de kompletteringar 

som gjorts till utredningen Fastighetsnära insamling i Ronneby kommun. 

 

att styrelsen föreslår kommunfullmäktige vid beslut om införande av 8 

facksystemet (Fastighetsnära insamling FNI) godkänna investeringen på 40 

Mkr. 

att styrelsen föreslår kommunfullmäktige att Kyrkogatan och 

Bergslagsområdet, se karta, undantas från införandet av fastighetsnära 

insamling (FNI) och att området ska fortsätta med befintliga kärl och 

befintlig gällande taxa tills vidare.  

  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (L), Peter Bowin (V), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) samt 

Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att andra att-satsen skrivs om så att den lyder 

…föreslå kommunfullmäktige besluta om införande av 8 facksystem 

(Fastighetsnära insamling FNI) och godkänna investeringen om 40 miljoner 

kr vari ingår investering i biogasdrivna renhållningsfordon. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  

- godkänna de kompletteringar som gjorts till utredningen 

Fastighetsnära insamling i Ronneby kommun 
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- besluta att införa 8 facksystem (Fastighetsnära insamling FNI) och 

godkänna investeringen om 40 miljoner kr vari ingår investering i 

biogasdrivna renhållningsfordon. 

- Kyrkogatan och Bergslagsområdet undantas från införandet av 

fastighetsnära insamling (FNI) och att området ska fortsätta med 

befintliga kärl och befintlig gällande taxa tills vidare.  

 

________________ 
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§ 117 Dnr 2016-000153 055 

Fastställande av förfrågningsunderlag gällande rivning 
av Ulf 1 och gamla åkeriet Kilen 

Projektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har framtagit, förfrågningsunderlag för rivning av 

Ulf 1 och gamla åkeriet på Kilen.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa 

förfrågningsunderlaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Kenneth Michaelsson (C). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget 

gällande rivning av Ulf 1 och gamla åkeriet Kilen. 

________________ 

Exp: 

William Lavesson 
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§ 118 Dnr 2016-000165 299 

Information avseende status Kilen 

Sammanfattning  

Projektledare William Lavesson och arkitekt Zijad Bico, tekniska 

förvaltningen informerar om pågående och fortsatt arbete gällande 

Kilenområdet.  

    

Deltar i debatten 

I debatten delar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

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

Michaelsson (C). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 119 Dnr 2016-000070 052 

Konsekvens av uppskjuten köksentreprenad på 
Snäckebacksskolan 

Projektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att revidera och kostnadsberäkna ny 

ombyggnadsplan för köken av Ksau 2016-02-08. Anledningen till 

revideringen är att ett nytt kunskapscentrum skall byggas i Ronneby och 

därför har man valt att dra ur ombyggnaden av Snäckebackskolan ur 

befintlig ombyggnadsplan. 

 

När vi lyfter bort Snäckbackskolan ur planen så räcker inte total befintlig 

produktion till när man ska bygga om Kallingeskolan. Därför behöver vi 

behålla viss produktion på Vidablick under ett extra år. För att detta ska bli 

strategiskt bra, både ekonomiskt och produktionsmässigt, föreslår vi att 

produktion av äldreomsorgens mat blir kvar på Vidablick och att 

produktionen av all skolmat samlas på Knut Hahn under läsåret 2016/2017. 

Detta medför tillkommande drift och investeringskostnader. Genomförandet 

av denna plan innebär även en tidigareläggning av Kallingeskolans 

ombyggnation. Se nedan ny tidsplan:  

Ny tidsplan

Anläggning 2016 2017 2018

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1. Espedalsskolan

2. Snäckebacksskolan Utgår

3. Vidablick Vagnhall, Utränsning

3. Nytt kök för Vidablick

4. Knut Hahn 

5. Kallingeskolan

6. Saxemaraskolan

7. Sjöarpsskolan

8. Hobyskolan  

Fortsatt produktion på Vidablick medför att vi behöver göra en del extra 

åtgärder för att kunna hålla igång köket ytterligare ett år. Det innebär att vi 
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inte kan flytta viss utrusning från Vidablick till Knut Hahn som planerat. 

Konsekvensen blir tillkommande kostnader för investeringar. 

Vi behöver även bygga Kallingeskolans kök för större produktion för att 

klara ombyggnad av Hobyskolan och Espedalsskolan enligt ny 

ombyggnadsplan. Detta ger oss i framtiden ett flexibelt kök som har 

kapacitet för överproduktion vid t ex driftstopp i andra kök eller snabbt 

tillkommande antal portioner. 

Vi föreslår att Kallinges produktion flyttas till Knut Hahn och att all 

produktion av skolmat blir varm mat vilket upplevs som en kvalitetshöjning 

bland våra matgäster tillika elever. Detta innebär även att vi uppnår målet 

med varm mat till alla skolelever tidigare än beräknat. För att slippa dyra 

reparationer på Kallingeskolans kylanläggningen föreslår vi att detta startar 

redan till hösten 2016 medan ombyggnad av Kallingeskolans kök beräknas 

till våren 2017. En konsekvens blir ökade transportkostnader då Kallinge 

idag levererar mat till skolorna 3 gånger i veckan på obestämd leveranstid. 

Med varm mat kommer vi leverera 5 dagar per vecka på bestämd tid. Vi 

kommer även få ett ökat matsvinn. 

Vi behöver även ha med oss att det befintliga mottagningsköket och 

restaurangen på Snäckebackskolan är i stort behov av renovering. Om det 

inte sker någon ny plan för Snäckebackskolan kommer vi behöva göra 

åtgärder i både restaurang och kök. Tekniska förvaltningen har avsatt ca 1 

msek till renovering av Snäckebackskolans restaurang i tidigare plan. 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer att ombyggnaden av Kallingeskolans kök 

för den ökande produktionen ökar med 3,8 Msek. 

Tekniska förvaltningen bedömer en ökad driftskostnad på 200 tkr för 2016 

för att kunna säkra Vidablick ytterligare ett år(reparationer m.m). 

Tekniska förvaltningen bedömer att den ökade transportkostnaden på 200 tkr 

för 2016 och 470 tkr för 2017. 

Tekniska förvaltningen bedömer att den ökade personalkostnader på 100 tkr 

för 2016 och 150 tkr för 2017. 

Tekniska förvaltningen bedömer att den ökat matsvinn på 50 tkr för 2016 

och 50 tkr för 2017. 

Tekniska förvaltningen bedömer att man behöver köpa in extra utrusning på 

Knut Hahn för 1,1 msek för 2016. 

Tekniska förvaltningen bedömer att man kan göra den nya ombyggnaden 

inom ramen för köksombyggnadens budget. Om man väljer att lägga tillbaka 

Snäckebackskolan i plan igen kommer det att kräva ett äskade på ca 6,2 

msek.  
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Ökade driftskostnader 2016 2017

Ökad drift Vidablick 200 000 0 

Transportkostnad 200 000 470 000 

Personalkostnad 100 000 150 000 

Tillkommande matsvinn 50 000 50 000 

Summa 550 000 670 000 

Ökade invensteringskostnader 2 016 2 017 

Tillkommande ombyggnad Kallingeskolan 0 3 800 000 

Extra utrustning Knut Hahn 1 100 000 0 

Summa 1 100 000 3 800 000  

Förslag till beslut 

- Tekniska förvaltningen föreslår Ksau att föreslå Ks att föreslår KF att 

besluta: 

- Att den nya ombyggnadensplanen för köken gällande tid, budget och 

genomförande fastslås. 

- Att omvandla 200 tkr av investeringsmedel till driftsmedel för att täcka 

extra kostnader på Vidablick 2016. 

- Att omvandla 100 tkr av investeringsmedel till driftsmedel för att täcka 

personal kostnader på Vidablick 2016. 

- Att omvandla 150 tkr av investeringsmedel till driftsmedel för att täcka 

personal kostnader på Vidablick 2017. 

- Att omvandla 50 tkr av investeringsmedel till driftsmedel för att täcka 

svinnkostnader 2016. 

- Att omvandla 50 tkr av investeringsmedel till driftsmedel för att täcka 

svinnkostnader 2017. 

- Att omvandla 200 tkr av investeringsmedel till driftsmedel för att täcka 

transportkostnader 2016. 

- Att omvandla 470 tkr av investeringsmedel till driftsmedel för att täcka 

transportkostnader 2017. 

- Att kunna använda den budgeterade 1 msek till Snäckebackskolan till att 

rusta upp andra matsalar.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Roger Gardell (L), Tommy Andersson 

(S) och Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet. 

________________ 

Exp: 

William Lavesson 

Elena Johansson 
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§ 120 Dnr 2016-000145 310 

Servicetaxa för hantering av stolpar avseende 
uteserveringar på allmän plats 

Gatu- och parkchef Patrik Hellsberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28  § 124 att 

Tillägg i beslut till tekniska förvaltningen att lägga fram ett beslutsförslag till 

kommunstyrelsen rörande en rimlig taxa för stolparna, fundamentsättning 

med mera senast i oktober 2015.  

Bedömning 

Dagens hantering av uteserveringar innebär att Tekniska förvaltningen 

avgiftsfritt köper in och placerar ut staketstolpar.  

Gatu- och Parkenheten har utrett frågan genom att beräkna alla kostnader 

som ingår i detta förfarande. Parametrar som beaktats är timpris 

anläggningsarbetare, timpris lastbil, kostnad för fundamentsättning, inköp av 

stolpar, uppskattat underhållsbehov, transporter, förvaring, underhåll av 

stolpar samt tidsåtgång för de olika parametrarna. 

Servicetaxa för relevant fundamentgjutning, uppsättning samt årlig upp- och 

nermontering inklusive underhåll och eventuellt utbyte av trasiga stolpar ger 

två olika taxor, en förstagångstaxa samt en årlig taxa för uppsättning – 

nedtagning- underhåll/utbyte - vinterförvaring som är beräknade enligt 

följande: 

Årlig taxa: 

Nypris alternativ stolpe inklusive relevant fundament 1600 kr (nuvarande 

stolpar kostar 4500kr)med en livslängd på 10 år plus 20 % underhållskostnad 

blir 160 + 32 = 192 kr, till detta kommer arbetskostnad för Gata/Park 

anläggare med maskiner en halvtimme per stolpe = 315/2 +55/2 = 185 kr. 

Summan blir 192 kr + 185 kr = 377 kr/stolpe/år. 

Förstagångstaxa: 

Relevant fundamentsättning samt montering av stolpe. Tidsåtgång beräknat 

till en timme per stolpe inklusive fundamentsättning. Detta ger 315+55kr = 

370 kr/stolpe 
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Sökanden ansvarar för allt inköp och montering av staketmaterial exklusive 

stolpar. Samråd skall ske med Miljö- och byggnadsförvaltningen om 

utformning, vilken skall följa kommunens gestaltningsprogram. Samråd 

skall även ske med Tekniska förvaltningen om förankring av staketstolpar i 

mark. 

Tekniska förvaltningen genomför relevant fundamentsättning mot ersättning 

för nedlagda kostnader enligt servicetaxan. 

 

Servicetaxan: Avgiftsnivåer kopplas till KPI avseende oktober 2016, och 

indexuppdateras årligen baserat på respektive följande års oktobervärde. 

Avrundas till hel krona. 

 

Förslag till ny hanteringsordning att gälla från och med 2017-01-01 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att: 

-att föreslå Kommunfullmäktige besluta att ”Servicetaxa för hantering av 

stolpar avseende uteserveringar på allmän plats ”skall ske i enlighet med av 

Tekniska förvaltningen redovisat nytt förslag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) ledamöterna Roger 

Gardell (L), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), 

Tommy Andersson (S) samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar med instämmande av Kenneth Michaelsson (C) 

avslag till förslag till beslut och att ingen taxa ska tas ut. 

Tommy Andersson (S) yrkar med instämmande av Malin Norfall (S), Peter 

Bowin (V) samt Nicolas Westrup (SD) bifall till förslag till beslut. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet skickas på remiss till 

Näringslivsrådet och Handelsföreningen. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller hans eget yrkande om remiss.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget om servicetaxa för 

stolpar för uteserveringar ska skickas på remiss till Näringslivsrådet och 

Handelsföreningen. 

________________ 

Exp: 

Patrik Hellsberg 
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§ 121 Dnr 2015-000424 253 

Kalleberga 4:50 - Ansökan  om att köpa kommunägd 
mark. 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

XXXXX önskar köpa ca 2000 kvm av Kalleberga 4:50 för att bebygga med 

bostadshus. De ha sökt och fått positivt förhandsbesked från Miljö- och 

Byggnadsnämnden.  

Bedömning 

Området ligger på Halsjövägen. Det är något bevuxet och utarrenderat för 

jaktändamål. 

Området har tidigare varit föremål för försäljningsdiskussioner. 

Bedömningen i förhandsbeskedet från Miljö- och byggnadsnämnden är dock 

denna gång att ”… man kan stycka av cirka 1750-2000 kvm på den aktuella 

platsen utan att försvåra framtida planläggning.” 

Köparen ska vara medveten om att området runt omkring antagligen kommer 

att planläggas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att sälja ca 2000 kvm av Kalleberga 4:50 till XXXXX. 

Pris enligt riktlinjerna 140 kronor/kvm. Lantmäteriförrättning bekostas av 

köparna.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) ledamöterna Malin 

Norfall (S) och Tommy Andersson (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att sälja ca 2000 

kvm av Kalleberga 4:50 till XXXXXX. Pris enligt riktlinjerna 140 

kronor/kvm. Lantmäteriförrättning bekostas av köparna. 

 ________________ 
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§ 122 Dnr 2016-000185 253 

Markförsäljning Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

 Näringslivschef Torbjörn Lind och markförvaltare Eva Lydin redogör för 

försäljningsärende i Viggenområdet.   

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin 

Norfall (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att sälja ca 4000 

kvm mark i Viggenområdet till XXXX för etablering av möbelaffär. 

 ________________ 
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§ 123 Dnr 2016-000045 049 

Anhållan om utbetalning av anslag från huvudmännen i 
biosfärområde Blekinge Arkipelag för 2016. 

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

En skrivelse har inkommit till Ronneby kommun från den 

ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag för verksamhetsåret 

2016.  

Bedömning 

En skrivelse har inkommit till Ronneby kommun från den 

ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag för verksamhetsåret 

2016. En uppräkning av anslagen från huvudmännen för att fortsatt 

kunna driva arbetet inom biosfärområdet till 150 000 (144 000) kr från 

Karlshamns kommun och till 150 000 (144 OOO) kr från Ronneby 

kommun samt till 300 000 (288 000) kr från Karlskrona kommun. 

Uppräkningen utgår ifrån huvudmännens egen procentuella uppräkning för 

2014 och 2015. Biosfärområdets kostnader består till övervägande del (ca 

80%) av personalkostnader. Resterande kostnader utgörs av lokal och 

verksamhetskostnader. Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de 

kommer att bidra med 400 000 kr per år i fem år. 

För verksamhetsåret 2016 har styrelsen beslutat att verksamheten ska 

prioritera utvecklingsarbetet i 4 av de 22 strategierna i samverkansplanen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta att godkänna uppräkningen och utbetala 150 

000 kronor till Blekinge Arkipelag. Den ökande kostnaden på 6000 kr tas för 

år 2016 från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter samt för år 2017 och 

framåt hänskjuter kostnaden åt budgetberedningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) ledamöterna Kenneth 

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Malin Norfall (S). 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppräkningen och utbetala 150 000 

kronor till Blekinge Arkipelag. Den ökande kostnaden på 6000 kr tas för år 

2016 från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt för år 2017 

och framåt hänskjuts kostnaden till budgetberedningen.  

________________ 
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§ 124 Dnr 2015-000138 109 

Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson 
om att släppa loss Sörbybäcken 

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget föreslår en återställning av Sörbybäcken längs delen 

Västra Industrigatan – Ronnebyån. Förslagsställaren anser att detta både 

skulle tillföra estetiska och miljömässiga värden.  

Bedömning 

Aktuell fråga har diskuterats i stort sett ända sedan Sörbybäcken 

kulverterades. Under 2001 genomförde Scandiaconsult Sverige AB på 

uppdrag av Gatuenheten en trafikmiljöutredning där de redovisade att det 

borde finnas möjlighet att tillskapa en smal stensatt kanal utmed 

Karlshamnsvägen längs sträckan Västra Industrigatan – Verktygsgatan. 

Längs resterande sträcka av Karlshamnsvägen ansåg utredningen inte detta 

vara tekniskt och ekonomiskt rimligt.  

 

I samband med att Karlshamnsvägen etappvis byggdes om under 

efterföljande år detaljstuderades de typsektioner som trafikmiljöutredningen 

föreslog och det framkom då att främst det stora antal befintliga kablar och 

ledningar som finns i mark gjorde att vi tvingades omarbeta sektionen 

avseende främst kanal och växtlighet, något som informerades till Tekniska 

nämnden i samband med utbyggnaden av respektive deletapp. Skillnad i nivå 

(höjd) mellan Sörbybäckens botten och befintlig vägyta är ca 3 meter vilket 

tillsammans med flödet skulle kräva en kanalbredd i marknivå om ca 4 meter 

med därtill hörande sidoutrymme om 0,5-1 meter på respektive sida, vilket 

medför en totalbredd om ca 5-6 meter. Denna yta bedömdes vid 

detaljprojekteringen inte som rimlig att avställa då, samtidigt som det 

innebar merkostnader som inte fanns budgeterade. 

 

Att i dagsläget genomföra ett återställande av hela Sörbybäcken bedömer 

Tekniska förvaltningen dels skulle innebära en stor negativ påverkan för 

tillgängliga befintliga trafikytor samtidigt som investeringskostnaden för 

ombyggnation, brobyggnation (vid gatupassager) och ledningsomläggning 

bedöms som omfattande utan att i dagsläget detaljstuderat densamma. Att 

genomföra en återställning av delar av sträckan bedöms inte ge de positiva 
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estetiska och miljömässiga värdena som förslaget pekar på, och även dessa 

åtgärder medför omfattande investeringsbehov och trafikpåverkan varför inte 

heller detta förespråkas av Tekniska förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget bör avslås med 

motiveringen att de negativa effekterna av förslaget, dvs negativ påverkan 

för tillgängliga befintliga trafikytor samtomfattande investeringskostnader, 

överstiger de positiva effekterna avseende estetiska och miljömässiga 

värden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S) och Peter Bowin (V). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

 ________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(49) 
2016-03-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 2016-000171 052 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av VVS-material 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Upphandlingen omfattar Ronneby kommun, AB Ronneby & Miljöteknik och 

AB Ronneby Industrifastigheter behov av VVS-material för löpande 

underhålls- och ändringsarbeten . 

Avrop kommer att ske successivt under hela avtalsperioden. Ett brett och 

heltäckande sortiment av VVS-material efterfrågas. 

Följande undantag gäller, där separata upphandlingar genomför(t)s och där 

avtal finns med andra leverantörer: 

Järnhandelsvaror, el-artiklar, byggvaror, vitvaror och hushållsmaskiner.  

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och Malin Norfall 

(S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget gällande VVS-material 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer 
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§ 126 Dnr 2016-000170 052 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av VVS-arbeten 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun, Ronnebyhus AB, Ronneby Miljö och Teknik AB, och 

AB Ronneby Industrifastigheter inbjuder att inkomma med anbud på VVS 

arbeten i omfattning och på villkor enligt förfrågningsunderlaget. 

Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en eller flera 

leverantörer.  

    

Deltar i debatten 

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

(S) och Malin Norfall (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget gällande VVS-arbeten. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer 
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§ 127 Dnr 2016-000176 045 

Borgensram för kommunens helägda bolag 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

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 år 2016 aviseras av Ronneby Miljö och 

Teknik AB för investeringar, samt av AB Ronneby Helsobrunn för förvärv 

av aktierna i Ronnebyhus AB.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de 

kommunala bolagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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. 

Bolag Nuvarande 

borgensram 

Önskad 

förändring 

Ny 

borgensram 

AB Ronnebyhus 687,9  687,9 

AB Ronneby 

Industrifastigheter 

478,0  478,0 

Ronneby Miljö 

och Teknik AB 
465,0 100,0 565,0 

AB Ronneby 

Helsobrunn 
92,9 4,0 96,9 

Totalt (mkr) 1 723,8 104,0 1 827,8 
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- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 478,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

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

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 565,0 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. 

- beslutet ersätter Kommunfullmäktiges beslut §23/2015 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 478,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

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

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 565,0 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. 

- beslutet ersätter Kommunfullmäktiges beslut §23/2015 

________________ 
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§ 128 Dnr 2016-000177 019 

Handlingsplan 2016, Fairtrade City Ronneby 

Miljösamordnare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

För att upprätthålla statusen, Fairtrade City måste politikernas ambitioner 

med den etiska konsumtionen förtydligas i en förvaltningsövergripande 

handlingsplan med mätbara och tidsatta mål.  

Bedömning 

Bakgrund 

Ronneby blev en Fairtrade City år 2008 och sedan dess har flera 

nyansökningar gjorts och blivit godkända. Som Fairtrade City har Ronneby 

kommun ett ansvar att kunna erbjuda etiskt märkta produkter enligt 

principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner inom 

kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt. För att 

diplomeringen Fairtrade City ska kvarstå krävs att kommunen årligen 

redovisar en ökning av de etiska inköpen. 

 

Under år 2016 gör vi på nytt en förnyelseansökan för att bli Fairtrade City 

diplomerad. Nya regler har tillkommit och för att förnyelseansökan ska bli 

godkänd krävs att politikernas ambitioner med den etiska konsumtionen 

förtydligas i en förvaltningsövergripande handlingsplan med tidsatta mätbara 

mål. 

Kommunens inköp av rättvist handlade produkter under år 2015 se tab 

Typ av produkt Andel i % av totala inköp i 

kg 

Kaffe 30% 

Te  1% 

Kakao 11% 

Socker/sirap 0% 

Bananer 18% 
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Att köpa in Fairtrade märkta produkter innebär en extra kostnad. Vissa varor 

som t ex kaffe kan innebära dubbelt så hög kostad för 1 kg jämfört med t ex 

enbart kravmärkt kaffe. Andra varor som t ex bananer skiljer sig mycket lite.  

Kontakt har tagits med upphandlare och kostenheten. Båda ställer sig bakom 

förslag till handlingsplan 2016,Faritrade City Ronneby men kostenheten 

påpekar att enheterna som gör inköpen måste tilldelas mer pengar. 

 

Förslag handlingsplan 2016, Fairtrade City Ronneby 

Som Fairtrade City har Ronneby kommun ett ansvar för att kunna erbjuda 

etiskt märkta produkter enligt principerna för rättvis handel samt ILO:s 

kärnkonventioner inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter 

som möjligt. För att diplomeringen Fairtrade City ska kvarstå krävs att 

kommunen årligen redovisar en ökning av de etiska inköpen. 

 

Målen gäller för samtliga förvaltningar och lyder; 

 

År 2020 är andel i vikts- % av totalt inköpta rättvisemärkta1 produkter  

Kaffe 40%                                           

Te 20% 

Kakao 20% 

Socker/sirap 20% 

Bananer 50%    

 

Årligen kommer målen för den etiska konsumtionen att följas upp och 

redovisas om behov föreligger.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår Kommunfullmäktige att anta Handlingsplan 2016,Fairtrade City 

Ronneby.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Malin Norfall (S) och Tommy Andersson (S). 

 

 

                                                 
1 Enligt principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner. 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att anta 

Handlingsplan 2016, Fairtrade City Ronneby.  

________________ 
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§ 129 Dnr 2016-000042 821 

Svenska mästerskapen i sprintorientering, individuellt 
och stafett 2016 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby Ok arrangerar sprint-SM i orientering 4-6 juni 2016 och hemställer 

hos Ronneby kommun om stöd för genomförandet av arrangemanget. 

Föreningen har behov av trafikregleringsskyltar, ”kravallstaket” mm samt 

transport av dessa mellan tävlingsområdena och arenorna, tillgång till flera 

anläggningar, lokaler, allmänna platser som gator och torg. Föreningen söker 

också bidrag för kostnader för kartritning, hederspriser samt hyra av 

arenateknik, SportIdentutrustning och bajamajor.  

Bedömning 

Ronneby OK:s hemställan om stöd samt bidrag har hanterats av fritid- och 

kulturnämnden samt tekniska förvaltningen. Fritid- och kulturnämnden har 

beslutat att man ställer sig positiv till arrangemanget och att man bidrar med 

följande: 

Ingen hyreskostnad för Brunnsvallen, Ronneby sporthall eller 

Snäckebacksskolans idrottshall. 

Städmaterial tillhandahålls av förvaltningen men grovstädning utförs av 

föreningen. 

Ingen hyra och inga transportkostnader för scenvagnen. 

Fritid- och kulturförvaltningen åtar sig att ordna med ”Baja Major” och då 

även kostnaderna i dialog med föreningen. 

Stärka arrangemanget med 50 tkr ur potten med föreningsbidrag 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar även att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för ställningstagande kring övriga kostnader och 

arbetsinsatser som fritid- och kulturnämnden inte förfogar över eller har 

möjlighet att bära kostnader för. 
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Tekniska förvaltningen bifaller nyttjandet av allmänna platser, lån av 

tillgängligt avstängningsmaterial mm samt redovisade önskemål avseende 

trafikregleringar. 

 

Önskemål om stöd i form av arbetsinsatser från förvaltningens 

personal/fordon tillstyrks ej. 

Sammanlagt kan konstateras att flertalet av Ronneby OK:s önskemål har 

tillgodosetts.  

Vad avser rena pengabidrag återstår 92 tkr av föreningens ursprungliga 

ansökan genom att fritid- och kulturnämnden bidrar till hyra av bajamajor, 

samt ger ett bidrag på 50 tkr. 

Föreningens ansökan om transportstöd är avstyrkt av tekniska förvaltningen 

vilket innebär att de får ca 20 000 tkr i ytterligare kostnader.  

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Ronneby OK ges ett bidrag på 

110 tkr. Kostnaden tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Ronneby OK ett bidrag på 110 tkr för 

genomförande av sprint SM i orientering 4-6 juni 2016. 

Kostnaden tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 
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§ 130 Dnr 2015-000510 706 

Fråga angående prissättning för lunch mm avseende 
deltagare i daglig sysselsättning 

Socialnämnden § 182/2015 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet. 

Kommunledningsförvaltningen har till socialnämnden översänt en begäran 

om remissyttrande gällande en höjning av ersättningen för arbete inom 

daglig verksamhet.  

 

Daglig verksamhet är en bland 10 rättigheter som kan beviljas som 

stödinsats enligt LSS. Endast personer som har en diagnos i form av 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, samt personer som 

i vuxen ålder förvärvat en hjärnskada som lett till betydande begåvnings-

handikapp, eller personer med varaktiga psykiska funktionsnedsättningar har 

rätt till habiliteringsersättning. 

 

Daglig verksamhet och sysselsättningen kan vara gruppverksamhet i 

särskilda lokaler eller utflyttad verksamhet hos olika arbetsgivare. 

Syftet med stödinsatserna är att främja delaktigheten i samhället och bidra 

till den personliga utvecklingen. 

 

Ersättningen är viktig för den enskilde och utgör ett ekonomiskt tillskott för 

en grupp med begränsad ekonomi. Ersättningen kompletterar ofta sjuk- och 

aktivitetsersättning. Ronneby kommun betalar 7 kr/tim, vilket kan jämföras 

med medelsumman i landets kommuner som är ca 6 kr/tim. Ersättningsnivån 

är oförändrad sedan 2007. Det kan vara lämpligt att utgå från prisbas-

beloppet (år 2015/44 500 kr) och därmed automatiskt årligen få en 

avstämning. Det finns kommuner som hanterar ersättningen på detta sätt. 

 

Angående lunchpriset så får det utredas vidare av kostenheten om det ska 

finnas en prissättning för enbart huvudrätt och en prissättning för huvudrätt 

inkl dessert. För flera av deltagarna skulle det vara positivt att kunna välja 

mellan de två alternativen.  
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Bedömning 

Beräkningsunderlag: prisbasbeloppet x 0,1 % = 44:50 kr (dagsersättning) 

Exempel: arbetar 6 tim/dag = 7:50 kr/tim 

Ersättningen utgår med timersättning då arbetstiden varierar för deltagarna. 

En höjning av ersättningen till 7:50 kr/tim innebär en kostnadsökning på 

totalt 47 000 kr/året.  

Förslag till beslut 

att föreslå Socialnämnden att som beräkningsmodell utgå från 

prisbasbeloppet (2015 = 44.500kr). Detta medför en automatisk årlig 

avstämning. Med nuvarande prisbasbelopp blir timersättningen 7:50 kr.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige besluta att 

dagersättningen för deltagande i daglig verksamhet ska beräknas enligt 

beräkningsmodellen prisbasbeloppet x 0,1 % vilket medför en automatisk 

årlig avstämning.   
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Deltar ej i beslutet 

Malin Norfall (S) deltar ej i beslutet 

________________ 
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§ 131 Dnr 2016-000035 101 

Förslag till vänortsavtal med Gherla kommun i 
Rumänien 

Kommunstyrelsen arbetsutskottet § 33/2016 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Staden Gherla i regionen Cluj i nordvästra Rumänien har utryckt sitt intresse 

att upprätta ett vänortsavtal mellan Ronneby kommun och Gherla kommun. 

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2015 beslutades 

att underteckna en avsiktsförklaring att ingå vänortsavtal med Gherla 

kommun. Ett förslag till vänortsavtal har arbetats fram i dialog med Gherla 

kommun.  

Bedömning 

Borgmästaren Marius Sabo besökte den 25 augusti Ronneby kommun 

tillsammans med andra kommunrepresentanter från Cluj-län. Huvudsyftet 

med delegationens besök var erfarenhetsutbyte i landsbygds-

utvecklingsfrågor. Under besöket i Ronneby diskuterades de romska 

tiggarnas situation i Ronneby och under mötet bjöds en delegation från 

Ronneby kommun till Gherla kommun 14-18 oktober för ett 

erfarenhetsutbyte kring romernas situation i Rumänien samt att diskutera ett 

framtida vänortssamarbete. En formell inbjudan inkom 1 oktober.  Under 

besöket i Gherla 14-18 oktober hölls ett möte den 17 oktober där 

representanter från kommunerna diskuterade gemensamma 

samarbetsområden och ett vänortsavtal. Det finns ett uttalat intresse från 

Gherla kommun att samarbeta med Ronneby kommun kring sociala frågor 

och särskilt romernas situation. Där till finns ett intresse att samarbeta kring 

miljöfrågor, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling samt kulturellt 

utbyte. Inom dessa områden finns också möjligheter att genomföra 

samarbeten delvis finansierade av EU-finansiering till exempel inom 

programmen Ett Europa för medborgarna, Leader, URBACT-programmet 

m.fl. 

 

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2015 beslutades 

att underteckna en avsiktsförklaring att ingå vänortsavtal med Gherla 

kommun. Ett förslag till vänortsavtal har där efter arbetats fram i dialog med 

representanter hos Gherla kommun. Det finns in ingen gängse mall för hur 
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ett vänortsavtal utformas men det avtal som undertecknas ska ha godkänts av 

Rumäniens motsvarighet till Utrikesdepartementet (MAE). Förslaget berör 

de samarbetsområden som nämnts tidigare, uppmanar till konkreta 

aktiviteter och projekt, respekt för varandras medborgare samt ländernas 

gällande lagstiftning och följer den disposition som MAE förordar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 

Godkänna förslaget till vänortsavtal med Gherla kommun i Rumänien 

Arbetsutskottets beslut 2016-01-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att få 

det kompletterat med avtalet på svenska. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin 

(V) och Tommy Andersson (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översättningarna av avtalet ses 

över och överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

________________ 
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§ 132 Dnr 2016-000114 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 133 Dnr 2016-000113 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år.  

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 134 Dnr 2016-000038 101 

Delegationsbeslut 2016 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från 

Utbildningsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

________________ 
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§ 135 Dnr 2016-000154 009 

KKIK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) 2015 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I bifogade handlingar presenteras Ronnebys resultat i KKIK (Kommunernas 

Kvalitet i Korthet), både historiskt och jämförande med andra kommuner. 

KKIK har funnits i landet snart tio år. Det startade upp som ett litet projekt i 

samarbete mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och några 

kommuner. I dag deltar ca 240 kommuner i undersökningen. KKIK 

innehåller ca 40 kvalitativa nyckeltal som sprider sig över de flesta av 

kommunens verksamheter. 

Ronneby har under ett antal år följt utvecklingen. De flesta resultaten är av 

genomsnittlig karaktär men det finns nyckeltal som sticker ut både positivt 

och negativt. Generellt är det ganska små förändringar mellan åren. 

Den 1 februari 2016 bjöd Ronneby in en föreläsare från SKL med 

expertkunskaper inom resultatstyrning och KKIK. Ca 35 ledande politiker 

och tjänstemän deltog under dagen. Ett syfte med dagen var att sprida 

kunskap kring KKIK, hur måtten kan användas (t ex i resultatstyrningen) och 

inspirera till förbättringsarbete i kommunen. 

Förbättringsarbetet kommer nu att fortsätta ute i förvaltningarna.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta 

att lägga redovisningen till handlingarna.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att förvaltningschefsgruppen ges ett uppdrag 

att utvärdera resultatet och ta fram förslag till åtgärder som bör vidtas med 

anledning därav. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningschefsgruppen i uppdrag att 

utvärdera resultatet och ta fram förslag till åtgärder som bör vidtas med 

anledning därav. 

________________ 
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§ 136 Dnr 2015-000599 101 

Uppföljning av internkontrollplan 2015 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I bifogade handlingar presenteras uppföljningar avseende 

internkontrollplaner 2015 

för nämnder och de Verksamheter som lyder direkt under kommunstyrelsen. 

I enlighet med fastställda tillämpningsföreskrifter kommer de 

internkontrollmoment som har avvikelser eller där ingen uppföljning gjorts 

att följas upp och återrapporteras i kommunstyrelsen i september 2016. 

Mängden avvikelser och ej genomförda uppföljningar är ovanligt många. 

Nedan ges en sammanställning:  

 
Nämnd/förvaltning Antal 

avvikelser 

Antal ej 

genomförda 

uppföljningar  

Kommunstyrelsen   

SUS 3 3 

Ekonomi 1 0 

Personal 1 1 

Arbetsmarknad och integration 0 0 

Kommunikation och med-

borgarservice 

0 0 

Kunskapskällan 1 0 

Cefur 0 0 

Tekniska 6 2 

   

Äldrenämnden 3 0 

Socialnämnden 3 0 

Fritid- och kulturnämnden 0 0 

Utbildningsnämnden 0 0 

Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 

Överförmyndarnämnden 0 0 

 

 

När det gäller ”ej genomförda uppföljningar” beror detta oftast på 

personalomsättning på de befattningar där uppföljningsansvaret ligger. 
 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(49) 
2016-03-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta  

att man ser allvarligt på att det är så många internkontrollmoment som har 

avvikelser och att det även finns många uppföljningar som inte blivit 

genomförda 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avvikelser redovisas på 

kommunstyrelsen av respektive förvaltning samt att ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Jonas Persson 

Kommunledningsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

Äldreförvaltningen 

Socialförvaltningen 
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§ 137 Dnr 2016-000053 101 

Internkontrollplan 2016 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson redovisar förslag till 

internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen.   

    

Förslag till beslut 

 Att kommunstyrelsen antar förslag till internkontrollplan 2016 för 

kommunledningsförvaltningen.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och Malin Norfall 

(S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att internkontrollplanen kompletteras med att 

samtliga enheter på kommunledningsförvaltningen kontrollerar 

efterlevnaden av resepolicyn. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till internkontrollplan 2016 

för kommunledningsförvaltningen med tillägget att samtliga enheter på 

förvaltningen även ska kontrollera efterlevnaden av resepolicyn. 

________________ 
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§ 138 Dnr 2016-000012 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

 Inga inbjudningar till kurser och/eller konferenser har inkommit. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera till protokollet att inga 

inbjudningar till kurser och/eller konferenser har inkommit. 

________________ 
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§ 139 Dnr 2016-000013 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Andersson Anna, låt bli att upprätta asylboenden 

Blekinge Tingsrätt, underrättelse om konkurs BDS Bygg Demontering 

Sanering AB 

Erg Fredrik, fråga om miljö och säkerhetskraven inom skolan 

Gerre Bengt, fråga om ansvar för återställande efter slutfört arbete 

Migrationsverket, planering för mottagande av nyanlända för bosättning 

under 2016 

Region Blekinge, nyhetsbrev 

Rättningstjänsten, revisionsberättelse för år 2015 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:7, 16:10 

________________ 

 


