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§ 417 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

 

Tommy Andersson (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 418 Dnr 2015-000540 133 

Aktuell flyktinginformation 

Sammanfattning  

Kommunstrateg Anders Engblom informerar kommunstyrelsens arbetsutskott 

om den aktuella flyktingsituationen i Ronneby kommun samt kommunens 

pågående arbete kring detta.     

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Roger Gardell (FP), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) 

samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anders Engblom 
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§ 419 Dnr 2015-000523 053 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av färskt kött, charkuteri- och 
korvprodukter. 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Upphandlingens syfte är att upprätta avtal för leveranser av färska grönsaker, 

frukt och potatis till kommunens verksamheter i enlighet med detta 

förfrågningsunderlag samt att upphandlingen skall leda till minskad 

miljöbelastning och god djuromsorg.   

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) samt Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att förfrågningsunderlaget fastställs 

samt att kategorin Utvärdering- Färskt kött och ekologiska produkter, under 

avsnitt 1.5, redigeras enligt följande: 

Färskt kött och ekologiska produkter 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbud per produktgrupp utifrån följande 

kriterier kommer att antas. 

Pris 70% 

Kvalitet 30 % 

Pris 

Det anbud som erbjuder det lägsta priset kommer att erhålla 10 poäng 

Övriga anbud enligt formeln: (lägsta pris x 10 p)/aktuellt pris 

Kvalitet 

Hälsoredovisningssystem värderas till 80 % och klimatpåverkan ur ett 

livscykelperspektiv värderas till 20 %. 

Anbudsgivare tilldelas 10 poäng för kriterie A/B och 10 poäng för kriterie 

C/D. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- fastställa förfrågningsunderlaget avseende upphandling av färskt kött, 

charkuteri- och korvprodukter 

- kategorin Utvärdering- Färskt kött och ekologiska produkter, under 

avsnitt 1.5, redigeras enligt följande: 

Färskt kött och ekologiska produkter 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbud per produktgrupp utifrån 

följande kriterier kommer att antas. 

Pris 70% 

Kvalitet 30 % 

Pris 

Det anbud som erbjuder det lägsta priset kommer att erhålla 10 poäng 

Övriga anbud enligt formeln: (lägsta pris x 10 p)/aktuellt pris 

Kvalitet 

Hälsoredovisningssystem värderas till 80 % och klimatpåverkan ur ett 

livscykelperspektiv värderas till 20 %. 

Anbudsgivare tilldelas 10 poäng för kriterie A/B och 10 poäng för 

kriterie C/D 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer 
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§ 420 Dnr 2015-000512 614 

Remiss En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap (Ds 
2015:41)  

Tf enhetschef Erica Hallberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har uppmanats, som en av 84 remissinstanser (varav 30 

kommuner), att lämna remissyttrande angående Utbildningsdepartementets 

promemoria ”En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap” (Ds 2015:41). 

Förslaget har utarbetats inom Utbildningsdepartementet och baseras 

huvudsakligen på en översyn av Myndigheten för yrkeshögskolan 

(fortsättningsvis benämnt MYh). 

Promemorian innehåller ett antal förslag till förbättringar/justeringar. Några 

delar som särskilt kan lyftas är: 

MYh föreslås bevilja tre utbildningsstarter som huvudregel, istället för de två 

som gäller idag. 

Riktlinjerna kring vilka anordnare som beviljas utbildningar justeras från 

dagens ”utbildningarna ska ha en ur samhällssynpunkt lämplig regional 

placering” till ”en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell 

placering”. Det är i detta sammanhang följande tillägg önskas: 

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för näringslivet. Ronneby kommun 

föreslår att MYh vid beviljanden tar hänsyn till om anordnaren har för avsikt 

att bedriva utbildning på flera orter och därigenom täcka behov i flera 

geografiska områden. I små eller medelstora kommuner är underlaget ofta 

mindre i antal företag räknat, men behovet av den rätta kompetensen är lika 

avgörande för de företag det berör. En flexibel lösning, där anordnare arbetar 

med att bedriva utbildning fördelad på ett antal orter (noder) med likartat 

arbetsmarknadsbehov, gör yrkeshögskoleutbildningarna tillgängliga i hela 

landet. Nitus – Nätverket för kommunala lärcentra – har ca 100 

medlemskommuner och kan med fördel användas för att orter med liknande 

behov ska kunna hitta varandra. 

MYh ska få i uppdrag att undersöka möjligheten att fristående kurser kan ingå 

i yrkeshögskolans utbud. 

MYh ska utreda och föreslå enhetligare förkunskapskrav för 

yrkeshögskoleutbildningar.  

En yrkeshögskoleexamen ska endast vara möjlig att utfärda om ett 

självständigt examensarbete ingått i utbildningen. 
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Ändringarna ska träda i kraft 1 april 2016, respektive 1 januari 2017.  

Bedömning 

Promemorian innehåller många goda förslag till förbättringar, som kommer 

påverka yrkeshögskoleutbildningarna i en positiv riktning. Kunskapskällan 

kommer indirekt påverkas på ett positivt sätt, främst när det gäller utökningen 

till tre beviljade utbildningsstarter och möjligheten till fristående kurser inom 

programmen. Det föreslagna tillägget har stor betydelse för möjligheten för 

Kunskapskällan att kunna erbjuda yrkeshögskoleutbildningar framöver.  

Förslag till beslut 

Ronneby kommun ställer sig positiv till förslagen som presenteras i 

promemorian, men önskar lyfta ytterligare en aspekt.  

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för näringslivet. Ronneby kommun 

föreslår att MYh vid beviljanden tar hänsyn till om anordnaren har för avsikt 

att bedriva utbildning på flera orter och därigenom täcka behov i flera 

geografiska områden. I små eller medelstora kommuner är underlaget ofta 

mindre i antal företag räknat, men behovet av den rätta kompetensen är lika 

avgörande för de företag det berör. En flexibel lösning, där anordnare arbetar 

med att bedriva utbildning fördelad på ett antal orter (noder) med likartat 

arbetsmarknadsbehov, gör yrkeshögskoleutbildningarna tillgängliga i hela 

landet. Nitus – Nätverket för kommunala lärcentra – har ca 100 

medlemskommuner och kan med fördel användas för att orter med liknande 

behov ska kunna hitta varandra.  

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- Ronneby kommun ställer sig positiv till förslagen som presenteras i 

promemorian, men önskar lyfta ytterligare en aspekt.  

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för näringslivet. Ronneby 

kommun föreslår att MYh vid beviljanden tar hänsyn till om 

anordnaren har för avsikt att bedriva utbildning på flera orter och 

därigenom täcka behov i flera geografiska områden. I små eller 

medelstora kommuner är underlaget ofta mindre i antal företag räknat, 

men behovet av den rätta kompetensen är lika avgörande för de företag 

det berör. En flexibel lösning, där anordnare arbetar med att bedriva 

utbildning fördelad på ett antal orter (noder) med likartat 

arbetsmarknadsbehov, gör yrkeshögskoleutbildningarna tillgängliga i 

hela landet. Nitus – Nätverket för kommunala lärcentra – har ca 100 

medlemskommuner och kan med fördel användas för att orter med 

liknande behov ska kunna hitta varandra. 

_______________ 
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§ 421 Dnr 2015-000488 233 

Information avseende beslut om bygglov för nybyggnad 
av förskola på Eternellen 1 och Hulta 2:115 i Ronneby 
kommun 

Projektledare William Lavesson informerar kommunstyrelsens arbetsutskott 

om aktuell information rörande förskolan på Eternellen 1 och Hulta 2:115.  

Deltar i debatten 

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

(V), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) 

samt Roger Gardell (FP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet. 

_______________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 422 Dnr 2015-000486 009 

Överklagande avseende föreläggande om nedmontering 
av webbkameror 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Förvaltningsrätten i Växjö har i dom den 15 september 2015 att avslå 

kommunens överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om 

föreläggande avseende nedmontering av webbkameror, förvaltningsrättens mål 

nr 327-15, se bilaga. 

Kommunstyrelsen har genom kommunjuristen överklagat förvaltningsrättens 

dom. Anstånd med att utveckla styrelsens talan har medgetts till den 13 

november 2015. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, beslutad den 7 april 2015, KS § 

101, punkt 1.3 ska kommunstyrelsen besluta om överklagande av dom som 

gått kommunen emot ska vidhållas.  

Bedömning 

Mot bakgrund av den rättsutredning förvaltningsrätten redovisat och de 

argument som legat till grund för rättens avgörande, föreslås att 

kommunstyrelsen återkallar sitt överklagande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen återkallar överklagandet.  

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att återkalla 

överklagandet. 

_______________ 
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§ 423 Dnr 2015-000440 805 

Ansökan om föreningsbidrag, Ronneby 
Kommunbygderåd 

Landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby Kommunbygderåd ansöker om bidrag på 75 000 kronor för att täcka sina 

verksamhetskostnader år 2015. I ansökan hänvisar man till den aktiva samverkan 

kring landsbygdspolitiska programmet som finns och att de är en deltagande 

part i landsbygdssamrådet.               

Bedömning 

Ronneby Kommunbygderåd har en roll som samtalspartner och remissinstans mellan 

landsbygdens organisationer, medborgare och kommunens organisation. Vidare är 

kommunbygderådet organisatör och arrangör för diverse uppgifter när det gäller 

områden som exempelvis landsbygdens grönområde, marknadsföring, 

infotavlor, mässor samt föreningsliv. Bland annat har rådet lagt ett omfattande 

arbete på fördelningen av försköningsmiljonen.  

 

Anledningen till att man nu vill att bidraget höjs från 50 000 till 75 000 kr är 

att man förlorat tidigare anordnarbidrag i samband med den 

arbetsmarknadspolitiska minskning av Fas 3 som skett.  

 

Kommunbygderådets arbete gynnar helheten, näringslivet och alla boende. De 

är den självklara länken mellan kommunens tre starka grupper, Bygd i 

samverkan, Blomstrande bygden, Blekinge Pärlor. Rådets roll som gemensam 

samtalspartner mot kommunens organisation, bland annat i arbetet med 

genomförandet av landsbygdspolitiska programmets handlingsplaner, är viktig 

och skapar värdefulla möjligheter och synergieffekter. Min bedömning är att 

det är rimligt att tänka sig att rådet får sina utlägg i samband med deras ideella 

verksamhet ersatta.                                             

Förslag till beslut 

Att bevilja driftsbidrag på 75 000 kronor till Ronneby Kommunbygderåd. 

Att denna summa tas från kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter. 

Att för 2016 föreslås att denna post inkluderas i budgeten.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP) samt Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att den tredje att-

satsen i beslutsförslaget stryks. 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att bevilja driftsbidrag på 60 000 kronor 

Ronneby Kommunbygderåd. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framförda yrkanden och finner bifall för desamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- bevilja driftsbidrag på 60 000 kronor till Ronneby Kommunbygderåd 

- denna summa tas från kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter 

_______________ 
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§ 424 Dnr 2015-000447 214 

Översiktsplan - kommunstyrelsen utser styrgruppen till 
översiktsplanen 

Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny 

översiktsplan för kommunen. Arbetet med översiktsplanen har påbörjats 

genom framtagande av en projektplan samt en kommunikationsplan.    

Bedömning 

Arbetet med översiktsplanen kommer att samordnas av Miljö- och 

byggnadsförvaltningen och representanter från övriga förvaltningar kommer 

att involveras i arbetet bla genom framtagande av underlagsmaterial och 

konsekvensbedömning av översiktsplanen.  

 

Arbetet med översiktsplanen kommer att styras av Kommunstyrelsens 

arbetsutskott som utökas med en representant vardera från de partier som inte 

redan är representerade. Styrgruppens funktion är bla att stödja projektet, fatta 

beslut inför olika skeden i processen samt att följa utvecklingen och ge 

återkoppling i arbetet.     

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen utser 

styrgruppen till översiktsplanen genom att utse en representant vardera från de 

partier som inte redan är representerade i KSAU.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att utse 

styrgruppen till översiktsplanen genom att utse en representant vardera från de 

partier som inte redan är representerade i KSAU.     

_______________ 
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§ 425 Dnr 2015-000288 109 

Besvarande av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt 
gällande att bygga en aktivitetsplats för alla i 
Brunnsparken 

Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ulf Ahlstedt har lämnat ett förslag om att bygga en ”aktivitetsplats för alla” i 

Brunnsparken.  

Bedömning 

Ulf Ahlstedts förslags text: Detta är något för parkförvaltningen. Bygg en 

”aktivitetsplats för alla” i Brunnsparken. Den ska bestå av passande lekredskap 

till barnen, gymredskap för medelålders och nyblivna föräldrar och 

allmänsportare, två bord med dito bänkar för äldre som bara vill sitt och 

betrakta barnbarnen leka eller äta sin medhavda picknick. Gymredskapen kan 

bestå av 3-4 aktiviteter och skall befinna sig under tak. Detta för att dessa även 

skall kunna användas under vinterhalvåret.Jag tror detta kan bli en populär 

samlingsplats för nyblivna föräldrar,för de äldre i familjen samt för 

”hurtbullarna” som håller igång hela året.Här kan man börja och avsluta sitt 

joggingplats i Brunnskogen. Om intresse finns så har jag filmer och bilder från 

sådana aktivitetsplatser i Spanien. 

Jag hänvisar till kommunfullmäktigeledamots Christian Mahrle (FP) motion 

angående utegym i Ronneby Brunnspark som var uppe i kommunfullmäktige 

2015-06-17 §170 med följande beslut: ”Kommunfullmäktige beslutar att 

frågan kring utegym i anslutning till lekplatser eller motsvarande förs in i 

samtalen kring utformning och målgrupp vid anläggandet av nya respektive 

renovering av gamla lekplatser och ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram projektdirektiv för att säkerställa Brunnsparkens utveckling 

på kort och lång sikt” 

Vid samtal kring utegym i anslutning till lekplaster bör Helena Cedergrens 

förslag beaktas och tillsammans med kommunfullmäktigebeslutet 2015-06-17 

§ 170 anses medborgarförslaget besvarat.   
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att Ulf Ahlstedts förslag beaktas i samtal kring utegym i 

anslutning till lekplatser och därmed anse medborgarförslaget besvarat med 

kommunfullmäktigebeslutet 2015-06-17 § 170 som bakgrund.  

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att: 

- återremittera ärendet  

- ärendet besvaras tillsammans med medborgarförslag från Mats 

Karlsson om att anlägga nytt utegym på Silverplanen (dnr:2014/423) 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- återremittera ärendet  

- ärendet besvaras tillsammans med medborgarförslag från Mats 

Karlsson om att anlägga nytt utegym på Silverplanen (dnr:2014/423) 

 

________________ 

Exp: 

Karin Lundberg 
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§ 426 Dnr 2015-000082 101 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och 
Christer Leksell, Sverigedemokraterna, angående 
nämndernas sammanträdestider i Ronneby kommun 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och Christer Leksell (SD) 

föreslår i en motion att presidiet eller minst ordförande från varje nämnd och 

bolag, fortsättningsvis samarbetar för att minimera dagar och tider då möten 

kolliderar med varandra.  

Bedömning 

Redan inför 2015 års sammanträden var det tänkt att ta ett helhetsgrepp av det 

slag som föreslås i motionen. Detta gjordes dock inte. Inför 2016 har 

ordförandena för nämnderna samlats och ett förslag har tagits fram som nu ska 

tas i respektive nämnd. Motsvarande förfarande planeras genomföras även 

kommande år. Förslaget för 2016 innebär dock att två nämnder vid flera 

tillfällen kommer att kollidera. Förslaget bedöms ändå fungera av 

ordförandena och nämndsekretariatet. 

Då motionens förslag är genomfört föreslås motionen vara bifallen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Peter Bowin (V), Roger Gardell (FP), Tommy Andersson (S) 

samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar, med instämmande av Nicolas Westrup 

(SD), bifall till beslutsförslaget. 

Ledamot Peter Bowin (V) yrkar, med instämmande av Tommy Andersson (S), 

att ordet bifall ska ersättas med besvarad i beslutsförslaget. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(59) 
2015-10-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer framförda 

yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 

Roger Gardells (FP) yrkande. 

Votering begärs. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta följande 

beslutsgång: 

Ja-röst för Roger Gardells (FP) yrkande 

Nej-röst för Peter Bowins (V) yrkande 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla Roger Gardells (FP) yrkande 

med 3 ja-röster mot 2 nej-röster. 

 

Ledamöter/tjänstgörande 

ersättare 

Parti Ja-

röst 

Nej-röst Avstår från 

att rösta 

Kenneth Michaelsson C X   

Roger Gardell FP X   

Tommy Andersson S  X  

Peter Bowin V  X  

Nicolas Westrup SD X   

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

________________ 
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§ 427 Dnr 2015-000287 101 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna genom 
kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och 
Christer Leksell gällande ändring av fullmäktiges 
sammanträdestider 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ändrar sina 

sammanträdestider från kvällstid till dagtid med start kl 9. 

Man framför att fullmäktigekvällarna blir långa och många av de viktiga 

ärenden som det skall fattas beslut om stressas fram för att ledamöterna ska 

komma hem i någorlunda tid. De flesta ledamöterna har en lång arbetsdag 

bakom sig och ser gärna att debatterna inte blir för långa och kanske därför inte 

ger allt i frågorna/debatterna. Ledamöter samt ersättare bör vara kunniga, 

pålästa och debattvilliga.  

Bedömning 

Ledamöter och ersättare får ersättning i enlighet med Bestämmelser om 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda senast antagen KF 2014-12-11 § 350 

och KF 2014-12-22 § 359. Förutsatt att sammanträdena inte blir längre för att 

de läggs dagtid blir det ingen ändring i kostnaderna avseende arvodena. Av 

vad som skrivs i motionen finns det kanske dock anledning att tro att 

sammanträdena dagtid skulle kunna bli längre. Detta har dock inte varit en 

utgångspunkt för beräkning av kostnaderna.  

Utöver arvode kan ersättning utgå för förlorad arbetsinkomst. Denna ersättning 

bygger på vilken inkomstförlust man gör och kan innebära att en ledamot som 

är med på ett två timmar långt möte är tvungen att avstå från arbete åtta timmar 

och då får ersättning för förlorad arbetsinkomst för åtta timmar. För att kunna 

räkna på kostnaden har första utgångspunkten varit sammanträdenas längd. 

Sett två åt tillbaka är det ca 2 möten per år, utöver 1 dagsammanträde, som är 

längre än fyra timmar, ca 4 möten per år är 2-4 timmar och 4 möten är kortare 

än två timmar. Utöver sammanträdestiden har en extra timme lagts på för 

beräkningen av ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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Andra utgångspunkten är vilka som begär ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. Personalenheten har tagit fram vilka av fullmäktiges ledamöter 

som sitter i nämnder med möten dagtid och där begär ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. Underlaget har sedan justerats avseende ledamöterna i 

kommunfullmäktiges presidium samt de som redan i dagsläget begär ersättning 

för förlorad arbetsinkomst för fullmäktiges sammanträden.  

Utöver kostnaden för förlorad arbetsinkomst tillkommer även avsättning på 4,5 

% för förlorad pensionsförmån, samt för förlorad semesterförmån. Denna 

kostnad är inte medräknad. 

Med dessa utgångspunkter blir det en utökad kostnad för kommunfullmäktige 

om minimum 210 000 kr/år.  

Dagsammanträden för fullmäktige skulle innebära att kommunen inte skulle 

behöva ersätta tjänstemän på plats för deras övertid. Denna övertid tas dock i 

regel ut som ledighet. Dagsammanträde kan dessutom påverka möjliga dagar 

att förlägga andra nämnders sammanträden i större utsträckning än vad det gör 

idag.  

Med ovanstående redovisning överlämnas ärendet utan förslag till beslut.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att motionen avslås. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 
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§ 428 Dnr 2015-000516 052 

Faställande av förfrågningsunderlag, kalkning 

Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Upphandlingen av kalkningsverksamheten för år 2016 bör ske före årsskiftet 

2015/2016. Den görs som förenklad upphandling, vilket bland annat innebär 

att ansvarig nämnd skall fastställa anbudsunderlaget.     

Bedömning 

Bilagt finns ett utkast till anbudsförfrågan för upphandling av 2016 års 

kalkning. Utkastet baseras på tidigare års förfrågningar.  

Bilaga 2 och 3 som hänvisas till i förfrågan har mer karaktären av 

standarddokument i upphandlingen och har inte tagits med i detta utskick.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna bifogat anbudsunderlag 

och ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa upphandlingen efter 

komplettering med bilagor och aktuella datum.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Roger Gardell (FP), Tommy Andersson (S) samt Peter Bowin 

(V). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna bifogat anbudsunderlag 

och ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa upphandlingen efter 

komplettering med bilagor och aktuella datum.     

_______________ 

Exp: Zattar Zad 
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§ 429 Dnr 2015-000496 101 

Uppräkning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
2016 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Gällande bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda antogs 

KF § 332/2010. Inför år 2016 föreslås att ersättningsnivåerna, i likhet med 

tidigare år, revideras med det genomsnittliga utfallet året innan. Det 

genomsnittliga utfallet enligt 2015 års lönerevision blev 2,95 %. 

Bedömning 

För att minska antalet ärenden skulle kommunfullmäktige kunna formulera ett 

beslut om att de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda för det 

nästkommande året i fortsättningen ska räknas upp årligen med det 

innevarande årets genomsnittliga utfall för lönerevision.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att arvodena till förtroendevalda för 2016, ska 

räknas upp med 2,95 % utifrån de nivåer som gäller för 2015. Budgetanslag 

omfördelas i budget och plan från centralt konto för lönerevision. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska förmånerna till 

förtroendevalda i fortsättningen ska beräknas enligt följande; för det 

nästkommande året ska ersättningsnivån räknas upp med det innevarande årets 

genomsnittliga utfall för lönerevisionen. Beslutet gäller tills vidare.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Roger Gardell (FP) samt 

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar att nivån inte höjs samt att beslut om de 

ekonomiska förmånerna till förtroendevalda tas varje år. 
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Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer framförda 

yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifallet 

Kenneth Michaelssons (C) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- Kommunfullmäktige fastställer att arvodena till förtroendevalda för 

2016, ska räknas upp med 2,95 % utifrån de nivåer som gäller för 2015. 

Budgetanslag omfördelas i budget och plan från centralt konto för 

lönerevision. 

- Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska förmånerna till 

förtroendevalda i fortsättningen ska beräknas enligt följande; för det 

nästkommande året ska ersättningsnivån räknas upp med det 

innevarande årets genomsnittliga utfall för lönerevisionen. Beslutet 

gäller tills vidare 

________________ 
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§ 430 Dnr 2015-000495 045 

Revidering av Borgenspolicy för Ronneby kommun 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

När något av de helägda kommunala bolagen lånar av externa långivare, går 

kommunen regelmässigt i borgen för åtagandena. Syftet är att reducera 

kommunkoncernens finansiella kostnader; räntor och inteckningskostnader.  

SKL, SABO och Kommuninvest har tagit fram en modell vars syfte är att 

säkerställa att kommunens borgensåtagande inte ska betraktas som otillåtet 

statsstöd. Den kommunala borgen ska inte innebära några konkurrensmässiga 

fördelar för bolagen som snedvrider konkurrensen.  

Det är dock inte helt enkelt att tillämpa modellen, varför tidigare beslut om en 

generell borgensavgift om 0,3% av beloppet fortfarande används. Många 

kommuner, liksom Ronneby, avvaktar att praxis ska utvecklas.  

Bedömning 

Vid fastställande av en nivå på borgensavgiften behöver beaktas att avgiften 

ska skapa konkurrensneutralitet så att bolagen inte får ekonomiska fördelar av 

att kommunen går i borgen. Samtidigt får avgiften inte vara så stor att 

Skatteverket anser att kostnaden inte är skattemässigt avdragsgill i bolagen. 

Balansgången är inte självklar och det ligger mål för prövning som 

förhoppningsvis kan ge vägledning för framtida utformning av modell för att 

beräkna borgensavgift.  

En enkel omvärldsspaning bland Blekinges kommuner visar att Sölvesborg har  

0,35 %, Karlshamn 0,3 % och Olofström 0,3 % i generellt påslag. Karlskrona, 

som har internbank, lägger istället på en utlåningsavgift som varierar mellan 

bolagen  

(0,3-0,54 %). Ett ovägt snitt på utlåningsavgiften är 0,39 %.  

För att borgenspolicyn ska överensstämma med gällande regelverk föreslås att 

principerna för borgensavgiften beräknande och nivån på avgiften 

fortsättningsvis ska beslutas i samband med kommunfullmäktiges beslut om 

budget. Förslag till ny lydelse anges nedan som understruken text.  
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande formulering i Borgenspolicy för 

Ronneby kommun, § 5 Avgifter, första stycket, ändras till följande lydelse: 

För kommunens helägda företag utgår en marknadsmässig borgensavgift 

beräknad på utnyttjad borgen och på respektive bolags bedömda villkor att 

erhålla krediter i marknaden utan kommunal borgen. Principerna för beräkning 

av borgensavgiften fastställs i kommunfullmäktiges beslut om budget för det 

kommande året. Samma avgifter ska gälla vid direkt utlåning till kommunens 

bolag (undantaget den utlåning som sker genom koncernkontot och regleras 

genom särskilda avtal).  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) samt Tommy Andersson 

(S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande formulering i 

Borgenspolicy för Ronneby kommun, § 5 Avgifter, första stycket, 

ändras till följande lydelse: 

För kommunens helägda företag utgår en marknadsmässig 

borgensavgift beräknad på utnyttjad borgen och på respektive bolags 

bedömda villkor att erhålla krediter i marknaden utan kommunal 

borgen. Principerna för beräkning av borgensavgiften fastställs i 

kommunfullmäktiges beslut om budget för det kommande året. Samma 

avgifter ska gälla vid direkt utlåning till kommunens bolag (undantaget 

den utlåning som sker genom koncernkontot och regleras genom 

särskilda avtal).  

_______________ 
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§ 431 Dnr 2015-000500 049 

Totalram och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2016 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en 

totalram för bolagens koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska 

gälla.  

Bedömning 

Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2015 varit 300 mkr. För 

närvarande har 198 mkr beviljats. 

Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2015 varit 

kommunens ränta mot banken med ett påslag om 0,40%, vilket ger: NSSu 

(Nordea Sverige Stiborbas utlåning) vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu 

vecka + 0,85% över 40 mkr. 2015-10-02 innebär räntevillkoren 0,325% resp 

0,475% i utlåningsränta för bolagen.  

Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi 

vecka, utan avdrag (per 2015-10-02 var inlåningsräntan 0%). 

Inför 2016 gäller ett nytt bankavtal med högre marginal till banken vid 

kreditutnyttjande över 40 mkr. Kundräntan för in-/utlåning via koncernkontot 

kommer inte att understiga noll procent. I övrigt lika 2015.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

För 2016 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen för 

koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

Avseende räntevillkoren för 2016 för utlåning till bolagen ska kommunens 

ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter, 

vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,20% 

över 40 mkr.  

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från 

banken, NSSi vecka, utan avdrag.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

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

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- För 2016 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom 

ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr 

- Avseende räntevillkoren för 2016 för utlåning till bolagen ska 

kommunens ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens 

koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr 

samt NSSu vecka + 1,20% över 40 mkr  

- För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen 

har från banken, NSSi vecka, utan avdrag 

________________ 
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§ 432 Dnr 2015-000522 049 

Socialnämndens anhållan om medel till en 
försörjningsstödshandläggartjänst 

Socialnämnden § 152/2015 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh och enhetschef Annika Ohlin föredrar ärendet 

och lämnar följande förslag.  

Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka fått medel från balanskonto 600 

till en socialsekreterartjänst för handläggning av försörjningsstöd till 

nyanlända. Från tidig vår 2015 har det varit ett stadigvarande tryck i intaget av 

nya ärenden till mottagningen på Vuxenenhetens Försörjningsgrupp. Av de 

ärende som kommer in till mottagningen är en stor del ärende avseende 

nyanlända 

 

Det kraftigt ökade antalet försörjningsstödsärenden gällande nyanlända har lett 

till en orimlig arbetssituation och påverkat kvalitén i handläggningen. 

Ökningen av antalet ärende kan helt och hållet hänföras till ett ökat antal 

nyanlända. Det är därför rimligt att personalförstärkningen bekostas av det 

schablonbidrag som kommunen får för alla nyanlända.    

Bedömning 

Det kraftigt ökade antalet försörjningsstödsärenden gällande nyanlända har lett 

till en orimlig arbetssituation och påverkat kvalitén i handläggningen. För att få 

en rimlig arbetssituation och kunna hantera ärenden på ett effektivt och 

rättssäkert sätt behöver Vuxenenhetens Försörjningsgrupp förstärka 

bemanningen.  

 

Ökningen av antalet ärende kan helt och hållet hänföras till ett ökat antal 

nyanlända. Det är därför rimligt att personal-förstärkningen bekostas av det 

schablonbidrag som kommunen får för alla nyanlända.  

Socialförvaltningen handlägger ärenden avseende försörjnings-stöd till 

nyanlända flyktingar. Personer betraktas som nyanlända det år de fick 

permanent uppehållstillstånd och ytterligare tre år. Kostnaden för eventuellt 

försörjningsstöd under den perioden bekostas i Ronneby av 

Kommunledningsförvaltningen via balanskonto 600.  
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Bakgrund  
Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka fått medel från balanskonto 600 

till en socialsekreterare tjänst för handläggning av försörjningsstöd till 

nyanlända.  
 

Nyanlända ska i huvudsak ska få sin försörjning via deltagande i sk 

etableringsinsatser från AF. Deltagare i etableringsinsatser får sk 

etableringsersättning som ska täcka försörjningsbehovet. 

 

Nuläge 
Från tidig vår 2015 har det varit ett stadigvarande tryck i intaget av nya 

ärenden till mottagningen på Vuxenenhetens Försörjningsgrupp. Av de ärende 

som kommer in till mottagningen är en stor del ärende avseende nyanlända. 

Under perioden jan tom aug 2015 öppnades 558 ärenden varav 241 ärenden 

avseende nyanlända. Under samma period 2014 öppnades totalt 382 ärenden 

varav 86 ärenden avsåg nyanlända. I stort sett hela ökningen mellan 2014 och 

2015 består av nyanlända. 
 

De flesta ärenden är nyanlända som ligger i det sk ”Glappet”. ”Glappet” 

innebär att ett hushåll beviljats uppehållstillstånd men att deras etablerings-

ersättning samt övriga socialförsäkringsbidrag inte kommit igång och att de 

under denna period behöver sin försörjning tillgodosedd på annat sätt genom 

ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Tanken är att dessa ärenden inom några 

månader ska vara självförsörjande genom egna inkomster men då många av 

familjerna är stora samt att utbetalningarna av etablerings-

ersättning/socialförsäkringsbidrag dröjer klarar de sig inte utan kompletterande 

bidrag från Socialtjänsten. Antalet pågående ärenden avseende nyanlända har 

ökat kraftigt. Under perioden jan tom aug 2015 fanns det totalt 1137 ärenden 

varav 384 avsåg nyanlända. Under samma period 2014 fanns det 923 ärenden 

varav 125 avsåg nyanlända. Hela ökningen beror på ett ökat antal nyanlända. 
 

Flertalet ärenden avseende nyanlända handläggs i Mottagningen som består av 

4 tjänster. Handläggarna i mottagningsgruppen har under lång tid haft en 

orimligt hög arbetsbelastning vilket påverkat kvalitén på det arbete som de 

utför. Tanken är att mottagningen ska göra en grundutredning samt träffa alla 

nya ärenden inför varje ny ansökan för att snabbt kunna lotsa dem vidare mot 

självförsörjning/annan ersättning. I dagsläget hinner de inte träffa mer än ett 

mindre del av de nya ärende för information kring ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd. Övriga klienter lämnar in sin ansökan och får den 

handlagd och bedömd utan besök. I praktiken innebär detta att handläggarna 

inte kommer igång med en planering för sina klienter vilket skulle kunna leda 

till att de stannar längre i ett bidragsberoende än nödvändigt.  
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Kostnad 

Kostnaden för en socialsekreterartjänst beräknas till 550 tkr    

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att från medel för 

flyktingmottagningen bekosta en försörjningsstödshandläggartjänst.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

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

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att från medel för flyktingmottagningen bekosta en 

försörjningsstödshandläggartjänst.      

________________ 
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§ 433 Dnr 2015-000527 346 

Förslag till beslut om taxa och investeringsbudget för 
Elnät, VA och renhållningen inom Ronneby Miljö och 
Teknik AB samt investeringsbudget för Ronneby 
Miljöteknik Energi AB. 

Sammanfattning  

Förslag till beslut om Taxa och investeringsbudget 2016 för Elnät, VA och 

Renhållningen inom Ronneby Miljö och Teknik AB samt Investeringsbudget 

för Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

 

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att 

besluta följande taxor för 2016. 

-  Elnät ingen taxehöjning. 

- Vatten och avlopp ingen taxehöjning 

- Renhållningen ingen taxehöjning. 

För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en höjning för både latrin och 

osorterat med 20 %. (Se bilaga 1.) 

 

Förslag till beslut av investeringsbudget för Ronneby Miljö och Teknik AB 

2016.  

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att 

besluta enligt föreslagen investeringsbudget.( se bilaga 2). 

 

Förslag till beslut av investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik Energi AB 

2016.  

Styrelsen för Ronneby Miljöteknik Energi AB föreslår kommunfullmäktige att 

besluta enligt investeringsbudget. ( se Bilaga 3).    

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

-  besluta följande taxor för 2016: 

a) Elnät ingen taxehöjning. 

b) Vatten och avlopp ingen taxehöjning 

c) Renhållningen ingen taxehöjning. 

För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en höjning för både latrin och 

osorterat med 20 %. (Se bilaga 1.) 

 

- besluta enligt föreslagen investeringsbudget (se bilaga 2) 

- besluta enligt investeringsbudget (se bilaga 3) 

_______________ 
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§ 434 Dnr 2015-000526 014 

Förslag till bredbandsstrategi för Ronneby kommun. 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till 

bredbandsstrategi för Ronneby kommun. 

 

Sammanfattning av strategin: 

Ett väl utbyggt fibernät är idag en förutsättning för fortsatt utveckling av 

Ronneby kommun och regionen som helhet. Efterfrågan på kommunikations- 

Relaterade tjänster ökar i hög takt och utvecklingen av framtidens välfärds- 

tjänster är ännu i sin linda. l framtiden förväntas stora samhällsekonomiska 

vinster och ökad välfärd genom utökade möjligheter för digital 

kommunikation. l syfte att ange Ronnebys lokala målsättningar och riktlinjer 

för den utbyggnad som krävs, har denna strategi tagits fram. 2015 beräknas att 

ca 25% av befolkningen inom Ronneby kommun har tillgång till fiberbaserat 

bredband om minst l00Mbit/s. 

Strategin anger följande målsättningar avseende bredbandstillgången 2020 i 

Ronneby kommun, vilka även delvis ansluter till såväl de nationella som de 

regionala utbyggnadsmålen. 

År 2020 finns ett sammanhängande öppet och robust fibernät som genom 

samverkan mellan marknadsaktörerna utgör grunden för Ronnebys digitala 

kommunikationsbehov. 

År 2020 har minst 90 % av Ronnebys hushåll och företag tillgång till bredband 

om minst l00Mbit/s. 

År 2020 har alla Ronnebys offentliga verksamheter och skolor tillgång till 

bredband om minst l00Mbit/s. 

Strategin innehåller ett antal rekommendationer samt en handlingsplan för 

genomförande och uppföljning av prioriterade åtgärder i syfte att nå uppsatta 

mål. 

 

Kommunal utbyggnad är den strategiskt mest fördelaktiga lösningen på läng 

sikt. För att kunna finansiera utbyggnad även på landsbygden och i de mindre 

lönsamma områdena krävs en större marknadsandel som ger intäkter från de 

lönsamma tätortsnära områdena och flerbostadshusen. Utbyggnaden väntas 

följa de principer som upprättats av Post och telestyrelsen, Sveriges kommuner 

och landsting samt Konkurrensverket. 
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Sammanställningen visar dock att även med kommunalt driven utbyggnad 

saknas resurser för att nå upp till utbyggnadsmålen. Avslutningsvis bedöms det 

kvarvarande investeringsbehovet. 

 

Förslaget till strategiplan har varit uppe i Miljötekniks styrelse som beslutat 

godkänna den. Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse föreslår 

kommunfullmäktige att besluta godkänna föreslagen bredbandsstrategi. 

 

Samt att: 

Ge Miljöteknik i uppdrag att bilda en koncerngemensam arbetsgrupp för 

bredbandsfrågor. 

Ge Ronneby Miljö och Teknik AB ett ägardirektiv att bygga ut Ronneby 

kommuns bredbandsnät för att nå det nationella målet att 90 % av alla hushåll 

och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s till och med 

år 2020. 

Ge Ronneby Miljö och Teknik AB i uppdrag att inför varje års 

investeringsbudget upprätta finansieringsplan gällande bredbandets lånebehov. 

Vid varje års bokslut begära erforderligt villkorat aktieägartillskott från ägaren 

för att täcka verksamhetens eventuella underskott. 

Återbetalning av villkorade aktieägartillskott skall ske när verksamheten 

bredbands eget kapital och obeskattade reserver är återställt.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- besluta godkänna föreslagen bredbandsstrategi 

- ge Miljöteknik i uppdrag att bilda en koncerngemensam arbetsgrupp 

för bredbandsfrågor 

- Ronneby Miljö och Teknik AB ett ägardirektiv att bygga ut Ronneby 

kommuns bredbandsnät för att nå det nationella målet att 90 % av alla 

hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 

Mbit/s till och med år 2020 

- Ronneby Miljö och Teknik AB i uppdrag att inför varje års 

investeringsbudget upprätta finansieringsplan gällande bredbandets 

lånebehov 

- vid varje års bokslut begära erforderligt villkorat aktieägartillskott från 

ägaren för att täcka verksamhetens eventuella underskott 

- återbetalning av villkorade aktieägartillskott skall ske när verksamheten 

bredbands eget kapital och obeskattade reserver är återställt  

________________ 
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§ 435 Dnr 2014-000409 264 

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 - Markbyte 

Sammanfattning  

1997 sålde Ronneby kommun fastigheten Ronneby 22:49 till Jan Thorén för 

232 680 kronor. Sedan dess har den stått obebyggd mitt i Viggen-området. 

Eftersom det är den enda markbiten i området som vi inte förfogar över har 

den ibland låst eventuella etableringar. Under de senaste åren har förhandlingar 

förts om att köpa tillbaka marken. Thorén har krävt bytesmark och olika 

områden har diskuterats.  

Bedömning 

Ronneby 22:49 är 3324 kvm. Denna byter vi mot del av Svenstorp 2:2. 

Dessutom önskar Thorén avverkningsrätt på ett litet område på Svenstorp 2:2, 

som service till oss lovar han att nyplantera också. Marken byts i befintligt 

skick och mellanskillnaden i pengar som betalas till kommunen blir 1 752 500 

kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att inte genomföra affären.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD) 

samt Roger Gardell (FP). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att inte genomföra affären. 

________________ 
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§ 436 Dnr 2015-000428 261 

Förslag till principbeslut om uteserveringar vintertid 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I våras ansökte Bistro Bakgården om att få utöka sin uteservering och ha kvar 

uteserveringen året runt. Katrins pizzeria fick inför förra vintern tillstånd att ha 

kvar sin anläggning över vintern och PULS har haft sin uteservering på plats i 

flera år.  

Kommunstyrelsen avstyrkte i våras Bistro Bakgårdens ansökan om utökad 

uteservering och permanent uteservering med hänvisning till att inga beslut ska 

fattas i avvaktan på den torgutredning som pågår. 

Miljö- och Byggnadsnämnden var tillfrågad och i våras svarade de att ”beslut 

om permanenta uteserveringar skall inte fattas förrän nästa etapp av 

Centrumutvecklingsprojektet är avklarat.”  

Bedömning 

Nu söker Bistro Bakgården än en gång tillstånd att få ha kvar sin anläggning 

över vintern. Meningen är inte att använda den som uteserveringen, utan att det 

kostar pengar och sliter på anläggningen att plocka ner den, lagra den över 

vintern och sätta upp den igen på våren. Detta gäller även Katrins pizzeria.    

Miljö- och Byggnadsnämnden är återigen tillfrågad och deras remissvar 

kommer förhoppningsvis att delas ut på Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

möte. 

Kommunfullmäktige har 2012-09-27 antagit ”Gestaltningsprogram för 

Ronneby stadskärna – råd och riktlinjer för utemiljön”.  I det står det ”I 

Ronneby är säsongen för uteserveringar på allmän platsmark mellan 15/4 – 

15/10.”   

Tekniska förvaltningen vill hålla en positiv attityd mot näringsidkarna. Vi 

tillåter dem att ha kvar anläggningarna tills beslutet är fattat. 

Anläggningarna stör inte gatubilden. Däremot borde krav ställas på att om de 

ska vara kvar över vintern ska de också användas som uteservering över 

vintern. Det kan till exempel vara så att rökare gärna skulle vilja sitta ute och 

fika även på vintern. Ett större ansvar för renhållningen borde kunna ställas på 

restauranterna även över vintern. En arrendeavgift bör tas ut. Riktlinjerna för 

verksamheter ligger på 50 kronor/kvm, minst 2500 kronor/år. Detta är en 

bråkdel av vad det kostar att ta bort uteserveringarna över vintern.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att låta 

uteserveringar vara kvar över vintern. De uteserveringar som bestämmer sig 

för att vara kvar även under vintertid ska även under vintern användas som 

uteservering. Ett arrendeavtal upprättas och avgiften ska följa riktlinjerna.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (SD) 

samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar, med instämmande 

av Roger Gardell (FP), att: 

- ett generellt beslut för hela kommunen kan inte tas på grund av att 

placering avgör beslut om uteservering 

- tillfälligt tillstånd att ha kvar anläggningen för uteservering beviljas 

Bistro Bakgården för denna vintersäsong  

- inget arrendeavtal upprättas och ingen avgift tas ut 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar, med instämmande av Peter Bowin (V), 

att beslut om permanenta uteserveringstillstånd inte ska fattas förrän nästa 

etapp av torgplaneringen är avklarad. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer framförda 

yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifallet 

Kenneth Michaelsson (C) yrkande. 

Votering begärs. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta följande 

beslutsgång: 

Ja-röst för Kenneth Michaelssons (C) yrkande 

Nej-röst för Tommy Anderssons (S) yrkande  
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Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla Kenneth Michaelssons (C) 

yrkande med 3 ja-röster mot 2 nej-röster. 

 

Ledamöter/tjänstgörande 

ersättare 

Parti Ja-

röst 

Nej-röst Avstår från 

att rösta 

Kenneth Michaelsson C X   

Roger Gardell FP X   

Tommy Andersson S  X  

Peter Bowin V  X  

Nicolas Westrup SD X   

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- ett generellt beslut för hela kommunen kan inte tas på grund av att 

placering avgör beslut om uteservering 

- tillfälligt tillstånd att ha kvar anläggningen för uteservering beviljas 

Bistro Bakgården för denna vintersäsong  

 

- inget arrendeavtal upprättas och ingen avgift tas ut 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(59) 
2015-10-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 437 Dnr 2015-000492 022 

Information personalärenden, kostenheten 

Sammanfattning  

Kostchef Elena Johansson och förvaltningschef Magnus Graad informera 

kommunstyrelsens arbetsutskott om personal etc. inom kostenheten.      

Arbetsutskottets beslut 2015-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (FP), Peter Bowin (V) samt 

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 438 Dnr 2015-000518 4018 

Remiss angående utvidgning och ändring av föreskrifter 
för naturreservatet Storemosse i Ronneby kommun 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Blekinge län föreslår att Storemosse naturreservat utökas. 

Samtidigt har det funnits ett behov av att ändra på syftet med reservatet och 

man har därför tagit fram förlag på nytt beslut inklusive nya föreskrifter och ny 

skötselplan. Länsstyrelsen önskar få synpunkter på förslaget senast 14 

december 2015. 

Storemosse har varit naturreservat sedan 1981. Storemosse är Blekinges största 

sammanhängande våtmarksområde. Myrkomplexet innehåller öppna blöta 

mader, sumpskogar, öppen mosse och tallmosse. Tallmossen innehåller ytor 

med små senvuxa tallar och ytor med högstammig tallskog som är påverkad av 

dikning och torvtäkt. Förutom våtmarksbiotoper finns det lövblandskogar i den 

mellersta delen av Listersjön. Den utvidgade delen (ca 30ha) utgörs till största 

delen av sumpskog dominerad av tall och glasbjörk. Här finns två torvgravar 

samt den lilla sjön Mossegölen. 

Sedan naturreservatet bildades har en omvärdering av hur naturvärdena ska 

bevaras och utvecklas samt vilken skötsel som behövs för att bevara 

naturvärdena i reservatet gjorts. Till exempel pågår en spridning av gran både 

in i ädellövskogarna i anslutning till Listersjön samt ut på mossen. Reservatet 

syfte, föreskrifter och skötselplan föreslås därför ändras.  

Bedömning 

Ronneby kommun eller dess bolag äger ingen mark och har inga några 

rättigheter inom området. 

Områdets speciella och stora naturvärden, som bl a gör att det till stor del 

omfattas av Natura 2000 samt till viss del fågelskyddsområde, gör det 

bevarandevärt. Karaktären av vildmark gör det även intressant ur 

friluftslivssynpunkt och här finns goda möjligheter att informera om såväl 

naturvärden som kulturlämningar. De förändringar som görs avseende syftet 

med reservatet ser därför Ronneby kommun som positiva.  

De åtgärder som möjliggörs samt planeras för att hindra granens spridning 

bedöms som viktiga. 
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Kommunen har heller inget att erinra mot utökningen av reservatet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att Ronneby kommuns yttrande till länsstyrelsen är kommunen har 

inget att erinra mot ändringar och utvidgning av naturreservatet Storemosse i 

enlighet med remissmaterialet.  

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

Ronneby kommun har inget att erinra mot ändringar och utvidgning av 

naturreservatet Storemosse i enlighet med remissmaterialet. 

_______________ 
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§ 439 Dnr 2015-000471 014 

Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-
2019 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Region Blekinge har sänt Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 

på remiss. Detta är det andra trafikförsörjningsprogrammet sedan en ny lag om 

kollektivtrafik trädde ikraft 2012- 01-01. Sedan samma datum utgör Region 

Blekinge s.k. kollektivtrafikmyndighet. Den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta och fatta beslut om regionala 

trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt. 

Trafikförsörjningsprogrammet är det styrdokument som anger mål och 

riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi- och båttrafik ska utvecklas. Remisstiden för 

programmet sträcker sig till 2015-12-15.  

Bedömning 

I Trafikförsörjningsprogrammet ska redovisas behovet av regional 

kollektivtrafik. Med regional kollektivtrafik avses enligt kollektivtrafiklagen 

all kollektivtrafik inom länet samt arbetsresor och annat dagligt resande över 

länsgräns. Programmet ska vara ett underlag för annan samhällsplanering och 

vid planering av infrastruktur på lokal, regional och nationell nivå. Alla former 

av kollektivtrafik inom länet och länsövergripande regional kollektivtrafik ska 

redovisas i planen, dvs både trafik som myndigheten ska ombesörja på 

grundval av allmän trafikplikt och trafik som bedöms kunna bedrivas på rent 

kommersiella grunder. 

Trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge grundar sig på flera strategiska 

dokument med Blekingsstrategin i centrum. Vid framtagandet av programmet 

har samråd hållits med kommuner, organisationer, grannlän, näringsliv och 

trafikföretag. Viktiga processer som Sverigeförhandlingen 

(höghastighetsbanan) och Åtgärdsvalsstudie för Blekinge Kustbana har pågått 

parallellt och ger grunden till en vision för Blekinge och kollektivtrafiken 

2050. Dessa båda processer har dock ännu inte landat i ett resultat varför det är 

viktigt att det är just en vision som delvis ligger till grund för bl a föreslagna 

ekonomiska satsningar på kollektivtrafiken. 
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Ronneby kommuns kostnader framöver beräknas enligt programmet till en 

årlig genomsnittlig ökning på 250 tkr för åren 2017-2030.  

Till det kommer kommunens andel, 3,234 mnkr, för kostnaderna för två 

tågavgångar per timme Karlshamn-Karlskrona från 2022. Kostnaden för 

utbyggnad av Öresundstågstrafiken med timmestrafik på helgerna från 2017, 

totalt 3 mnkr (ej fördelad mellan kommunerna i programmet) tillkommer 

också.  

I trafikförsörjningsprogrammet redovisas en behovsanalys. Den är grunden för 

och motivet bakom de mål som sedan sätts upp inom områdena Utbud och 

resande, Miljöpåverkan, Tillgänglighet, Nöjdhet, Infrastruktur och 

samhällsplanering samt Ekonomi och taxor. 

Ronneby kommun ställer sig i huvudsak positiv till de mål som redovisas. 

Kommunen lämnar dock följande kommentarer: 

 

Fördubblingsmålet som tidigare har fastställts har lett till en satsning på starka 

stråk. Större tätorter med starka pendlingsströmmar ger större möjligheter att 

få fler att börja åka kollektivt. Motiven för att trafikera med kollektivtrafik kan 

dock vara andra eller fler än enbart målet att fler ska åka kollektivt. Det gör att 

Ronneby kommun betonar vikten av att t ex även mindre tätorter och 

landsbygden finns med när utvecklingen av kollektivtrafiken diskuteras. Den 

framtida dragningen av busslinjen/busslinjerna mellan Ronneby och Växjö är 

ett exempel, liksom formerna för hur kollektivtrafiken på landsbygden kan 

utformas. 

I avsnitt 5.2.2 om pendlingsmöjligheter redovisas att i Ronneby har bara 59 % 

av befolkningen möjlighet att åka kollektivt oftare än var 30 minut. Detta är en 

låg siffra om man jämför med i stort sett jämstora Karlshamn. Ronneby 

kommun saknar analys och slutsatser med anledning av de siffror som 

redovisas.  

Idag finns ingen busstrafik mellan Ronneby och Ronneby flygplats. Under 

avsnitt 5.4 Kommersiell trafik står att diskussioner förs om att hitta en 

behovsstyrd flygplatsförbindelse för denna sträcka i Blekingetrafikens regi. 

Flygbusstrafiken Karlskrona -Ronneby flygplats lyder idag inte under allmän 

trafikplikt. Av programmet framgår dock att denna trafik är vital för Blekinges 

utveckling varför trafikens kvalitet och utveckling följs för att vid behov kunna 

återföras till styrning via avtal. Ronneby kommun anser att trafikeringen av 

flygplatsen från Ronneby också har en vital betydelse varför kommunen menar 

att då det hittills inte gått att få en lösning via kommersiell trafik bör det läggas 

allmän trafikplikt på någon form av buss/minibusslösning, kanske behovsstyrd, 

på sträckan Ronneby tätort – Ronneby Flygplats. 
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Ambitionen i programmet är at minska utbudet mellan vardagar och den trafik 

som finns under helgerna. Genom att förbättra utbudet under helgerna kan 

redan införskaffade bussar utnyttjas effektivare. Ronneby kommun anser att 

för att öka utnyttjandet av befintliga bussar bör Blekingetrafiken även 

överväga möjligheterna att, gällande främst landsbygdstrafiken, låta 

passagerare åka med på ”returresorna”. Detta kan t ex gynna barn och 

ungdomars möjlighet att ta sig eftermiddags/kvälls-aktiviteter i tätorten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att 

besluta föreslå kommunfullmäktige att överlämna ovanstående som Ronneby 

kommuns yttrande över Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2019.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att tjänsteskrivelsen 

kompletteras med följande: 

- Ska den öppna närtrafiken vara kollektivtrafiken på landsbygden så 

måste den utvecklas betydligt. Bland annat måste tiderna bli än mer 

flexibla liksom beställningssystem och betalningssätt. Det måste också 

gå att resa över länsgränserna för de som bor i dessa områden. Vi 

efterlyser dessutom ett ungdomsperspektiv på kollektivtrafiken. Kanske 

är det dags för ett regionalt projekt i länet med byabussar eller liknande 

(i anslutning till det sjätte stycket i tjänsteskrivelsen) 

- Ronneby kommun vill framhålla vikten av framtida tågstopp i 

Kallinge/Bredåkra i koppling till Ronneby Flygplats (i anslutning till 

det åttonde stycket i tjänsteskrivelsen) 

- I programmet saknas för Ronneby kommun skärgårdstrafik sommartid 

såväl som sommartrafik med tillexempel ´badbussar´ (som sista stycke i 

tjänsteskrivelsen) 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tjänsteskrivelsen kompletteras med följande: 

 

- Ska den öppna närtrafiken vara kollektivtrafiken på landsbygden så 

måste den utvecklas betydligt. Bland annat måste tiderna bli än mer 

flexibla liksom beställningssystem och betalningssätt. Det måste också 

gå att resa över länsgränserna för de som bor i dessa områden. Vi 

efterlyser dessutom ett ungdomsperspektiv på kollektivtrafiken. Kanske 

är det dags för ett regionalt projekt i länet med byabussar eller liknande 

(i anslutning till det sjätte stycket i tjänsteskrivelsen) 

- Ronneby kommun vill framhålla vikten av framtida tågstopp i 

Kallinge/Bredåkra i koppling till Ronneby Flygplats (i anslutning till 

det åttonde stycket i tjänsteskrivelsen) 

- I programmet saknas för Ronneby kommun skärgårdstrafik sommartid 

såväl som sommartrafik med tillexempel ´badbussar´ (som sista stycke i 

tjänsteskrivelsen) 

________________ 
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§ 440 Dnr 2015-000534 000 

Förslag till tillämpningsanvisningar till reglemente för 
intern kontroll 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har i § 16/2006 antagit ett reglemente för intern kontroll. 

Reglementet anger ramarna för styrelsernas och nämndernas arbete med 

internkontroll.  

 

Utifrån reglementet har sedan nämnder och bolag efterhand utvecklat en viss 

gemensam praxis kring tillämpningen. Detta har inneburit att nämnder och 

bolag har arbetat utifrån någorlunda gemensamma förutsättningar. Praxisen har 

inte alltid varit formellt beslutad och i bifogad skrivelse föreslås en del 

förändringar och förtydliganden.  

 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat har i samarbete med 

representanter för förvaltningarna och bolagen tagit fram dessa 

tillämpningsanvisningar till reglementet. Syftet är att styra upp och 

kvalitetssäkra vissa moment samt att alla ska veta hur de ska gå till väga i sitt 

internkontrollarbete. Punkterna gäller  

 

1. Årshjulet:  

Anger tidpunkter när planer ska antas och när rapportering ska ske. Nytt 

jämfört med tidigare praxis är att avvikelser vid årsuppföljningar alltid ska 

följas av en ny uppföljning och återrapportering året efter.  

  

2. Arbetet med att ta fram en internkontrollplan 

Tidigare kopplades risken till kontrollmomentet men eftersom det är i 

processen/rutinen man ska se en risk föreslås en ny koppling. 

 

3. Bedömning av risk och konsekvens och när en process/rutin ska anses så 

kritisk att den ska tas med i en internkontrollplan 

En ny bedömningsmodell, som användes i de flesta andra kommuner, föreslås. 

Likaså föreslås att det är enbart om processen/rutinen hamnar inom ett visst 

kritiskt område som den ska komma finnas med i internkontrollplanen. 

uppföljning. 
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4. Hur uppföljningen ska gå till  

Färre, men enklare och tydligare punkter för uppföljning föreslås    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att godkänna förslag till tillämpningsanvisningar till reglemente för 

intern kontroll.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och ledamot Tommy Andersson 

(S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna förslag till tillämpningsanvisningar till reglemente för intern 

kontroll.   

________________ 
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§ 441 Dnr 2015-000213 732 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 
1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen, 
äldrenämnden 

Äldrenämnden § 150/2015 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

tre att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.    

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet och skicka för 

vidare beredning i kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

_______________ 
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§ 442 Dnr 2015-000506 101 

Uppdrag angående system för digitala möteshandlingar 

Sammanfattning  

Information om uppdraget angående system för digitala möteshandlingar.    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) samt 

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Leif Söderlund 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 443 Dnr 2015-000541 179 

Nyårsfirande 2015 

Sammanfattning  

I november 2014 fattades ett beslut att Fritid och kulturförvaltningen skulle 

arrangera ett nyårsfirande i Ronneby centrum. Budget som anslogs för 

nyårsfirandet 2014 var 75 tkr från Kommunstyrelsen. Detta belopp  

räckte inte då den totala kostnaden blev närmare 150 tkr.  Arrangemanget var 

lyckat och uppskattades av besökarna.   

 

Kostnaderna för ett nyårsfirande 2015 kostar runt på 160 tkr och då blir det    

i samma omfattning som 2014 års firande. 2015 finns det inget belopp 

budgeterat på Fritid- och kulturnämnden. 

 Programmet för nyårsfirandet 2014 såg ut så här; 

 kl. 23.30 Viktor Johansson på scen 

 kl. 23.50 Lena Mahrle, ordförande i Fritid- och kulturnämnden håller tal 

 kl. 24.00 Fyrverkerier      

Bedömning 

Nyårsfirande i Ronneby centrum 

Nyårsfirande på Ronneby torg med underhållning och att fyrverkeripjäserna 

avfyras på Snäckebacksplan (parkeringen). 

 

Kostnaden för att arrangera ett nyårsfirande med samma upplägg kostar cirka 

160 tkr. I detta belopp ingår bland annat: marknadsföring (ex. annons), sex 

personal/vakter av fyrverkeripjäser och avspärrning av området, scenvagn, el, 

underhållning, artist, fyrverkeripjäser avspärrning och sophantering. 

 

Det är många besökare som kommer till torget. 2014 års firande fungerade bra. 

Polisen var på plats och beslagtog även fyrverkeripjäser från besökare såväl 

vuxna som minderåriga.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att genomföra 

2015 års nyårsfirande. 

Kommunstyrelsen beslutar att bekosta presenterat nyårsfirande enligt föreslagen nivå 

på 160 tkr.    
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Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD) samt Roger 

Gardell (FP). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att: 

- ge Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra 2015 års 

nyårsfirande 

- kommunstyrelsen bekostar presenterat nyårsfirande enligt föreslagen 

nivå på 160 tkr. Medlen tas från kommunstyrelsens oförutsedda. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- ge Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra 2015 års 

nyårsfirande 

- kommunstyrelsen bekostar presenterat nyårsfirande enligt föreslagen 

nivå på 160 tkr. Medlen tas från kommunstyrelsens oförutsedda. 

________________ 
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§ 444 Dnr 2015-000554 619 

Information om reservkraft på Knut Hahnskolan 

Sammanfattning  

 William Lavesson informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om reservkraft 

på Knut Hahnskolan.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Nicolas Westrup (SD) samt Roger Gardell (FP). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet samt att ärendet också behandlas på kommunstyrelsens 

sammanträde 2015-10-27.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- notera informationen till protokollet  

- ärendet också behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-

27 

_______________ 
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§ 445 Dnr 2015-000007 101 

Delegationsbeslut 2015 

Sammanfattning  

 Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Utbildningsnämnden.      

Förslag till beslut 

Att delegationsbesluten noteras till protokollet.       

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till 

protokollet. 

________________ 
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§ 446 Dnr 2015-000017 101 

Kurser och konferenser 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kurser och konferenser läggs till 

handlingarna utan beaktande. 

________________ 
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§ 447 Dnr 2015-000018 101 

Delgivningsärende 

Sammanfattning  

Blekinge Tingsrätt, underrättelse konkurs Advokatbyrån Palm & Nilsson KB 

Blekinge Tingsrätt, underrättelse konkurs Sjökrogen Betorica AB 

Länsstyrelsen, beslut om förordnande som notarius publicus 

Länsstyrelsen Skåne, angående begravningsombudens årsberättelser för 

verksamhetsåret 2014 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hemställan om underlag från 

länsstyrelserna med anledning av flyktingsituationen 

Polisen, anmälan och beslut angående trafikolycka Blasius Köning, Götgatan 

Sveriges Föreningar, Sveriges föreningsvänligaste kommun 2015 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 15:24-29 

Transportstyrelsen, beslut om tillstånd för indragning av SSA vid Gökalv 

Växjö tingsrätt, upphävande av vattenförrättningen för torrläggningsföretaget 

Knällsberg och Gummegölsmåla av år 1906 

 

Protokoll 

Region Blekinge 2015-10-07 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 2015-09-25 

 

Protokollsutdrag 

Olofströms kommun § 175/2015    

Förslag till beslut 

Att delgivningsärendena noteras till protokollet.       

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delgivningärendena till 

protokollet. 

________________ 


