
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(59) 

Sammanträdesdatum 

2015-02-09 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen kl 08.30-16.30, ajournering kl 10.05-11.05, lunch kl 12.17-13.30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Malin Norfall   

Justeringens plats och tid Stadshuset 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 30-57 
 Camilla Öberg   

 Ordförande 

  

 Roger Fredriksson  

 Justerare 

  

 Malin Norfall   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-02-09 

Datum då anslaget sätts upp 2015-02-17 

  

Datum då anslaget tas ner 2015-03-10 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadhuset 
 

Underskrift 

  

 Camilla Öberg   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(59) 
2015-02-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M) Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C) 1:e vice ordförande 
Malin Norfall (S) 2:e vice ordförande 
Tommy Andersson (S) 
Peter Bowin (V) 
Roger Gardell (FP) 
Nicolas Westrup (SD) 

   

Övriga närvarande  

Insynsplats Anna Carlbrant (RP) 

Tjänstemän Magnus Widén 
William Lavesson 
Zijad Bico 
David Gillanders 
Tommy Ahlqvist 
Emelie Stenborg 
Magnus Graad 
Per Engkvist 
Jonas Jönsson 
Inger Rosenström 
Anna-Clara Eriksson 
Johan Sjögren 
Magnus Graad 
 

  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(59) 
2015-02-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 30 Dnr 2015-000005 101 5 
Val av justerare ................................................................................................... 5 

§ 31 Dnr 2015-000043 052 6 
Fastställande av förfrågningsunderlag gällande ombyggnad och 
tillbyggnad av Listerbyskolan .............................................................................. 6 

§ 32 Dnr 2015-000059 300 8 
Information avseende tekniska förvaltningens projekt ......................................... 8 

§ 33 Dnr 2015-000028 310 9 
Åtgärdsvalsstudie Tpl Ronneby Väst ................................................................... 9 

§ 34 Dnr 2014-000044 236 11 
Förslag till beslut-rivning Oden 17, Gula huset .................................................. 11 

§ 35 Dnr 2014-000586 253 13 
Förslag till försäljning del av fastigheten Ronneby 26:12, SJ 
stationsbyggnad, Järnvägsgatan 6, Ronneby .................................................... 13 

§ 36 Dnr 2014-000135 053 15 
Fastställande av förfrågningsunderlag, ogräsbekämpning ................................ 15 

§ 37 Dnr 2015-000044 4120 19 
Informationsärende Enkätundersökning 2014, Kostenheten ............................. 19 

§ 38 Dnr 2014-000154 109 21 
Besvarande av medborgarförslag angående bad för hundar på 
kommunala badplatser efter kl 17. .................................................................... 21 

§ 39 Dnr 2014-000356 109 23 
Besvarande av medborgarförslag från Karolina Ådahl gällande 
inrättande av hundbad ...................................................................................... 23 

§ 40 Dnr 2014-000097 214 25 
Besvarande av motion från Willy Persson, KD angående 
översiktsplanen och detaljplanerna ................................................................... 25 

§ 41 Dnr 2014-000033 109 27 
Besvarande av medborgarförslag angående ändring av de allmänna 
bestämmelserna gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. .................. 27 

§ 42 Dnr 2014-000372 619 29 
Besvarande av motion från Anna Carlbrant och Sune Håkansson, 
(RP) om att utveckla Ronneby som kunskapskommun ..................................... 29 

§ 43 Dnr 2014-000443 020 31 
Löneöversyn 2015 ............................................................................................ 31 

§ 44 Dnr 2015-000040 026 33 
Avstämning attraktiv arbetsgivare ..................................................................... 33 

§ 45 Dnr 2015-000014 023 34 
Ogiltigförklaring av uppsägning ......................................................................... 34 

§ 46 Dnr 2015-000055 101 35 
Information om Kommunernas Kvalitet i korthet ................................................ 35 

§ 47 Dnr 2014-000361 620 36 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(59) 
2015-02-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Besvarande av motion från Lena Mahrle (FP) och Christian Mahrle 
(FP) angående förstelärare i förskolan .............................................................. 36 

§ 48 Dnr 2014-000386 192 38 
Besvarande av motion från kommunfullmäktigledamot Rune Kronkvist 
(S) angående att marknadsföra "Rastplats Viggen" .......................................... 38 

§ 49 Dnr 2015-000057 101 40 
Revidering av förteckning över personer utsedda att delta i 
anbudsöppning ................................................................................................. 40 

§ 50 Dnr 2014-000034 109 42 
Besvarande av medborgarförslag att vid påfarten mot Karlskrona från 
Sörby handelsområde gallra bort allt sly så att grönområdet med en 
stor fin ek får en framträdande roll..................................................................... 42 

§ 51 Dnr 2014-000433 109 44 
Besvarande av medborgsförslag från Per-Olof Berggren om en 
slöseriombudsman ............................................................................................ 44 

§ 52 Dnr 2015-000054 049 46 
Finansiering av Cefur 2015-2017 ...................................................................... 46 

§ 53 Dnr 2015-000060 300 49 
Lokalutredning Stadshuset 2014/2015 .............................................................. 49 

§ 54 Dnr 2014-000495 709 53 
Rapport assistansutredning............................................................................... 53 

§ 55 Dnr 2015-000073 101 57 
Information från kommundirektören ................................................................... 57 

§ 56 Dnr 2015-000017 101 58 
Kurser och konferenser ..................................................................................... 58 

§ 57 Dnr 2015-000018 101 59 
Delgivningsärende ............................................................................................ 59 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(59) 
2015-02-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Malin Norfall (S) till 

justerare för dagens protokoll. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare 

för dagens protokoll. 

________________ 
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§ 31 Dnr 2015-000043 052 

Fastställande av förfrågningsunderlag gällande 
ombyggnad och tillbyggnad av Listerbyskolan 

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har framtagit förfrågningsunderlag avseende om och 

tillbyggnad av Listerbyskolan. 

 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer att förfrågningsunderlaget kan komma att 

ändras något då det fortfarande pågår diskussioner kring hur man skall 

bedriva verksamhet under byggtiden, detta påverkar dock inte AF-delen i 

väsentlig art. 

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att fastställa förfrågningsunderlaget. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

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

Bowin (V) och Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa förfrågningsunderlaget 

avseende om och tillbyggnad av Listerbyskolan. 

________________ 
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§ 32 Dnr 2015-000059 300 

Information avseende tekniska förvaltningens projekt 

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen informerar kring lägesstatus avseende projekt Hulta 

förskola och Blekingearkivet. 

 

Förslag till beslut 

KSAU noterar informationen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas Westrup (SD), 

Roger Gardell (FP) och Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 33 Dnr 2015-000028 310 

Åtgärdsvalsstudie Tpl Ronneby Väst 

Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kommunen har sedan en längre tid uppvaktat Trafikverket angående den 

bristfälliga utformningen av påfarten mot Karlskrona vid Tpl Ronneby Väst. 

Trafikverket har pga detta genomfört en förenklad åtgärdsvalsstudie vilken 

därefter resulterat i framtagande av tre åtgärdsval. Trafikverket har även 

redovisat att de förordar ”alternativ blå”. Aktuellt ärende lyfts eftersom 

Trafikverket ställt frågan till Ronneby kommun om vilket av förslagen 

kommunen förordar. 

  

Bedömning 

Det tre framtagna förslagen; ”Alternativ röd”, ”alternativ grön” resp. 

”alternativ blå” redovisas i bifogad utredning av ombyggnadsalternativ 

(WSP 2014). Anläggningskostnaden för respektive alternativ är beräknade 

till 14 mkr, 21,5 mkr samt 11,5 mkr. Trafikverket förordar ”alternativ blå”. 

 

Samtliga alternativ har sina för- och nackdelar, men uppfyller i samtliga fall 

efterfrågad förbättring av säkerhet och framkomlighet. Det som Tekniska 

förvaltningen anser behöver belysas ytterligare är att en utbyggnad av 

”alternativ röd” skulle innebära att mark möjlig för handelsetableringar 

frigörs nordost om trafikplatsen. Uppskattad utökad möjlig mark för 

handelsetableringar är ca 8000 m2. 

 

Konsekvensen av att förorda ”alternativ röd” är att Trafikverket upprättar 

medfinansieringsavtal för de extrakostnader detta medför i jämförelse med 

av dem förordat alternativ, dvs ca 2,5 mkr. 

 

Värdet av den extra tillgängliga etableringsmarken uppskattas till ca 600 tkr 

baserat på ett a-pris kring 80 kr/m2. Det beräknade markvärdet förutsätter 

även att områdets detaljplan justerats. 
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Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen förordar att Kommunstyrelsen ställer sig bakom av 

Trafikverket förordat ”alternativ blå”. 

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD) och Peter 

Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tekniska förvaltningens 

förslag avseende ”alternativ blå”. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa 

sig bakom av Trafikverket förordat ”alternativ blå”. 

________________ 
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§ 34 Dnr 2014-000044 236 

Förslag till beslut-rivning Oden 17, Gula huset 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-04 § 52 att återremittera ärendet till 

Tekniska förvaltningen för utredning om möjlig försäljning 

En möjlig försäljning innebär en fastighetsreglering där det Gula huset 

avstyckas från fastigheten Oden 17. Förslag till ny fastighetsbildningen 

framgår av bilaga 1. 

I huvudbyggnaden på fastigheten Oden 17 bedriver Socialförvaltningen 

dagcenterverksamhet i den södra flygeln. Den norra flygeln hyrs ut till 

föräldrakooperativet Kotten, en ekonomisk förening som bedriver 

förskoleverksamhet för 19 barn och med fyra heltidsanställda. 

Förskolan Kotten använder området norr om huvudbyggnaden och väster om 

Gula huset för uteverksamhet, se bilder bilaga 2, där finns lekanordningar 

och förråd för utomhusleksaker. Den gamla asfaltsytan i anslutning till Gula 

huset används som lekyta med trehjulingar. 

Föräldrakooperativet Kotten ange i sitt yttrande att den utredningsmässigt 

möjliga avstyckningen får ”långtgående stora konsekvenser. Konsekvenser 

som i förlängningen riskerar att hota hela verksamheten”. Yttrandet i sin 

helhet framgår av bilaga 3. 

Information om byggnaden framgår av bilaga 4, Fastighetsuppgifter, Gula 

huset, Oden 17. 

  

Bedömning 

Av den nuvarande hyresgästen i norra flygeln i Odens huvudbyggnad, 

föräldrakooperativet Kottens yttrande framgår det att vid en avstyckning 

enligt förslaget får de upphöra med sin verksamhet. 

 

Om en försäljning sker av den utredningsmässigt möjliga avstyckningen med 

Gula huset och förskolan Kotten är kvar så är det kanske inte helt uteslutet 

att friktioner kommer att uppstå om man har en bostad i omedelbar närhet till 

en förskola. 

 

Möjligheten finns att en annan hyresgäst får hyra den norra flygeln som inte 
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har behov av utomhusytor för sin verksamhet. Då kan den utredningsmässigt 

möjliga avstyckningen t.o.m. utökas. 

 

För närvarande bedömer Tekniska förvaltningen att nuvarande hyresgäst, 

föräldrakooperativet Kotten får fortsätta att hyra lokalerna i 

huvudbyggnadens norra flygel på Oden 17 och att förslaget om rivning av 

Gula huset kvarstår. 

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Gula huset på 

fastigheten Oden 17 rivs och att rivningen finansieras av intäkter från 

fastighetsförsäljning. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

Nicolas Westrup (SD) och Malin Norfall (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Gula huset på fastigheten Oden 17 rivs och att 

rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 

 ________________ 
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§ 35 Dnr 2014-000586 253 

Förslag till försäljning del av fastigheten Ronneby 
26:12, SJ stationsbyggnad, Järnvägsgatan 6, Ronneby 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s.k. fastighetslista. En lista 

som omfattar fastigheter/byggnader som inte behövs för kärnverksamheterna. På 

denna lista finns objekt som erfordrar ett nytt ställningstagande.  

    

Bedömning 

För närvarande finns ingen kommunal verksamhet i byggnadens lokaler, följande 

hyresgäster finns i byggnaden: 

Miljöpartiet, Reitan Servicehandel Sverige AB, SJ AB, Blekingetrafiken AB, 

Ronneby Taxi Ek. Förening, Hälsoväktaren i Olofström, Bosniska föreningen BIH 

94.  

 

Vid försäljning föreslås en fastighetsreglering där fastigheten Ronneby 26:12 endast 

omfattar den s.k. stationsbyggnaden. Resten av fastigheten förs över till Ronneby 

25:1.  

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta tillstyrka och föreslå Kommunfullmäktige att försälja 

stationsbyggnaden, Järnvägsgatan 6, Ronneby enligt förslag till fastighetsreglering 

på kartan i bilaga 1 samt att Kommunfullmäktige ger delegation till 

Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen.   

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att invänta detaljplan för Kilen 

och i nuläget inte sälja del av fastigheten Ronneby 26:12, stationsbyggnaden. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att i 

nuläget inte försälja del av fastigheten Ronneby 26:12, stationsbyggnaden. 
 

________________ 
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§ 36 Dnr 2014-000135 053 

Fastställande av förfrågningsunderlag, 
ogräsbekämpning 

AU § 109/2014 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun inbjuder Er härmed att inkomma med anbud på utförande 

av ogräsbekämpning med ättiksyra på hårdgjorda ytor i omfattning och 

villkor enligt denna förfrågan.  

Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en entreprenör, 

för successivt uttag under avtalstiden. Kommunen förbinder sig inte att ta ut 

viss bestämd kvantitet under avtalstiden. Under 2013 uppgick inköpen till 

ca: 200 000 kr.  

 

Anbud skall lämnas på hela förfrågningsunderlaget.  

 

Observera att det i förfrågan finns skallkrav och dessa skall vara uppfyllda, 

annars deltar inte anbudet i utvärderingen. För sent inkomna anbud kommer 

att förkastas. Anbud kommer att antas utan föregående förhandling.  

   

Arbetsutskottets beslut 2014-04-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till tekniska 

förvaltningen för att i samråd med Miljö- och byggnadsnämnden arbeta fram 

ett förslag på alternativa ogräsbekämpningsmedel och presentera detta på 

nästa möte. 

 

Gatuchef Daniel Andersson lämnar följande beslutsförslag: 

Bakgrund 

I Ronneby kommun har förutom mekanisk ogräsbekämpning ättiksyra 

använts på kommunens gator och allmänna platser de senaste åren. Den 

mekaniska (luka för hand) ogräsbekämpningen görs framförallt i rabatter och 

buskage och bekämpningen med ättiksyra görs framförallt på hårdgjorda 

ytor.  

Inför fastställande av förfrågningsunderlag för ny upphandling av 

ogräsbekämpning med ättiksyra återremitterade KSAU 2014-04-07 ärendet 
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för att Tekniska förvaltningen i samråd med Miljö- och Byggnadsnämnden 

skulle arbeta fram ett förslag på alternativa ogräsbekämpningsmedel.    

 

Utredning 

För att bekämpa ogräs i tätortsmiljö finns idag utöver den mekaniska 

bekämpningen tre vanligt förekommande metoder, användandet av 

”Roundup bio”, ”ättiksyra” eller ”Termisk ogräsbekämpning” med en metod 

som NCC arbetat fram som benämns NCC Spuma.  

Nedan följer en kort beskrivning av de olika metoderna och deras för och 

nackdelar. 

Roundup bio har funnits på marknaden sedan 1970-talet och används än 

idag över hela världen. Den verksamma komponenten i Roundup, Roundup 

bio och 30 andra 

preparat som finns registrerade i Sverige är glyfosat i form av 

isopropylaminsalt, C3H9N. C3H8NO5P. Glyfosat verkar inte selektivt, 

vilket innebär att Roundup bio fungerar mot näst intill allt ogräs och det 

definieras därför som ett totalbekämpningsmedel. Vid användning ska 

Roundup bio appliceras på de gröna växtdelarna ovan mark. Glyfosat sprids 

sedan via bladen till resten av växten och ner i rötterna. Glyfosat skadar 

växten genom att förhindra syntesen av ett enzym, EPSPS, och därigenom 

stoppas produktionen av tre olika aminosyror som behövs för bildningen av 

proteiner och molekyler som bland annat främjar plantans tillväxt. Fördelen 

med Roundup bio är att det verkar på näst intill alla typer av ogräs. 

Nackdelen är risken för miljöskador till följd av läckage till grundvatten. 

 

Ättiksyra (CH3COOH) är en substans som bildas och förekommer naturligt. 

Det är en svag organisk syra som bildas då organiskt material bryts ner i en 

syrefri miljö. Vid kompostering av organiskt material bildas förutom 

ättiksyra flera andra svaga syror så som propionsyra och smörsyra, vilka 

också är exempel på naturliga ämnen med herbicid verkan. 

Ättiksyra är kontaktverkande och därför skadas endast de växtdelar som 

kommer i direkt kontakt med ättiksyran. Syran bryts dessutom lätt ner i en 

miljö med syre och naturliga mikroorganismer. Är det miljömässigt 

försvarbart? Ättiksyra har bland annat följande egenskaper som påverkar 

miljön:  

 Lätt biologiskt nedbrytbar 

 Anrikas inte i organismer 

 Låg giftighet för vattenlevande organismer 

 Utifrån gällande kriterier klassas ättiksyra inte som ett miljöfarligt ämne. 

 

Ättiksyrepreparat är tillåtet i ekologisk odling enligt KRAV, för 

ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor som gårdsplaner. KRAV:s regler (§ 
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3.1.6) anger t.ex. att ”kemiska bekämpningsmedel får inte användas på 

grusgångar, vägar och gårdsplaner med undantag för ogräsättika”. Fördelen 

med ättiksyra är att den är lättnedbrytbar och att PH-sänkningen är kortvarig. 

Nackdelen är att den skadar endast växten vid direktkontakt och att den kan 

verka korroderande. 

 

Termiska metoder. För att kunna bekämpa ogräs utan att använda 

kemikalier har ett antal termiska metoder utvecklats. Med en termisk metod 

skadas ogräset genom en temperaturförändring, främst värme då metoder 

med kylning har visat sig allt för energikrävande. På så sätt kan oönskad 

vegetation bekämpas utan att kemiska ämnen lämnas i marken. Vid 

ogräsbekämpning med värme skadas växtens vävnader och proteiner förstörs 

vilket leder till att växten torkar ut. Fördelar med termisk bekämpning är att 

effekten syns snabbt och att frön som ligger under jordytan inte kommer till 

jordytan upp vilket är fallet vid mekanisk bekämpning. Nackdelar med 

termisk bekämpning är framförallt energiåtgången, att det tar lång tid samt 

att rötter och frön under markytan inte bekämpas. Exempel på termiska 

metoder är flamning, ånga och hetvatten. NCC Spuma är en metod där 

ogräset bekämpas med hjälp av hett vatten och ett isolerande skum. Det heta 

vattnet värms med hjälp av dieselmotorer till 95-98 °C och blandas med ett 

skumbildande extrakt. Vattnet och skummet kan spridas antingen manuellt 

eller med en arm monterad längst fram på lastbilen där den resterande 

utrustningen finns. Skummet försvinner 30-60 minuter efter utläggningen. 

Skummet verkar isolerande och eftersom vattnet håller en högre temperatur 

längre tid dödas och försvagas fler plantor än om bara hett vatten skulle ha 

använts. Det heta vattnet försvagar ogräsets cellstruktur och frön mister 

förmågan att gro. Fördelen med denna metod är att den inte klassad som 

kemisk ogräsbekämpning. Extraktet är enl. OECD-test klassat som 

biologiskt nedbrytbart. Tyvärr finns det ett antal nackdelar med metoden. 

Metoden är tidskrävande och därmed också dyr. Åtgången av diesel då 

vattnet ska värmas är stor och den förbrukar dessutom stora mängder vatten.  

 

Test. Under våren 2014 genomfördes ett test i Ronneby med NCC Spuma. 

Testen genomfördes på ytor som är representativa för det totala behovet. 

Testet resulterade i bedömningen att metoden rent kostnadsmässigt skulle bli 

upp till 5 ggr dyrare och att resultatet var ungefär likvärdigt med 

ättiksyrametoden som använts tidigare. Historiskt sett så har kostnaden för 

ogräsbekämpningen legat på ca 200 tkr. Att gå över till NCC Spuma skulle 

med ovanstående bedömning resultera i en merkostnad på 800 tkr. 

 

Samråd 

Samråd har förts med Miljö- och byggnadsförvaltningen som poängtera 

vikten av att välja metod efter rådande förhållanden. Olika ytor kanske kan 
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behöva hanteras olika och samma yta kanske kan bekämpas med olika 

metoder för att minimera bekämpningarnas samlade miljöpåverkan. Miljö- 

och byggnadsförvaltningen gör dock bedömningen att ättiksyra har 

förhållandevis begränsad miljörisk. 

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår med ovanstående utredning som grund att 

Ronneby kommun ska fortsätta att använda besprutning med ättiksyra som 

metod för ogräsbekämpning. Som komplement till detta ska mekanisk 

bekämpning tillämpas. Viktigt är också att belysa problemet med ogräs vid 

nyanläggningar, då det finns möjlighet att begränsa framtida problem med 

val av anläggningsmetod.  

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

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

 

Yrkanden 

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

protokollet, bifalla förslaget samt ge tekniska förvaltningen i uppdrag att 

utreda var ättiksyran lämpligast används med syfte att minska användandet i 

känsliga områden, ex. skolgårdar och lekplatser. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- notera informationen till protokollet. 

- bifalla förslaget. 

- ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda var ättiksyran 

lämpligast används med syfte att minska användandet i känsliga 

områden, ex. skolgårdar och lekplatser. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 37 Dnr 2015-000044 4120 

Informationsärende Enkätundersökning 2014, 
Kostenheten 

Utvecklingssamordnare Emelie Stenborg lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kostenheten har under 2014 genomfört enkäter både inom skolan och inom 

omsorgen. Resultaten från dessa enkäter ligger till grund för 

informationsärendet. 

 

Bedömning 

Två huvudgrupper av kunder har undersökts – skolelever i åk 3, 6, 9 samt gy 

2 och äldre som äter på kommunens restauranger alternativt har 

matdistribution. Enkäterna till skolelever har genomfört i samarbete med 

Utbildningsförvaltningens årliga enkät, och enkäter till äldre har genomförts 

i egen regi med hjälp av en varierad metod. Resultatet pekar generellt på en 

sjunkande nöjdhet med måltiden med ålder för skolelever (med undantag för 

elever vid Naturbruksgymnasiet). De äldre är mycket nöjda med måltiden 

men metoden måste omarbetas då resultatet blir skevt beroende på överdrivet 

positiva svar. 

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Roger 

Gardell (FP), Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 38 Dnr 2014-000154 109 

Besvarande av medborgarförslag angående bad för 
hundar på kommunala badplatser efter kl 17. 

Upphandlare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Karolina Ådahl har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att ett 

speciellt hundbad inrättas. Hundägare har i nuläget mycket svårt att låta sina 

hundar bada utomhus på sommaren eftersom det råder hundförbud vid de 

flesta badstränder. Även på badplatser utan hundförbudsskylt finns rädslan 

att någon person ska ta illa upp av hundens närvaro på stranden. 

 

Förslaget har remitterats till Fritid- och kulturförvaltningen. 

 

Remissyttrande från Fritid- och kulturförvaltningen: 

Karolina Ådahl föreslår i ett medborgarförslag att ett speciellt hundbad ska 

inrättas. Förslagsställaren ser begränsningar för hundar att få tillträde till 

badplatser även utan förbudsskyltar. Det förslås att en hundstrand blir 

verklighet där varma hundar kan få tillträde.  

 

Fritid- och kulturnämnden har genom förvaltningen en pågående översyn av 

kommunens badplatser där även djur ska beaktas. En presentation med 

förslag skall presenteras nämnden. 

 

Bedömning 

Det finns drygt 3 000 hundar i Ronneby kommun och avsaknaden av tillåtna 

badplatser för dessa utgör ett problem för många hundägare. Bad för hunden 

är härligt under varma sommardagar och hundbadplatser ger hela familjen 

möjlighet att vara tillsammans på stranden utan att någon måste stanna 

hemma som hundvakt. Förutom detta kan förhoppningsvis olyckor med 

husdjur kvarlämnade i solheta bilar och husvagnar förebyggas. Bland de 

kommuner som har inrättat hundbadplatser används detta dessutom som ett 

sätt att marknadsföra sig vilket kan leda till en positiv utveckling av 

besöksnäringen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige, att med anledning av pågående utredning av 

badplatser, ge Fritid- och kulturförvaltningen möjlighet att beakta förslaget. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att återremittera ärendet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet. 

________________ 

Exp: 

Upphandlare Maria Symbonis 
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§ 39 Dnr 2014-000356 109 

Besvarande av medborgarförslag från Karolina Ådahl 
gällande inrättande av hundbad 

Upphandlare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Karolina Ådahl har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att ett 

speciellt hundbad inrättas. Hundägare har i nuläget mycket svårt att låta sina 

hundar bada utomhus på sommaren eftersom det råder hundförbud vid de 

flesta badstränder. Även på badplatser utan hundförbudsskylt finns rädslan 

att någon person ska ta illa upp av hundens närvaro på stranden. 

 

Förslaget har remitterats till Fritid- och kulturförvaltningen. 

 

Remissyttrande från Fritid- och kulturförvaltningen: 

Karolina Ådahl föreslår i ett medborgarförslag att ett speciellt hundbad ska 

inrättas. Förslagsställaren ser begränsningar för hundar att få tillträde till 

badplatser även utan förbudsskyltar. Det förslås att en hundstrand blir 

verklighet där varma hundar kan få tillträde.  

 

Fritid- och kulturnämnden har genom förvaltningen en pågående översyn av 

kommunens badplatser där även djur ska beaktas. En presentation med 

förslag skall presenteras nämnden. 

 

Bedömning 

Det finns drygt 3 000 hundar i Ronneby kommun och avsaknaden av tillåtna 

badplatser för dessa utgör ett problem för många hundägare. Bad för hunden 

är härligt under varma sommardagar och hundbadplatser ger hela familjen 

möjlighet att vara tillsammans på stranden utan att någon måste stanna 

hemma som hundvakt. Förutom detta kan förhoppningsvis olyckor med 

husdjur kvarlämnade i solheta bilar och husvagnar förebyggas. Bland de 

kommuner som har inrättat hundbadplatser används detta dessutom som ett 

sätt att marknadsföra sig vilket kan leda till en positiv utveckling av 

besöksnäringen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige, att med anledning av pågående utredning av 

badplatser, ge Fritid- och kulturförvaltningen möjlighet att beakta förslaget. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet. 

________________ 

Exp: 

Upphandlare Maria Symbonis 
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§ 40 Dnr 2014-000097 214 

Besvarande av motion från Willy Persson, KD 
angående översiktsplanen och detaljplanerna 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Willy Persson (KD) har inlämnat en motion angående översiktsplanen och 

detaljplaner. Han menar att många detaljplaner inte är längre relevanta och 

den hindrar utveckling och inflyttning till kommunen. Han menar även att 

översiktsplanen borde förnyas. Det saknas personella och ekonomiska 

resurser till detta. Han föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en 

utredning görs på hur många detaljplaner som bör omarbetas. Det bör ske 

snarast och ekonomiska resurser bör anslås. 

 

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden har haft motionen på remiss. Nämnden skriver 

följande i sitt yttrande (2014-11-13 § 190): 

”Planenheten diskuterar ”planläget” kontinuerligt med miljö- och 

byggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Fördelning av 

personella resurser sker i samband med verksamhetsplanering samt i de 

diskussioner om ”planlistan” som sker i planberedningen, där man kommer 

överens om vilka planer som skall prioriteras. Nuvarande planlista inkluderar 

detaljplaner som kan ses som exploateringsplaner, exempelvis Kilen och 

Östra Piren samt detaljplaner som kan ses som omarbetning av gamla planer 

som t.ex. Väby, Svanevik, Droppemåla och Trolleboda. Formerna för att 

påbörja en omarbetning/aktualitetsförklaring av översiktsplanen diskuteras.  

Ett antal detaljplaner inom kustområdet samt inom resten av kommunen 

behöver omarbetas av olika anledningar. En utredning av vilka detaljplaner 

som behöver omarbetas, exempelvis med hänsyn till anslutning till 

kommunala vatten- och avloppssystem eller på grund av kommande ökning 

av havsnivåer bör ske inom ramen för en översyn av översiktsplanen. En 

detaljplan kan ta från 6 månader till flera år att genomföra om man räknar 

tiden fram till laga kraft. Resurserna som anslås till planenheten påverkar 

naturligtvis hur många projekt kan påbörjas.” 
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Nämnden beslutar att översända ovanstående synpunkter till 

kommunstyrelsen med tillägget att nämnden anser att resurser måste anslås 

för att annan lagstadgad myndighetsutövning inte ska bli lidande. 

 

Efter nämndens sammanträde har Kommunfullmäktige fattat beslut om 

budget för 2015 och plan 2016-2017. I budgeten får Miljö- och 

byggnadsnämnden extra resurser om 600 tkr 2015, 1 200 tkr 2016 och 

600tkr 2017 för att sätta igång arbetet med ny översiktsplan samt 

framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram.  

 

Med hänseende till ovanstående föreslås att motionen kan anses vara 

besvarad. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(59) 
2015-02-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 2014-000033 109 

Besvarande av medborgarförslag angående ändring av 
de allmänna bestämmelserna gällande fyrverkeri och 
andra pyrotekniska varor. 

Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Mikael Jönsson föreslår en ändring av Ronneby kommuns allmänna 

ordningsföreskrifter. Ändringen skulle medföra ett utökande av 

tillståndsplikten avseende bestämmelser för användande av fyrverkerier och 

andra pyrotekniska varor. 

 

Bedömning 

Kommunen har begärt in yttrande i ärendet från polismyndigheten i 

Blekinge. Polismyndighetens uppfattning är att de bestämmelser som idag 

finns i de lokala föreskrifterna inte ska utökas ytterligare i enlighet med 

medborgarförslaget eftersom användning av pyroteknik får anses tillräckligt 

reglerat i befintlig 

lagstiftning. Bedömningen är att kommunen inte bör göra några ändringar i 

ordningsföreskrifterna och ärendet ska inte utredas vidare. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

översända svar på medborgarförslaget och anse ärendet avslutat. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärendet. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 42 Dnr 2014-000372 619 

Besvarande av motion från Anna Carlbrant och Sune 
Håkansson, (RP) om att utveckla Ronneby som 
kunskapskommun 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Anna Carlbrant och Sune Håkansson (RP) har lämnat en motion om att 

utveckla Ronneby till en kunskapskommun. I motionen ges förslaget att 

Utbildningsförvaltningen alternativt Kommunstyrelsens ges i uppdrag att 

följa utvecklingen av kommande utbildningar inom vårdområdet och andra 

sektorer. Motionen har remitterats till Utbildningsnämnden och 

Kunskapskällan.  

 

Utbildningsnämnden beskriver i sitt yttrande hur nämnden idag arbetar med 

att bevaka och följa utvecklingen av utbildningar utifrån motionärernas 

förslag. Skolområdeschef på Gymnasieskolan Knut Hahn ingår i en 

beredningsgrupp under ledning av Region Blekinge där frågan bevakas. 

Vidare ges information om att en förstelärare inom vuxenutbildningen 

specifikt arbetar med vårdlärarkompetens.   

 

Kunskapskällan beskriver i sitt yttrande uppdraget med omvärldsbevakning 

av eftergymnasiala utbildningar utifrån kommunstyrelsen uppdrag. Detta 

sker genom nätverkande, lobbyarbete, aktiv informationsinhämtning och 

behovsinventering. Vidare beskrivs att de utbildningar inom vård- och 

omsorgsområdet som idag erbjuds i kommunen och länet. Kunskapskällan 

samarbetar även med Campus Norrköping för att göra utbildningen, 

Medicinsk sekreterare tillgänglig.  

   

Bedömning 

Med hänvisning till Utbildningsnämndens och Kunskapskällans yttrande 

bedöms det finnas en struktur i Ronneby kommunen för att bevaka båda 

gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar inom vårdområdet och andra 

sektorer. Motionen bedöms därmed besvarad. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) 

och Malin Norfall (S). 

 

Yrkanden 

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

avvaktan på statligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Folkhälsosamordnare Sofie Ceder 
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§ 43 Dnr 2014-000443 020 

Löneöversyn 2015 

Personalchef Jonas Jönsson och personalsekreterare Inger Rosenström 

föredrar. 

 

Sammanfattning  

Inför löneöversyn 2015 har arbetsgivaren inbjudit förvaltningschefer och de 

fackliga organisationerna till samtal. Utifrån dessa samtal fastställer 

kommunstyrelsens arbetsutskott arbetsgivarens inriktning för 2015 års 

löneöversyn.    

 

Bedömning 

 Kommunens lönepolitik ska vara ett av flera medel för att behålla och 

utveckla medarbetarna samt säkerställa personalförsörjningen på kort och 

lång sikt.  

Lönesättningen ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, 

arbetsglädje och kompetensutveckling vilket sammantaget leder till 

förbättrad effektivitet, produktivitet och högre kvalitet i kommunens olika 

verksamheter.  

Lönen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till arbetets 

svårighetsgrad och ansvar samt individens prestation och duglighet. 

Kommunen ser behov av en tydligare individualisering av lönen med den 

individuella prestationsvärderingen som grund. Enskilda medarbetare vars 

prestationer konsekvent är högre än vad som normalt förväntas jämte chefer 

som i flera avseenden utövar skickligt ledarskap ska särskilt 

uppmärksammas i sammanhanget.  

Lönesättningen ska särskilt bidra till att löneskillnader inte beror på kön. 

Osakliga löneskillnader ska aktivt förebyggas och om osakliga 

löneskillnader upptäcks ska en plan upprättas för hur de ska åtgärdas. 

Kommunen avser göra en successiv lönestrukturell förändring för några 

områden/yrkesgrupper för att skapa gynnsammare förutsättningar för kommunens 

rekryteringsmöjligheter. Detta ska bidra till att personalförsörjningen säkerställs på 

längre sikt.   
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Förslag till beslut 

Aktuella yrkesgrupper/områden är chefer, kvalificerade handläggare, 

lönekonsulter, lärare/förskollärare samt specialistutbildade sjuksköterskor. 

De satsningar som görs på nämnda områden/yrkesgrupper kommer att 

fördelas med fokus på extra goda prestationer utifrån RUS-samtal.    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup (SD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bifall förslaget från 

personalenheten. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- aktuella yrkesgrupper för särskilda lönesatsningar 2015 är chefer, 

kvalificerade handläggare, lönekonsulter, lärare/förskollärare samt 

specialistutbildade sjuksköterskor. 

- satsningar som görs på nämnda områden/yrkesgrupper kommer att 

fördelas med fokus på extra goda prestationer utifrån RUS-samtal. 

________________ 

Exp: 

Personalenheten 
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§ 44 Dnr 2015-000040 026 

Avstämning attraktiv arbetsgivare 

Personalchef Jonas Jönsson och Sandra Larsson informerar. 

 

Sammanfattning  

- Översyn friskvård 

- PortalR, arbetsmiljö och riktlinjer 

- Lönesatsningar på vissa grupper 

- Kompetensförsörjningsplan 

- Jämställdhetsintegrering 

- Utbildning för framtida chefer   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Peter 

Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 45 Dnr 2015-000014 023 

Ogiltigförklaring av uppsägning 

Personalchef Jonas Jönsson, personalsekreterare Inger Rosenström och 

kommunjurist Anna-Clara Eriksson informerar. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Fredriksson (M) och 

Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 46 Dnr 2015-000055 101 

Information om Kommunernas Kvalitet i korthet 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson informerar. 

 

Sammanfattning  

- Information gällande Ronnebys placeringar på NKI, (nationell och 

regional jämförelse).    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) och Tommy 

Andersson (S). 

 

Yrkanden 

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

protokollet samt uppdra kommundirektör Magnus Widén att ta 

informationen vidare i förvaltningarna för vidare bearbetning. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- notera informationen till protokollet. 

- uppdra kommundirektör Magnus Widén att ta informationen vidare i 

förvaltningarna för vidare bearbetning. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektör Magnus Widén 
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§ 47 Dnr 2014-000361 620 

Besvarande av motion från Lena Mahrle (FP) och 
Christian Mahrle (FP) angående förstelärare i förskolan 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Lena Mahrle (FP) och Christian Mahrle (FP) har lämnat en motion med 

förslaget att utreda och definiera formerna för förstelärare på förskolan samt 

att införa förstelärare i Ronnebys förskolor under kommande mandatperiod. 

Motionen har remitterats till Utbildningsnämnden.  

 

Utbildningsnämnden beskriver i sitt yttrande att statlig finansiering är en 

förutsättning för att införa förstelärare i förskolan i Ronneby kommun. Om 

riktade stadsbidrag aviseras bör en partsammansatt grupp arbeta fram 

innehållsliga frågor vid införandet. Vidare ges information om att förskolan 

är en skolform som i likhet med grundskolan både har ett kunskapsuppdrag 

och demokratiuppdrag att fullfölja samt att förskolan enligt läroplanen ska ha 

ett genusperspektiv i sitt arbete. 

 

Bedömning 

Med hänvisning till Utbildningsnämndens yttrande bedöms motionen 

besvarad.  

 

På grund av att jämställdhet är en av det viktigaste skyddsfaktorerna för en 

god hälsa är det av betydelse att jämställdhetsarbetet blir en tydlig och 

prioriterad del i hela skolans verksamhet. För att säkerhetsställ kompetens på 

området bör ledning och pedagoger i förskola och skola kontinuerligt 

erbjudas kunskaps- och metodstöd. Utbildningsnämnden föreslås därför se 

över behovet av stöd samt möjligheten att erbjuda det. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

________________ 
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§ 48 Dnr 2014-000386 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigledamot 
Rune Kronkvist (S) angående att marknadsföra 
"Rastplats Viggen" 

Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

För att få bättre sikt mot Sörby området och Viggen pågår arbetet med att 

gallra ut vegetationen längs med Sörbybäcken som har ett s.k. biotopskydd. 

Biotopskyddet tillkom för att framförallt ge bäckens bestånd av såväl 

uppväxande havsöring som stationär öring av alla storlekar ett skydd mot 

skadlig mänsklig verksamhet. Att hävda en beskuggande bård kring bäcken 

nämns och understryks flera gånger i beslutsunderlaget. 

 

Under 2014 har samråd förts med Länsstyrelsen avseende möjligheten att ta 

ner vegetation och gallra i denna ridå av Al för att ge bättre insyn till de 

verksamheter som bedrivs i området och även den nybyggda rastplatsen. 

Den åtgärd som gjordes efter sommaren 2014 var den som kommunen fick 

tillstånd att göra i ett första steg. Under våren 2015 kommer ett nytt samråd 

att hållas och förhoppningen är att kommunen ska få fortsätta med gallringen 

då. 

 

När det gäller informationstavlor som ska visa ”Rastplats Viggen” längst 

med E22 har Tekniska Förvaltningen haft samråd med Trafikverket men i 

och med att platsen inte uppfyller de kraven (se nedan) då fick vi inte ansöka 

om visningsskylten Rastplats Viggen. För att främja turismen och marknadsföra 

”Rastplats Viggen” föreslår Rune Kronkvist (S) att kommunfullmäktige beslutar ge 

berörd verksamhet i uppdrag att om möjligt avverka erforderligt med träd för att 

synliggöra flygplanet Viggen. Berörd förvaltning bör också enligt motionen utreda 

möjligheten att sätta upp informationstavlor som visar "Rastplats Viggen" längs 

E22 både från väster och från öster. 

 

Tekniska förvaltningen har inkommit med yttrande avseende motionen (se bilaga 2) 

och för fram att området är biotopskyddat vilket medför att avverkning sker efter 

samråd med Länsstyrelsen. Förvaltningen avverkade, efter samråd med 

Länsstyrelsen delar av vegetationen under 2014 och hoppas kunna fortsätta 

gallringen efter nytt samråd 2015.   
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Förvaltningen har undersökt möjligheterna till skyltar som visar ”Rastplats 

Viggen”. Området uppfyller inte de krav som Trafikverket ställer för en rastplats 

och ansökan därför inte lämnats in. Tekniska förvaltningen ska dock ansöka om 

skyltar med anvisning till ”Handelsområde Viggen” (se bilaga 2). 

  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har utrett de möjligheter samt svarat på de frågor som 

framkommer i motionen. Bedömningen är att motionen ska anses besvarad, vidare 

utredning av ärendet anses inte nödvändig. 

   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta motionen 

besvarad. 

   

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ge tekniska förvaltningen i 

uppdrag att utreda hur platsen går att skylta i kommunal regi och redovisa 

detta för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge tekniska förvaltningen i 

uppdrag att utreda hur platsen går att skylta i kommunal regi och redovisa 

detta för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 49 Dnr 2015-000057 101 

Revidering av förteckning över personer utsedda att 
delta i anbudsöppning 

 

Sammanfattning  

Med anledning av nya ledamöter m.m. i kommunstyrelsens arbetsutskott, att 

kommunen har en ny kommunjurist samt två nya enhetschefer på 

Kommunledningsförvaltningen föreslås att förteckningen över personer 

utsedda att delta i anbudsöppning uppdateras enligt nedan 

 

Tjänsteställe  Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Malin Norfall  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Anna Carlbrant 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Nicolas Westrup 

 

Kommundirektör  Magnus Widén  

 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen Leona Öberg 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Clara Eriksson 

Kommunledningsförvaltningen Roland Edvinsson  

Kommunledningsförvaltningen Leif Söderlund 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen Jonas Jönsson 

Kommunledningsförvaltningen Erica Hallberg 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sandberg 

 

Tekniska förvaltningen  Magnus Graad 

Tekniska förvaltningen  Daniel Andersson  

Tekniska förvaltningen  Ola Liljerum 

Tekniska förvaltningen  Elena Johansson 
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Tekniska förvaltningen  Sattar Zad 

Tekniska förvaltningen  Zijad Bico 

Tekniska förvaltningen  William Lavesson 

Tekniska förvaltningen  Per Höglund 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att utse personer att delta i anbudsöppning i enlighet med ovanstående 

förteckning. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att utse 

personer att delta i anbudsöppning i enlighet med ovanstående förteckning. 

________________ 
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§ 50 Dnr 2014-000034 109 

Besvarande av medborgarförslag att vid påfarten mot 
Karlskrona från Sörby handelsområde gallra bort allt 
sly så att grönområdet med en stor fin ek får en 
framträdande roll 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Thomas Svensson föreslår i ett medborgarförslag att det vid påfarten till E22 

mot Karlskrona vid Sörby handelsområde gallras bland slyet så att eken som 

står där får en med framträdande roll. Eken skulle enligt förslagsställaren 

också kunna belysas. 

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen som 

svarar att man anser att förslaget om att röja ned vegetation för att få den 

solitära eken att framträda enbart är positivt. Åtgärden ligger på kommunägd 

mark och kan utföras av Gatu- och Parkenheten under 2015 inom ramen för 

ordinarie verksamhet. När det gäller förslag om att belysa eken så anser 

Tekniska förvaltningen att detta inte är lämpligt med hänsyn till Viggen 

planet som redan är effektbelyst och som ligger i direkt anslutning till denna 

plats på norra sidan av E22. Tekniska förvaltningen föreslår att 

kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget vad avser röjning i syfte att 

få den solitära eken att framträda och att avslå begäran på effektbelysning av 

eken med hänsyn till det korta avstånd som är till det redan belysta 

Viggenplanet. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget i den 

del som avser röjning för att få den solitära eken att framträda och avslå 

förslaget i delen som rör belysning av eken. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget i den del som 

avser röjning för att få den solitära eken att framträda och avslå förslaget i 

delen som rör belysning av eken. 

________________ 
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§ 51 Dnr 2014-000433 109 

Besvarande av medborgsförslag från Per-Olof 
Berggren om en slöseriombudsman 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget är att det ska inrättas en slöseriombudsman. 

 

Bedömning 

Medborgarförslaget innehåller för lite information för det ska vara möjligt att 

göra någon bedömning av behov och nytta av en slöseriombudsman.  

 

När det gäller den kommunala organisationen, dess bolag samt 

kommunalförbund, finns förtroendevalda revisorer och utsedda sakkunniga 

revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att verksamheterna 

bedrivs i enlighet med kommunallagen och god ekonomisk hushållning. För 

den kommunala organisationen, dess bolag och kommunalförbund bedöms 

det inte finnas något behov av ytterligare en kontroll eller besvärsinstans 

avseende slöseri. 

 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget, med ovanstående, vara 

besvarat. 

________________ 
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§ 52 Dnr 2015-000054 049 

Finansiering av Cefur 2015-2017 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

I underlagen till Ronneby kommuns budget 2015, anges att finansieringen av Cefur 

åren 2015-2017 ska ske från AB Ronneby Helsobrunn/Ronneby Miljö och Teknik 

AB.  

 

Verksamheten  i Cefur har hittills finansierats genom återbetalning av villkorade 

aktieägartillskott från Ronneby Miljö och Teknik AB till AB Ronneby Helsobrunn, 

varifrån medel erhållits som aktieutdelning motsvarande upparbetade kostnader. 

Budget 2015 anger fortsatt finansiering enligt samma upplägg för åren 2015-2017. 

Beroende på hur väl verksamheten lyckas möta kostnader med intäkter, beräknas 

behovet av finansiering ligga mellan 8-17 mkr för treårsperioden, se nedan. Cefurs 

chef lämnade nedanstående beräkning inför budgetbeslutet 2015-2017. Se bilaga för 

den kompletta bilagan. 

Prognos - Villkorat aktieägartillskott mot prognos 2014 med 3D-lab 2015 och framåt 
 

  
UTFALL 

2013 
PROGNOS 

2014 
BUDGET 

2015 
PLAN            

2016 
PLAN            

2017 

Total kostnad -5 473 024 -7 226 006 -8 310 677 -8 004 020 -7 545 000 

Uttag - villkorat aktieägartillskott 3 681 178 5 944 233 6 435 677 5 904 020 5 245 000 

Kvar av villkorat aktieägartillskott 6 593 933 649 701 -5 785 976 -11 689 996 -16 934 996 

      Möjliga bidrag/intäkter (ej beslutade) – NETTO (med 
extrakostnader för genomförande bortdragna) 

   

  
UTFALL 

2013 
PROGNOS 

2014 
BUDGET 

2015 
PLAN            

2016 
PLAN            

2017 

Regionbidrag Fab-Lab 
  

1 100 000 
  Övriga bidrag Fab-Lab 

   
1 000 000 1 000 000 

Horisont 2020 BAMB 
  

500 000 1 000 000 1 000 000 

Horisont 2020 Ghent 
  

500 000 1 000 000 1 000 000 

Mistra - Closing the loop 2 
  

150 000 300 000 300 000 

Total möjlig uppsida:     2 250 000 3 300 000 3 300 000 

 

Bedömning 

Inför den återbetalning av villkorat aktieägartillskott som gjordes 2012 t o m 

räkenskapsåret 2011, gjorde EY en utredning om storleken på möjlig 

återbetalning och man beräknade då utrymmet genererat från icke 

taxebaserad verksamhet till 12,6 mkr, vilket återbetalades från Ronneby 

Miljö och Teknik AB till AB Ronneby Helsobrunn, moderbolaget. Det 
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utrymme som upparbetats från icke taxebaserad verksamhet sedan den förra 

återbetalningen är ca 1,4 mkr, enligt en preliminär bedömning från bolaget. 

 

Det finns obeskattade reserver i bolaget som kan vara möjliga att utnyttja för 

återbetalning. Det pågår dock en rättslig process om att ett kommunalt 

elbolag ska tvingas återbetala överskott som genererats i den taxebaserade 

verksamheten till abonnenterna. Enligt en oenig dom i kammarrätten ska 

självkostnadsprincipen inte gälla i detta fall, utan speciallagstiftningen ska gå 

före. Om domen står sig får ett kommunalt bolag, inom vissa 

specialreglerade områden, generera överskott, vilket då kan möjliggöra 

exempelvis större återbetalning av villkorade aktieägartillskott. Ärendet 

ligger för beslut om prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. 

 

Med hänsyn till ovanstående bör kommunens sakkunniga revisorer få 

möjlighet att yttra sig innan ett beslut fattas i frågan, samt också ange hur 

stora uttag som är möjliga. Förvaltningsdomstolens slutliga avgörande bör 

inväntas innan beslut om återbetalning sker på enligt nytt beräkningssätt. 

 

Verksamheten i Cefur är dock helt beroende av att få fortsatt finansiering för 

att kunna bedriva verksamheten under perioden. Tillskjuts inte medel måste 

verksamheten avvecklas snarast för att minska den kommunala kostnaden. 

Beslut bör fattas skyndsamt eftersom verksamheten bedrivs enligt den plan 

som redovisades i budgetarbetet innan beslut om budget 2015-2017. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet för yttrande 

från styrelsen i Ronneby Miljö och Teknik AB. Yttrandet ska även innehålla 

bolagets revisorers bedömning. Bolagets yttrande ska vara KSAU tillhanda 

under mars månad 2015. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Nicolas 

Westrup (SD) och Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att summan för 2015 och att ta 

höjd för skatteeffekterna inför kommunstyrelsen. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- remittera ärendet för yttrande från styrelsen i Ronneby Miljö och 

Teknik AB.   

- lyfta ur summan för 2015. 

- räkna ut och ta höjd för skatteeffekterna inför behandling i 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Styrelsen i Ronneby Miljö och Teknik AB 
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§ 53 Dnr 2015-000060 300 

Lokalutredning Stadshuset 2014/2015 

 

Sammanfattning  

Utifrån att problemet med brist på fysiska arbetsplatser i stadshuset och att 

det i vissa korridorer är ohållbart att inte kunna tillgodose en god arbetsmiljö 

har Tekniska förvaltningen på kommundirektörens uppdrag utrett 

möjligheterna till förbättringar. 

Syftet med utredningen var att se över och tilldela arbetsplatsutrymmen i 

stadshuset till samtliga förvaltningar. Uppskattade kostnader skulle bifogas 

utredningen. 

 

Utredningen visar på att det är möjligt att tillgodose nuvarande lokalbehov 

samt så vitt man idag vet också behoven de närmaste åren.  

 

För utredningens innehåll hänvisas till bilagd rapport. 

 

Utöver presenterad lösning på arbetsplatsproblemet är det värt att notera de 

optioner, d.v.s. lösningar på befintliga problem men som inte har direkt med 

arbetsplatsbristen att göra. Den ena är att iordningställa 

omklädningsrum/dusch och tvättplats för miljöinspektörer och det andra är 

att förbättra mottagande för besökare till stadshuset. 

 

Efter diskussioner med berörda chefer bedöms förslaget som både bra och 

genomförbart. Frågetecken kring en eventuell placering av 

informationsenheten på bottenplanet invid eventuell ny reception behöver 

dock utredas vidare för att se om detta är optimalt ur effektivitets och 

kvalitetssynpunkt. 

 

De ekonomiska konsekvenserna har belysts i utredningen och är uppdelade i 

två delar: 

Att göra de förändringar som är nödvändig ur arbetsplatsantalets perspektiv 

beräknas kosta ca 740 tkr. Att dessutom genomföra de föreslagna optionerna 

bedöms öka kostnaderna med ca 3000 tkr. 

 

Bedömning 

Utifrån att problemet med brist på fysiska arbetsplatser i stadshuset och att 

det i vissa korridorer är ohållbart att inte kunna tillgodose en god arbetsmiljö 
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har Tekniska förvaltningen på kommundirektörens uppdrag utrett 

möjligheterna till förbättringar. 

Syftet med utredningen var att se över och tilldela arbetsplatsutrymmen i 

stadshuset till samtliga förvaltningar. Förslaget skulle vara långsiktigt och 

optimera placering utifrån besökstillgänglighet för allmänheten. I uppdraget 

ingick också att den skulle göras förutsättningslöst och att det inte skulle 

finnas några ”heliga kor” och att nödvändiga omflyttningar skulle 

presenteras oberoende av arbetsplats och tjänsttillhörighet. 

Kostnader för förändringar skulle enligt utredningsdirektiv minimeras och 

utredningen kunde kompletteras med behov som framkom under 

utredningstiden. Uppskattade kostnader skulle bifogas utredningen. 

 

Utredningen visar på att det är möjligt att tillgodose nuvarande lokalbehov 

samt så vitt man idag vet också behoven de närmaste åren. För vissa skulle 

ett genomförande knappt innebära några förändringar alls medan det för 

andra blir relativt stora förändringar men som med hänsyn till helheten ändå 

ger positiva fördelar. 

 

För utredningens innehåll hänvisas till bilagd rapport. 

 

Utöver presenterad lösning på arbetsplatsproblemet är det värt att notera de 

optioner, d.v.s. lösningar på befintliga problem men som inte har direkt med 

arbetsplatsbristen att göra. Den ena är att iordningställa 

omklädningsrum/dusch och tvättplats för miljöinspektörer och det andra är 

att förbättra mottagande för besökare till stadshuset. 

Behovet av särskilt utrymme för miljöinspektörerna har länge påtalats men 

inte tidigare kunnat realiseras. I denna utredning finns en god möjlighet att 

åstadkomma detta genom användande av lokal i anslutning till apparatdel 

öster om garaget. 

En återkommande diskussion om entrén i stadshuset har i förslaget också fått 

en lösning som både ökar tillgängligheten och servicenivån men också 

tillgodoser arbetsmiljöfrågor rörande säkerhetsfrågor för såväl tjänstemän 

som politiker. Förslaget presenterades inför budget 2013 men befanns då inte 

genomförbart. Bedömningen är att det finns stor anledning att åter pröva 

denna fråga. 

 

Efter diskussioner med berörda chefer bedöms förslaget som både bra och 

genomförbart. Frågetecken kring en eventuell placering av 
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informationsenheten på bottenplanet invid ny reception behöver dock utredas 

vidare för att se om detta är optimalt ur effektivitets och kvalitetssynpunkt. 

 

De ekonomiska konsekvenserna har belysts i utredningen och är uppdelade i 

två delar: 

Att göra de förändringar som är nödvändig ur arbetsplatsantalets perspektiv 

beräknas kosta ca 740 tkr 

Att dessutom genomföra de föreslagna optionerna bedöms öka kostnaderna 

med ca 3000 tkr. 

Dessa preliminära belopp utgår från att kostnader för genomförande av 

fysisk flytt, ändrade behov av möblering, belysning, ommålning mm 

tillkommer och förutsätts bekostas av respektive berörd förvaltning. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen 

beslutar tillskjuta investeringsmedel för genomförande av förslaget till 

förändringar i stadshuset inklusive de beskrivna optionerna. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas Westrup (SD), 

Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (FP), Anna 

Carlbrant (RP), Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

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

tillföra följande utredningspunkter: 

- fikarummen, användning och avsikt 

- politikernas placering 

- kommunledningskorridoren, kommundirektör i denna? 

- eventuell flytt av fritidsförvaltningen 

- översyn av vilken personal som kan behövas bättre utanför 

stadshuset, i verksamheten. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet och tillföra 

följande utredningspunkter: 

- fikarummen, användning och avsikt 

- politikernas placering 

- kommunledningskorridoren, kommundirektör i denna? 

- eventuell flytt av fritidsförvaltningen 

- översyn av vilken personal som kan behövas bättre utanför 

stadshuset, i verksamheten. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 54 Dnr 2014-000495 709 

Rapport assistansutredning 

 

Sammanfattning  

 På kommundirektörens uppdrag har det gjort en genomlysning av 

socialnämndens verksamhet ”Personlig assistans”. Utredningen är en del 

kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet över nämndernas arbete 

(Kommunallag (1991:900) 6 kap. 1§). 

 

Utredningen omfattar tiden 2010-01-01 t o m 2014-06-30 och hur 

övergången från Lag om assistansersättning (SFS 1993:389) till 51 kap. 

socialförsäkringsbalken (SGS 2010:110) fram till halvårsskiftet 2014 har 

påverkat kommunens bedömningar, beslut och kostnader avseende personlig 

assistans enligt Lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Uppdraget omfattade utredning och analys av 

personlig assistans under den aktuella tiden. 

 

Resultatet av utredningen är mycket positivt och utredaren konstaterar att 

kommunens handläggning och hantering av personlig assistans kan 

sammanfattas som ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 

 

Avslutningsvis rekommenderar utredaren att Ronneby kommun: 

• tillsammans med Försäkringskassan ser över former och forum 

för informationsöverföring på individnivå. 

• använder SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) metod 

för kostnadsberäkning, Kostnad Per Brukare (KPB), för verksamheten 

gällande personlig assistans. 

• Fortsätta följa kostnader, intäkter och antalet utförda timmar 

per brukare. 

• Säkerställer rutiner för att följa upp utförd personalprestation i 

förhållande till redovisad/begärd ersättning från Försäkringskassan. 
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Bedömning 

På kommundirektörens uppdrag har utredaren Patrik Rosin, Avancera 

Omsorg AB, gjort en genomlysning av socialnämndens verksamhet 

”Personlig assistans”. Bakgrunden till uppdraget var att kommundirektören 

vid återkommande tillfällen dels upplevde att i olika forum ställda 

verksamhets- och ekonomifrågor inte alltid fick tydliga svar och dels att 

verksamheten på ett nationellt plan är svåröverskådlig till karaktär och 

innehåll. Utredningen är också en del kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet 

över nämndernas arbete. 

 

Utredningen omfattar tiden 2010-01-01 t o m 2014-06-30 och uppdraget att 

utreda omfattade hur övergången från Lag om assistansersättning (SFS 

1993:389) till 51 kap. socialförsäkringsbalken (SGS 2010:110) fram till 

halvårsskiftet 2014 har påverkat kommunens bedömningar, beslut och 

kostnader avseende personlig assistans enligt Lag (SFS 1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppdraget omfattade 

utredning och analys av personlig assistans under den aktuella tiden. 

 

Inom ramen för uppdraget skulle följande särskilt belysas: 

• Är Ronneby kommun ”generösare” än Försäkringskassan i 

Blekinge gällande bedömning av sökandens grundläggande respektive andra 

personliga behov. Svaret är att nej, Ronneby kommun följer samma 

regelverk och metodik som Försäkringskassan. Kommunen är försiktig med 

att fatta beslut om personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans 

beslut om assistansersättning enligt SFB och försiktig med att fatta beslut om 

personlig assistans vid tillfälliga behov enligt LSS. Kommunen gör 

motsvarande assistansutredning enligt LSS som inför SFB. Kommunens 

möjlighet att påverka FK:s beslut är mycket begränsad. 

  

• Jämförelse av Ronneby kommun beviljade och utförda timmar 

av personlig assistans enligt LSS. Jämförelsen visar att Ronneby kommun 

har hög utförandegrad som assistansanordnare. För perioden 2010 – 2013 låg 

utfallet utförda timmar på cirka 89 % av beviljade timmar assistansersättning 

enligt SFB. Det innebar att de assistansberättigade som valt kommunen som 

assistansanordnare fått den assistans utförd som de varit beviljade. 

 

• Jämförelse av skillnaden i bedömning av personlig assistans 

enligt LSS och assistansersättning enligt SFB. Hur definieras och avgränsas 

den personliga assistansen. Utredningen visar att Ronneby kommun och 
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Försäkringskassan gör en likartad bedömning gällande grundläggande behov 

genom att kommunen följer samma regelverk och metodik som 

Försäkringskassan. Kommunen har varit restriktiv i sina bedömningar av 

personlig assistans enligt LSS. 

 

• Jämförelse av den beviljade tiden/antalet timmar 

assistansersättning respektive personlig assistans för privata 

assistansanordnare respektive kommunens egen regi. Skiljer sig villkoren vid 

bedömning av assistansersättning respektive personlig assistans mellan 

privata utförare och den kommunala egenregin? Tyvärr saknar 

Försäkringskassan statistik gällande assistansersättning per 

assistansberättigad fördelat på privata och kommunala assistansanordnare 

varför en jämförelse inte varit möjlig att genomföra. Kostnaden för 

kommunen för de 20 första timmarna per vecka är dock konstant oavsett hur 

många timmar en assistansberättigad som valt privat assistansanordnare är 

beviljad. Kommunen har stigande kostnader för personlig assistans enligt 

LSS, huvudsakligen p.g.a. ny praxis för bedömning av grundläggande behov 

i Försäkringskassans tvåårsomprövningar. Kostnaderna för 

sjuklöneersättning har sjunkit under perioden 2010 – 2014. Det finns inget 

som tyder på att kommunen låtit sig påverkas av privata assistansanordnare 

som drivit den sökandes ärende. 

 

Resultatet av utredningen är mycket positivt och utredaren konstaterar att 

kommunens handläggning och hantering av personlig assistans kan 

sammanfattas som ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 

 

Utredaren pekar på att kommunen kommer att få ökade kostnader för 

personlig assistans enligt LSS fr.o.m. 2014 när ny praxis gällande 

grundläggande behov får genomslag på Försäkringskassans 

tvåårsomprövningar av löpande assistansärenden enligt SFB. Vid 

Försäkringskassans avslag på assistansersättning övergår hela ansvaret för 

den personliga assistansen på kommunen, enligt LSS. 

 

Utredaren belyser också att kommunens samverkan med Försäkringskassan 

har försämrats under de år som utredningen omfattar och behöver förbättras 

avseende informationsöverföring i nya ärenden och information om 

förändringar i befintliga ärenden.  

Kommunen behöver också, enligt utredaren, se över möjligheten till ett 

adekvat IT-stöd för att effektivisera utredning och handläggning av ärenden 
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inom verksamhetsområdet. Idag sker detta manuellt med papper och penna 

och instansning i efterhand i kommunens verksamhetssystem. Bärbara 

datorer eller ”plattor” som hårdvara och med rätt mjukvara/”app” kan spara 

tid och säkerställa faktainsamlingen. 

 

Avslutningsvis rekommenderar utredaren att Ronneby kommun: 

• tillsammans med Försäkringskassan ser över former och forum  

för informationsöverföring på individnivå. 

• använder SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) metod 

för kostnadsberäkning, Kostnad Per Brukare (KPB), för 

verksamheten gällande personlig assistans. 

• fortsätter följa kostnader, intäkter och antalet utförda timmar 

per brukare. 

• säkerställer rutiner för att följa upp utförd personalprestation i 

förhållande till redovisad/begärd ersättning från 

Försäkringskassan. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att kommunstyrelsen 

överlämnar utredningen till socialnämnden, för vidare handläggning och 

åtgärd. 

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärendet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 55 Dnr 2015-000073 101 

Information från kommundirektören 

Kommundirektör Magnus Widén  

 

Sammanfattning  

- Öppna jämförelser 

- Strategiska frågor 

- Integrationsgruppen 

- Nämndsutbildning kommunstyrelsen 24/3 på Kunskapskällan, 

SoftCenter  

- Strategiskt arbetsutskott    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 56 Dnr 2015-000017 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

- Inbjudan till Malmö på öppethus med inriktningen Romsk 

inkludering.     

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) och Peter 

Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att få åka till Malmö för att delta på öppethus 

gällande romsk inkludering. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Malin Norfall (S) får åka som 

representant på ovanstående inbjudan. 

________________ 

Exp: 

Malin Norfall (S) 
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§ 57 Dnr 2015-000018 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Blekinge museum, årsrapport angående Saxemara båtvarv 2014 

Förvaltningsrätten Växjö, kameraövervakning nu fråga om inhibition 

Leader Blekinge, fisket i Blekinge – utveckling, tradition, tillväxt och attraktion 

Länsstyrelsen, förordnande av borglig vigselförrättare Malin Norfall 

Länsstyrelsen, beslut kameraövervakning inventera rovdjur 

Ronneby kommun, kontaktperson värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

Ronneby kommun, överklagande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd 

Rosmark Göran, angående Bökenäs camping/ Ronneby havscamping 

Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse med verket för 

innovationssystem om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 2015-2017 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:46, 15:5 

Växjö tingsrätt, dom angående överklagande detaljplan för del av Hulta 2:115 och 

Eternellen 1  

 

Protokoll 

Landstingetstyrelsen 2014-12-15 

Landstinget samverkansnämnden 2015-01-16 

Region Blekinge 2015-01-14 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden § 4/2015 

    

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

 

 


