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§ 388 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

Tommy Andersson (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 389 Dnr 2015-000492 022 

Information personalärenden, kostenheten 

Sammanfattning  

Kostchef Elena Johansson och förvaltningschef Magnus Graad informera 

kommunstyrelsens arbetsutskott om personal etc. inom kostenheten.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

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

Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) samt förtroendevald med 

närvarorätt Anna Carlbrant (RP). 

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 att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 390 Dnr 2012-000396 214 

Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 mfl (Hulta 
Förskola) 

Sammanfattning  

Adress: Brunkullavägen 

Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat förslag till ändring av detaljplan 

för del av Hulta 2:115, kv Eternellen mm i Ronneby. 

Samtliga handlingarna finns på följande länk:  

http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-

detaljplaner/hulta-forskola/   

Bedömning 

Planförslaget innebär att prickmark/u-område inom en mindre del av 

gällande plan upphävs så att den nya placeringen av förskola kan medges. 

Planen är utställd på samråd under tiden 2 oktober mån tom 16 oktober. 

Planförslaget bedrivs enligt standard planförfarande. Miljö- och 

byggnadsnämnden kan anta planförslaget i november 2015.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot 

förslaget.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Roger Gardell (FP), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) 

samt Peter Bowin (V) 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att: 

- arbetet med en ny detaljplan för Hulta 2:115 stoppas 

- Tekniska förvaltningen får, i samråd med utbildningsförvaltningen, i 

uppdrag att presentera förslag på byggnation inom gällande 

detaljplan för Hulta 2:115. Förslaget presenteras för 

kommunstyrelsen december 2015 
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Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- arbetet med en ny detaljplan för Hulta 2:115 stoppas 

- Tekniska förvaltningen får, i samråd med utbildningsförvaltningen, i 

uppdrag att presentera förslag på byggnation inom gällande 

detaljplan för Hulta 2:115. Förslaget presenteras för 

kommunstyrelsen december 2015 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(57) 
2015-10-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 391 Dnr 2013-000026 214 

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra Piren 

Sammanfattning  

 

Förslag till detaljplan för Östra piren har varit utställd för granskning under 

tiden 27 februari 2015 t o m 20 mars 2015. Synpunkter från Länsstyrelsen, 

Tarkett AB och Riflex film har inkommit. Tarkett AD och Riflex film har 

synpunkter på att området blir ett friluftsområde vilket har stor betydelse för 

deras verksamhet vad det gäller buller. De har också synpunkter på trafiken. 

Länsstyrelsen har synpunkter på bl a strandskydd, bestämmelsen 

friluftsområde och översvämningsrisken.  

Den 17 augusti beslutar KS AU att miljö- och byggnadsförvaltningen 

avvaktar med fortsatt arbetet på detaljplanen fram till oktober. KS AU 

uppdrar miljö- och byggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, AB 

Ronneby industrifastigheter och näringslivsenheten att, till sammanträdet 

2015-10-12, redovisa för kommunstyrelsens arbetsutskott vad som kan göras 

med befintlig plan. 

Syftet med gällande plan, laga kraft 1974-11-27 är att reglera de sedan länge 

befintliga hamn- och industriverksamheterna i området och även medge viss 

utvidgning av bådadera. Det innebär att sådant som tillhör hamnverksamhet 

ryms. 

Användningsbestämmelsen för Östra piren är Th vilket betyder, att området 

får användas för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. Vattenområdet 

får inte uppfyllas eller överbyggas. 

Beteckningen Th är kvartersmark vilket innebär att det finns möjlighet att 

utveckla området med t ex restaurang, service mm och marken kan säljas. 

Planen tillåter inte bryggor. Bedömningen är att om man vill anlägga 

bryggor krävs det en planändring. Marken utmed kajen är prickmark som 

inte får bebyggas, däremot kan en gång- och cykelväg anläggas. Den 

diskussion med Allt i marin Ronneby AB som pågår kan inrymmas i 

gällande plan. 

Förslag till beslut 

Ärendet tas upp för information och diskussion.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att: 

- Näringslivsenheten får i uppdrag att presentera ett förslag på 

utveckling av Östra Piren till en anläggning som inkluderar 

turismnäringen. Uppdraget redovisas för kommunstyrelsen februari 

2016 

- Kommunstyrelsen, i samband med redovisningen av uppdraget, tar 

ställning till huruvida detaljplan för Östra Piren ska ändras eller inte 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att näringslivsenhetens uppdrag utförs 

i samråd med övriga förvaltningar och bolag. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framförda yrkanden och finner bifall för desamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- Näringslivsenheten får i uppdrag att presentera ett förslag på 

utveckling av Östra Piren till en anläggning som inkluderar 

turismnäringen. Uppdraget redovisas för kommunstyrelsen februari 

2016 

- kommunstyrelsen, i samband med redovisningen av uppdraget, tar 

ställning till huruvida detaljplan för Östra Piren ska ändras eller inte 

- näringslivsenhetens uppdrag utförs i samråd med övriga förvaltningar 

och bolag 

________________ 
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§ 392 Dnr 2015-000266 049 

Information om Tekniska förvaltningens investeringar 
för 2015 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Magnus Graad och projekledare William Lavesson 

informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om Tekniska förvaltninens 

investeringar för 2015.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Roger Gardell (FP) samt 

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet samt att ärendet också redogörs för kommunstyrelsen. 

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 samt att ärendet också redogörs för kommunstyrelsen. 

________________ 
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§ 393 Dnr 2015-000265 010 

Dialog om verksamhetsplan/nämndsmål 2016, Tekniska 
förvaltningen 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen fick av KS 2015-05-05 §124 i uppdrag att arbeta 

fram nämndmål inför 2016. Tekniska förvaltningen har påbörjat uppdraget 

och vill diskutera målarbetet med KSau. Samtidigt presenteras ett förslag till 

verksamhetsplan 2016.   

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta 

Tekniska förvaltningens nämndsmål inför 2016.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet 

återremitteras för att målen ska ses över och harmoniseras med beslut från 

budgetberedningen. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att 

målen ska ses över och harmoniseras med beslut från budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 394 Dnr 2014-000045 253 

Försäljning av del av fastigheten Ronneby 25:16, annex 
och lada till Fridhems gård 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade § 310/2010 om fortsatt utredning och att ett nytt 

ställningstagande skulle göras i avvaktan vad som händer med f.d. kårhuset. 

I kommunfullmäktige 2013-11-11 § 226 beslutades att Fridhem 1, f.d. 

kårhuset skall säljas. Nu är f.d. kårhuset sålt till Mandeltårtan Fastighets AB. 

Kommunstyrelsen beslutade § 53/2014 att i nuläget ej försälja annexet och 

ladan vid Fridhems gård, del av fastigheten Ronneby 25:16.   

Bedömning 

AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) är ägare till byggnaden som är 

närmaste granne till försäljningsobjektet. VD Dennis Roberteus lämnar 

följande synpunkter: 

”ABRI har inget att invända mot föreslagen fastighetsbildning, avstyckning 

eller försäljning. 

Ser inte att detta kommer att påverka BCC (Blekinge Convention Center) 

negativt. 

Eventuell nattklubbsverksamhet som ibland kan upplevas som störande är 

sedan länge predestinerad till Hotellets huvudbyggnad”.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

föreslå Kommunstyrelsen att tillstyrka en försäljning av annex och lada 

Fridhemsvägen 2 och 4, Ronneby, enligt förslag till avstyckning enligt karta 

i bilaga 4 samt beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige ger delegation till 

Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen av en del av Ronneby 25:16.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

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

Tommy Andersson (S) samt Roger Gardell (FP). 
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Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar, med 

instämmande av Roger Gardell (FP), att först samråda med ägaren till 

´Kårhuset´ innan beslut om försäljning tas. 

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

(S) och Nicolas Westrup (SD), att avslå försäljning av annex och lada på 

Fridhemsvägen 2 och 4, Ronneby. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framförda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 

Kenneth Michaelsson (C) yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta följande 

beslutsgång: 

Ja-röst för Kenneth Michaelssons (C) yrkande 

Nej-röst för Malin Norfalls (S) yrkande 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med 4 nej-röster mot 2 ja-röster bifallit 

Malin Norfalls (S) yrkande. 

Ledamöter/tjänstgörande 

ersättare 

Parti Ja-

röst 

Nej-

röst 

Avstår från 

att rösta 

Kenneth Michaelsson C X    

Roger Gardell FP X    

Malin Norfall S  X   

Tommy Andersson S  X   

Peter Bowin V  X   

Nicolas Westrup SD  X   

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå 

försäljning av annex och lada på Fridhemsvägen 2 och 4, Ronneby. 

________________ 
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§ 395 Dnr 2013-000231 022 

Förslag till ny central vaktmästarorganisation 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2013 om en kostnadsreducering 

på centrala konton motsvarande 3 500 tkr (helårseffekt). Beslutet flyttades av 

många olika skäl sedan fram för att gälla fr.o.m. 2014 men har ännu inte 

effektuerats. Mot bakgrund av detta har förvaltningarna arbetat fram ett 

förslag där den beslutade reduktionen kan hanteras genom en centralisering 

och effektivisering av vaktmästarorganisationen i kommunen  

Bedömning 

Tidigare gjorda utredningar och bedömningar som presenterats för 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har visat att åtgärderna både ger den 

beslutade effektiviseringen och en tydlig och hållbar effektiv organisation. 

Fritid- och kulturförvaltningen har genomfört effektivisering motsvarande 

1 000 tkr i vaktmästarorganisationen, vilket reducerat nämndens ram fr.o.m. 

2015. Kvarstår totalt 2 500 tkr att bespara. 

Tekniska nämnden föreslås därför att senast i februari 2016 återkomma med 

utredning och konsekvensbeskrivning av hur denna effektivisering ska kunna 

verkställas i en centraliserad vaktmästarorganisation med full 

besparingseffekt fr.o.m. 2017. 

Nämndernas remissvar visar att man inte har något att erinra mot förslaget 

men att det finns gränsdragnings- och praktiska frågor som måste utredas 

och beslutas i samband med förändringen. 

Skolledare och anställda inom utbildningsförvaltningen har uttryck oro över 

den föreslagna organisationen. Skrivelser från fackförbundet Sveriges 

Skolledarförbund och medlemmar i Vision bifogas detta ärende.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås hemställa hos Kommunfullmäktige: 

Kommunens samlade vaktmästarresurser överförs fr.o.m. 01.01.2016  till 

Tekniska förvaltningen. 

Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 

Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01.01.2016. 
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Tekniska förvaltningens ram reduceras med 2 500 tkr  

fr o m 2017. 

Besparingspost centrala konton reduceras med 2 500 tkr  

fr o m 2017. 

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i februari 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2 500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP), 

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

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att datumet 

01.01.2016 under den andra att-satsen i beslutsförslaget ändras till 

01.04.2016. 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att den andra att-satsen i 

beslutsförslaget kompletteras med följande: budget för arbetsledningen 

inkluderas. 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att återkoppling av omorganiseringen görs i 

samband med årsredovisningen 2016. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framförda yrkanden och finner bifall för desamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- Kommunens samlade vaktmästarresurser överförs fr.o.m. 01.04.2016  

till Tekniska förvaltningen 

- Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen 

inom Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 

Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01.01.2016. Budget för 

arbetsledningen inkluderas. 

- Tekniska förvaltningens ram reduceras med 2 500 tkr  

fr o m 2017 
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- Besparingspost centrala konton reduceras med 2 500 tkr  

fr o m 2017 

- Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i februari 2016 

redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning av hur 

effektiviseringskravet motsvarande 2 500 tkr ska verkställas med 

helårseffekt fr.o.m. 2017 

- återkoppling av omorganiseringen görs i samband med 

årsredovisningen 2016 

________________ 
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§ 396 Dnr 2015-000476 101 

Revidering av teckningsrätt för Ronneby kommun 

Sammanfattning  

Med anledning av redan gjorda förändringar i ekonomienhetens personal 

behöver teckningsrätten uppdateras. Samtidigt föreslås mindre textmässiga 

justeringar.  

Bedömning 

Förslag till revidering: 

Bankkonton m.m. 

4 § 

Teckningsrätten för kommunens bankkonton, plus- och bankgiro, samt 

övriga konton för likvida medel, kommunens donationsfonder (stiftelser) 

med mera ska utövas av kommundirektör Magnus Widén, samordnings- och 

utvecklingschef Anna-Karin Sonesson, ekonomichef Johan Sjögren eller 

ekonom/controller Peter Nordberg, i förening med ekonomihandläggarna 

Helene Pihl eller Marie Johansson.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera teckningsrätten § 4 för Ronneby 

kommun enligt förslag ovan.  

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 

revidera teckningsrätten § 4 för Ronneby kommun enligt förslag ovan. 

_______________ 
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§ 397 Dnr 2015-000481 014 

Remiss från länsstyrelsen - Ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning, Preem AB Galtsjön 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Kalmar län har överskickat en remiss avseende ansökan om 

kameraövervakning vid Preem, Galtsjön. Ansökan avser fyra kameror som 

sätts upp för att beivra brott, förebygga brott, olyckor och miljöskador. Det 

som ska filmas är pumpar, betalterminaler och tankningsplats. Remissvar ska 

vara inlämnad senast 16 oktober.  

Bedömning 

Kommunstyrelsen har haft som policy att endast lämna yttrande i de fall där 

kommunen anser sig ha anledning till ett ställningstagande som påverkar 

ärendet på ett sådant sätt att genomförandet av övervakningen skulle 

förändras i förhållande till ansökan. I de fall där kommunen ansett att 

kommunen inte tillför något i ärendet har kommunen avstått från att yttra 

sig. I liknande fall som detta har kommunstyrelsen valt att avstå från att yttra 

sig.  

På grund av kort remisstid föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott fattar 

beslut i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att inte avge yttrande i 

ärendet.  

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget och att ärendet också behandlas i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte avge yttrande i ärendet och 

att ärendet också behandlas i kommunstyrelsen. 

_______________ 
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§ 398 Dnr 2014-000363 14 

Strategi och organisation för kommungemensam 
marknadsföring/information 

Sammanfattning  

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 presenterades förslaget på 

strategi och två förslag till organisatorisk lösning för besöksnäring (§24 Dnr: 

2014–000359001). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att ge 

kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med förslaget och redovisa 

för- och nackdelar med de två förslag till organisation. Vid 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-17 återremitterades förslaget med 

att en komplettering med en utredning kring för- respektive nackdelarna med 

att placera Informationsenheten, Turistbyrån och evenemang i 

Kommunledningsförvaltningen och därmed under Kommunstyrelsen. Det 

beslutades även att en analys skulle tas fram rörande omdisponering av 

medel inom Fritid- och kulturförvaltningen. Det beslutades också att ärendet 

skulle kopplas samman med ärendet Strategi och organisation för 

kommungemensam marknadsföring/information. Denna tjänsteskrivelse och 

medföljande utredning består därför av båda dessa delar.  

 

Strategi och organisation för kommungemensam 

marknadsföring/information 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade återremiss för att rymma 

förslaget (det vill säga att tillsätta en kommunikationschef) inom nuvarande 

ramar i nytt förslag. Det var en positiv inställning till att bryta ut en 

strategisk kommunikationsenhet. För att finansiera en anställning som 

Kommunikationschef har ett förslag gått ut till samtliga nämnder på remiss. 

Förslaget innebär att nämnderna, beroende på storlek, ska bidra till att 

bekosta en kommunikationschef. Remisstiden går ut först 2015-10-09. Det 

ska noteras att förslag på lösning för att bekosta kommunikationschefen är 

det som återstår i utredningen.  

 

Redovisning av de tre förslagen till organisering av besöksnäringen 

 

Förslag 1 i strategin  

Flytta över ansvar och resurser för de delar av besöksnäringen som avser 

turistbyråverksamhet, förmedling, försäljning och marknadsföring från Fritid 

– och Kulturförvaltningen till Näringslivsenheten samt här samla det som är 

kopplat till Visit Blekinge. I ansvaret inkluderas strategiarbete samt 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(57) 
2015-10-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

samordning/sammanställning av förvaltningsövergripande utredningsarbete 

såsom utvecklingsmöjligheter och investeringar.  

 

Fördelar  

 Kan skapa en tydligare bild över mål och inriktning såväl internt som 

externt. Det blir exempelvis lättare att skapa en helhet över 

investeringsbeslut när både Tekniska förvaltningen och 

Näringslivsenheten ligger under samma nämnd. 

 Det kan skapa en större möjlighet till samordning och styrning då 

Kommunstyrelsen blir nämnd för besöksnäringen. 

 Ett sätt att visa näringens betydelse och tydliggöra satsning, då den 

kommer att sortera direkt under kommunstyrelsen. 

 En signal till näringen att den betraktas som ett fullvärdigt företagande, 

helt i paritet med övriga näringar inom kommunen. 

 Finns en vana vid att hantera företag och kan se samordningsvinster 

mellan företagen. 

 

Nackdelar/risker 

 Något färre medarbetare som arbetet kan fördelas på.  

 Evenemang och turism hänger samman vilket nu blir uppdelat. Upplevs 

vara ett mindre problem då nuvarande evenemangssamordnare kan 

kommunen och van att samarbeta.  

 Att tjänster för marknadsföring av exempelvis besöksmål måste köpas. 

 

Förslag 2 i strategin 

Förslag 2 innebär att det är som idag men att förstärka Fritid – och 

Kulturverksamheten med att anställa en 

informatör/kommunikatör/marknadsföringstjänst (som behövs på 

förvaltningen oavsett förslag 1 eller 2) med uppgift att hantera all 

information gällande hemsida, Visit Ronneby och Blekinge, kulturfoldrar, 

påsk – och sportlovskalendrar, övrigt marknadsföringsmaterial samt vara ett 

stöd för turism – och evenemangssamordnaren inom förvaltningen.  

 

Förslaget innebär att befintlig organisation kvarstår och inkluderar det som 

idag ligger på Näringslivsenheten om Visit Blekinge samt en komplettering 

med marknadsförings/informatörstjänst inom befintlig budget.   
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Fördelar 

 

 Alla verksamheter inom Fritid – och Kultur är på ett eller annat sätt 

kopplat till besök från externa och interna turister/besökare. 

 Erfarenheter av att tidigare haft frågan inom förvaltningen 

 Marknadsföringstjänster måste inte köpas om sådan kompetens anställs.  

 

Nackdelar/risker 

 

 Vägledning av turistföretag och att lyfta besöksnäringen i strategiskt syfte 

blir lätt lågt prioriterat. 

 Det saknas dialog och kommunikation om besöksnäringen mellan Fritid- 

och kulturnämnden och Kommunstyrelsen vilket bidrar till en otydlighet.  

 Det kan uppstå en brist på helhetsperspektiv när besöksnäringen ligger på 

Fritid- och kulturnämnden samtidigt som andra beröringspunkter 

Tekniska och Näring ligger under Kommunstyrelsen och även 

kommunens kommunikationsavdelning. 

 

Förslag 3 (nytillkommen sedan KSAU 2015-08-17) 

Förslag tre väcktes på Kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 2015. 

Förslag tre innebär att flytta över ansvar och resurser både för 

turistverksamheten och evenemang samt informatören på Fritid- och kultur 

till den Kommunikationsenhet under Kommunledningsförvaltningen som 

föreslås skapas. Det skulle innebära att enheten skulle utgöra åtta 

heltidstjänster. Tre tjänster från information, två tjänster Medborgarservice 

samt informatör och evenemangssmordnare från Fritid- och kultur och 

tillsättning av en kommunikationschef. 

Fördelar 

 Större grupp medarbetare med bredare kompetens som delvis kan bidra 

till effektivare planering och som till viss del kan hjälpas åt. 

 Det blir mer fokus på marknadsföring av besöksnäring. 

 Medborgarservice kan nyttjas bättre i arbetet med besöksnäring. 

 Liksom under förslag 1 finns det fördelar med att besöksnäring skulle 

placeras under Kommunstyrelsen. 
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Nackdelar/risker 

 Arbetet med evenemang och de naturliga samarbeten som finns inom 

Fritid- och kulturförvaltningen fungerar bra idag. Det finns en risk att 

arbetet med evenemang kommer försvåras av en omorganisering från 

förvaltningen exempelvis kommer det uppstå en betydligt större 

interndebitering. För att hantera detta kommer det i sin tur krävas en 

större budget och mer personalresurser.  

 Fritid och turism hänger tät ihop. Det pågår ett arbete med att utveckla 

idrottsturism och även kulturturism vilket kräver mycket samarbete 

mellan evenemangssamordnare och idrotts- och kulturanläggningarna 

vilket kan försvåras av förslag 3.  

 Det finns en risk att enheten uppfattas som en marknadsförings- och 

besöksnäringsenhet och att det övergripande kommunikationsarbetet 

kommer prioriteras ner i organisationen.  

 Informationsavdelningen har redan fullt upp med arbetsuppgifter så 

möjligheten att kunna hjälpas åt och fördela arbete finns men uppfattas 

utifrån befintlig personalstyrka vara låg. 

 Informatör på Fritid- och kulturförvaltningen behöver arbeta med att 

förstärka all kommunikation på förvaltningen både vad gäller kultur, 

idrottsanläggningar och så vidare. Det kan ske även vid en centralisering 

av tjänsten men för att nå bäst effekt bör den vara placerad nära 

verksamheten.  

 

Fritid- och kulturnämndens remissvar (när det bara fanns förslag 1 och 2) 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen påtala 

att nämnden inte ser någon vinst med att ändra i organisationen och att 

arbetssätt gällande turism och besöksnäring. Den pågående utvecklingen 

som sker inom Fritid- och kulturnämndens område och det goda 

samarbetsklimatet gör att frågorna hanteras och kommer hanteras med 

prioritet. 

 

Fritid- och kulturförvaltningen beskriver i sin bedömning att det pågår en 

rekryterar av en kommunikatör till Fritid- och kulturförvaltningen. Inför 

2016 föreslår förvaltningen en budgetförstärkning på en heltidstjänst inom 

turism.   
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Analys rörande omdisponerade medel inom Fritid och 

kulturförvaltningen 

 

Ekonomienheten har tagit fram budget och utfall för evenemang, 

marknadsföring och turism för åren 2012-2014. Djupare analys kräver att gå 

in på respektive faktura och att man är insatt i verksamheten. Den 

arbetsinsatsen som detta kräver anses inte realistisk att genomföra. 
 

 

 

 Budget Utfall Avvikelse 

mot 

budget 

2012 680 573 107 

2013 1 194 1 501 -307 

2014 1 113 997 116 

 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen håller fast vid att förslag 1, att flytta över de 

delar från Fritid- och kulturförvaltningen som har med besöksnäring att göra 

till Näringslivsenheten, det vill säga;   

Turistbyråverksamhet 

 Säsongspersonal   

 Övrigt   

 

Turistförmedling och försäljning 

 Visit Ronneby    

 Marknadsföring    

 

Kvar på Fritid-och kulturförvaltningen skulle då vara;  

 Personal      

 Evenemang   

 

Förslaget innebär att det strategiska arbetet med att lyfta besöksnäringen som 

näring och turismen som fråga i kommunen och i länet skulle placeras på 

Näringsliv vilket är naturligt medan aktiviteter som gynnar besöksnäringen 

som exempelvis evenemang och material om aktiviteter i kommunen blir 

placerat på Fritid- och kulturförvaltningen. 
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Förslaget anses stödja verksamheten i störst utsträckning. I denna form 

innebär dock förslaget att arbetsuppgifter skulle flyttas över till 

Näringslivsenheten men utan personalförstärkning som exempelvis strategi 

och samordningsarbete vilket inte är rimligt. Bedömningen är att det skulle 

behövas en heltidstjänst utvecklare på Näringslivsenheten för att lyfta frågan.  

 

Om det inte sker en personalförstärkning av utvecklare på 

Näringslivsenheten bör besöksnäringen ligga kvar på Fritid- och 

kulturförvaltningen där det fortfarande är för lågt antal anställda som arbetar 

med frågan men där frågan kan utgöra delar av medarbetares tjänster.  

Den heltidsanställda turism- och evenemangsamordnare som idag arbetar 

med både turism och evenemang arbetar nästan uteslutande med evenemang. 

Det finns tydliga vinster med att evenemang ligger kvar på Fritid- och 

kulturförvaltningen. Evenemang hänger tätt samman med kommunens 

anläggningar som Fritid- och kultur har ansvar för exempelvis vad gäller 

praktisk hjälp av anläggningarna som annars skulle intern debiteras. En 

betydligt större interndebitering kommer kräva en större budget och mer 

administration av turism- och evenemangssamordnaren. Samarbetena mellan 

evenemangssamordnaren och anläggningarna verkar också fungera bra i 

nuvarande organisering. Det behövs ett nära samarbete mellan evenemang, 

turism och informationsavdelningen men i den praktiska vardagen anses inte 

arbetet gynnas i den utsträckningen att förslag 3 är att förorda.  
 

Fördjupad analys kring de tre förslagen finns i utredningen. 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag: 

 

Att flytta över besöksnäring och turistbyråverksamhet från Fritid- och 

kulturförvaltningen till Näringslivsenheten.  

 

Turistbyråverksamhet:  

Säsongspersonal   

Övrigt   

Turistförmedling och försäljning: 

Visit Ronneby   

Marknadsföring  

Evenemangssamordnare och aktiviteter och kostnader kopplat till 

evenemang ligger kvar på Fritid- och kulturförvaltningen. 

För att skapa ökad besöksnäring;  
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Att föreslå att Fritid- och kulturförvaltningen i och med att de får färre 

arbetsområden och ansvar även flyttar över ekonomiska resurser 

motsvarande en heltidstjänst till Näringslivsenheten för att arbeta med 

besöksnäring. Förvaltningen får göra en bedömning av hur de ekonomiska 

resurserna ska frigöras för att överföras. Från och med 1 januari 2016. 

Totalt   600 tkr 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP) 

samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet ska 

återremitteras och invänta beslutsunderlag från tidigare uppdrag rörande 

strategi och organisation för kommungemensam 

marknadsföring/information. Underlaget presenteras för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet och 

invänta beslutsunderlag från tidigare uppdrag rörande strategi och 

organisation för kommungemensam marknadsföring/information. 

Underlaget presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

_______________ 

Exp: 

Cecilia Birgersson  

Näringslivsenheten 
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§ 399 Dnr 2015-000256 041 

Socialnämndens redovisning av tertialrapporten 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-02 att uppdra åt socialnämnden att till 

kommunstyrelsesn arbetsutskott redovisa tertialrapport i detalj. Vid 

arbetsutskottets sammanträde 2015-09-07 redovisade förvaltningschef 

Birgitta Socialnämndens tertialrapport I. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet samt att 

socialnämnden återkommer med en redovisning av balanskontot för 

ensamkommande barn till kommande sammanträde.    

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: 

Socialförvaltningen 
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§ 400 Dnr 2014-000350 001 

Ny varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby 
kommun (plats och organisation) 

Sammanfattning  

För att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara på dagens 

kommunikationsmöjligheter och stärka Ronneby kommuns varumärken 

presenterar informationsavdelningen en varumärkesplattform med fokus på 

organisationens varumärke – Ronneby kommun och platsens varumärke – 

Ronneby – den moderna kurorten. Båda våra varumärken används redan 

idag av den kommunala organisationen. Varumärkesplattformen håller fast 

vid dessa två varumärken och tydliggör användandet och förhållningssätt. 

Både varumärket för organisationen och platsen bygger på en gemensam 

grafisk idé men har unika grafiska utformningar. Varumärkesplattformen 

behövs även för att föra ihop två politiska beslut (KF § 96/2007 och KS § 

134/2012) angående kommunikation och marknadsföring i Ronneby 

kommun.  

Bedömning 

Den grafiska profilen är en del av varumärkesplattformen. Färger, former 

och känslan i profilen har växt fram ur en gedigen analys som beskrivs i 

bakgrundsdelen till plattformen. Både varumärket för organisationen och 

platsen bygger på en gemensam grafisk idé men har unika grafiska 

utformningar.  Detta för att på bästa möjliga sätt kunna förstärka effekterna 

av varandra. 

Totalt har ca 180 personer (kommunanställda chefer och medarbetare på alla 

förvaltningar, invånare, näringsidkare, föreningsaktiva, ungdomar, 

nyinflyttade och politiker) deltagit i arbetet under perioden mars 2013 - 

augusti 2015. Under sommaren har vi fokuserat vårt arbete på att förtydliga 

innehållet i förslaget som presenterades i KS den 7 april 2015 (KS § 

110/2015). Vi har även lämnat svar på ett flertal frågor, som till exempel en 

införandeplan med tillhörande preliminära kostnadskalkyl (bilaga 4). Detta 

för att plattformen ska kunna användas som ett värdefullt verktyg av många 

för att kunna ge en så realistisk och mångfacetterad bild av Ronneby som 

möjligt.  

Remissvaren presenteras här i bilaga 2 i form av en samrådspresentation. 

Varumärkesplattformen och den grafiska profilens kärnvärden är en 

vidareutveckling av ursprungsförslaget med hänsynstagande till remissvaren, 
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ett prioriteringsarbete i form av två workshops och kompletteringar efter 

återremissen.  

Varumärken byggs inifrån. Vårt varumärke utgår från en gemensam 

varumärkesplattform som beskriver vad vi vill och står för. 

Varumärkesplattformen skapar nödvändiga förutsättningar för att stärka 

bilden av Ronneby kommun som en bra och attraktiv plats att besöka, bo och 

verka i. Detta enligt visions- och målformuleringarna i gällande 

budgetdokument för Ronneby kommun.  

Plattformen ska även tydliggöra förhållandet mellan Ronneby kommuns två 

befintliga varumärken – Ronneby kommun och Ronneby – den moderna 

kurorten. Båda våra varumärken ingår i plattformen och kommer även i 

fortsättningen att användas av den kommunala organisationen. 

Plattformen och den grafiska profilen är ett dagligt verktyg för alla 

kommunens verksamheter som arbetar med utåtriktad kommunikation och 

marknadsföring. Den ger underlag till beslut i kommunikationsfrågor som 

rör den kommunala organisationen (intern- och externkommunikation) och 

övergripande kommunikationsfrågor där olika delar av kommunkoncernen 

samverkar.  

Varumärkesplattformen innehåller rekommendationer i 

kommunikationsfrågor där kommunen samverkar med externa aktörer 

(privat och offentlig verksamhet) för att stärka platsens attraktivitet. 

Varumärkesplattformen och den grafiska profilen är utformad för att ge 

vägledning och beslutsunderlag till kommunikatörer, informatörer, 

webbredaktörer, marknadsförare och chefer inom den kommunala 

organisationen. Även externa aktörer (näringsliv, föreningsliv) som verkar 

på den geografiska platsen Ronneby kan använda den delen av 

varumärkesplattformen som berör varumärket Ronneby – den moderna 

kurorten. 

 

Varför behöver vi ha en varumärkesplattform? 

Vi har i dagsläget två politiska beslut som styr kommunikations- och 

marknadsföringsarbetet inom Ronneby kommun (KF § 96/2007 och KS § 

134/2012). Beslutet i KS i april 2012 slog fast att marknadsföringsarbetet för 

platsen Ronneby kommun ska genomföras under varumärket Ronneby – den 

moderna kurorten. Som en följd av beslutet krävs en samordning av KF-

beslutet från 2007 med KS-beslutet från 2012 som reder ut förhållningssättet 

och de olika användningsområdena för våra nuvarande kommunala 

varumärken Ronneby kommun och Ronneby – den moderna kurorten.  
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I analysarbetet ingår tidigare erfarenheter från kommunikationssatsningar 

som till exempel näringslivsprojektet Ronneby – den moderna kurorten och 

jubileumssatsningen från 1987 Hjärtat i Sveriges trädgård. Vissa detaljer från 

tidigare arbeten är djupt rotade inom kommunen och bär tydliga positiva 

associationer för befintliga och framtida målgrupper. Därför ingår dessa i 

varumärkesplattformen och inte minst i den grafiska profilen.  

Den gemensamma plattformen gör det möjligt att berätta den egna historien 

inom en gemensam ram. För målgruppen skapar det en tydlighet kring 

avsändaren och ger relevant och mångfacetterat innehåll. Avsändaren får 

hjälp med inramningen av berättelsen och kan lägga mer tid och resurser 

genom att på ett kreativt sätt målgruppsanpassa sitt budskap. 

 

Hur ser omvärlden på oss i Ronneby kommun? Vilken image har vi? 

Som en del i återremissen önskades förtydliganden kring omvärldens bild av 

vår plats, d v s imagen som platsen Ronneby kommun har bland de som inte 

bor eller verkar här. Generellt gäller att omvärldens (anm. omvärlden i 

Sverige) bild av Ronneby är positiv, dock brottas vi som många mindre eller 

mellanstora kommuner runt om i Sverige med en ganska låg kännedom. 

Associationer som nämns är Ronneby Brunn/Brunnspark, kust och 

spa/kurort. I bakgrundsmaterialet (bilaga 3) finns mer detaljerad information.   

  

När använder vi varumärket Ronneby kommun och när Ronneby – den 

moderna kurorten? 

Den konkreta kommunikationsinsatsen styr vilket av våra varumärken som 

kommer att användas. Generellt gäller dock att varumärket Ronneby 

kommun används i de flesta fall när Ronneby kommun kommunicerar som 

myndighet, arbetsgivare eller organisation. När Ronneby kommun 

tillsammans med andra aktörer (privata, offentliga, föreningsliv) 

marknadsför platsen Ronneby används i de flesta fall det gemensamma 

varumärket Ronneby – den moderna kurorten. Det kommer att finnas 

kommunikationsinsatser som hamnar i ett mellanläge, där avsändarfrågan 

behöver processas fram. I varumärkesplattformen nämns konkreta exempel. 

    

Hur kan vi styra platsvarumärket ”Ronneby” i framtiden? 

Varumärkesplattformen som presenteras här är färskvara. Platsens 

varumärke behöver vårdas och utvecklas utifrån Ronneby kommuns 

övergripande mål- och visionsdokument. Därför föreslår 

informationsavdelningen att tillsätta en styrgrupp för utvecklingen av 

platsens varumärke. Med fördel består denna styrgrupp av kommunens 
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ledande politiker, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Informationsavdelningen presenterar årligen analyser och förslag på 

lämpliga åtgärder för att stärka Ronnebys platsvarumärke. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter beslut om finanseringen. 

Att vårda och utveckla Ronneby kommuns varumärke som organisation 

ligger inom ramen av det befintliga mandatet för informationsansvaret inom 

respektive verksamhet. Men lämpligen samordnas detta ansvar inom en 

tjänstemannaledningsgrupp under kommundirektörens övergripande ansvar.  

 

Vad kostar varumärkesplattformen och ändringarna i den grafiska profilen? 

Arbetet har hittills kostat 182 tkr. Bilaga 4 redogör för mer detaljerad 

information. Utöver kostnadskalkylen innehåller bilaga 4 även en kortfattad 

införandeplan. En utförlig variant är framtagen med rekommendationer till 

respektive ansvarig verksamhet. Rekommendationen från 

informationsverksamheten är ett stegvis införande med fokus på några 

centrala (mest synliga) element som ska införas till ett fast datum. Samma 

förfarande har visat sig fungerande bra i andra kommuner i Sverige, senaste 

exempel är Eskilstuna.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att anta 

Ronneby kommuns varumärkesplattform inkl. den grafiska profilen.  

att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att ge 

nämnderna i uppdrag att arbeta in varumärkesplattformen i sitt budget- och 

målarbete. 

att förslå till Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att utse 

Kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare utvecklingen 

av platsens varumärke Ronneby – den moderna kurorten.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Tommy Andersson (S) samt Roger Gardell (FP). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar avslag till beslutsförslaget. 
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Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framförda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 

Kenneth Michaelssons (C) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- anta Ronneby kommuns varumärkesplattform inkl. den grafiska 

profilen  

- ge nämnderna i uppdrag att arbeta in varumärkesplattformen i sitt 

budget- och målarbete 

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare 

utvecklingen av platsens varumärke Ronneby – den moderna 

kurorten 

________________ 
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§ 401 Dnr 2014-000551 730 

Återremiss privata pensionsförsäkringar, 
äldreomsorgen 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige återremitterade enligt § 21, diarienummer 2014–

000551 frågan om privata pensionsförsäkringar ska medföra ett högre 

förbehållsbelopp. Frågeställningen är intressant för hemtjänsttagare med 

privat pensionsförsäkring och som betalar avgift. Dock inte för dem som 

ändå skulle haft maxtaxa. Den troligaste kombinationen är vårdtagare, som 

har pensionsförsäkring, men som även vid ett förhöjt förbehållsbelopp skulle 

betala maxavgift. Uppskattningsvis skulle högst 10 vårdtagare beröras, dvs. 

de skulle få sänkt avgift. Äldreförvaltningen kan inte, med nuvarande 

information, utreda frågeställningen mer exakt. Äldreförvaltningen skulle 

behöva ta in självdeklarationerna för dem, som idag valt att inte skicka in 

dessa. Vårdtagaren kan välja att betala den högsta avgiften.  

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att tills vidare inte 

förslå att personer med privat pensionsförsäkring får ett högre 

förbehållsbelopp. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

äldrenämndens beslut. 

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 tills vidare inte förslå att personer med privat 

pensionsförsäkring får ett högre förbehållsbelopp. 

________________ 
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§ 402 Dnr 2015-000434 730 

Nya taxor 2015 Äldreförvaltningen 

Sammanfattning  

Idag har Ronneby kommun tre taxenivåer för hemtjänstavgift, fyra om 

timtaxan räknas med. Kritiken är delvis att systemet är, i viss mening, 

orättvist. Det förekommer att vårdtagare i nivå 1 har hjälp avsevärt fler 

timmar än en vårdtagare i nivå 2, men trots det har vårdtagaren i nivå 2 en 

högre avgift. 

Äldreförvaltningen föreslår att nivåindelningen för hemtjänstavgiften 

avskaffas och att timtaxa inrättas. 

Timtaxan ska vara 0,5 % av prisbasbeloppet, vilket är ca 222 kronor/ timme. 

Taxan ska vara högst 80 % av avgiftsutrymmet. 

Maxtavgiften är under 2015 1780 kronor/ månad vilket är 4 procent av 

prisbasbeloppet. Detta finns reglerat i Socialtjänstlagen, 8 kapitlet 5§. 

Förslag finns om att maxavgiften ska höjas med ca 220 kronor/månad. 

Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44 300 kronor, dvs en sänkning med 

200 kronor. 

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

a) Nivåindelningen avskaffas. 

b) För insatser är avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet, ca 222 

kronor/timme. 

c) Avgift tas ut med 80 % av avgiftsutrymmet upp till maxavgiften, 

enligt Socialtjänstlagen. 

d) Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor. 

e) Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet. 

f) I övrigt behålls nuvarande regler. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S) samt Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att beslut om 

nivåindelning tas i samband med presentationen av utredningsmodellen 

Äldres behov i centrum. Tillsvidare gäller nuvarande regler. I övrigt bifall till 

äldrenämndens beslut. 

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: 

- beslut om nivåindelning tas i samband med presentationen av 

utredningsmodellen Äldres behov i centrum. Tillsvidare gäller 

nuvarande regler 

- För insatser är avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet, ca 222 

kronor/timme 

- Avgift tas ut med 80 % av avgiftsutrymmet upp till maxavgiften, 

enligt Socialtjänstlagen 

- Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor 

- Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet 

- I övrigt behålls nuvarande regler 

________________ 
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§ 403 Dnr 2015-000370 734 

Förslag till trygghetsboende i Kallinge 

Sammanfattning  

Enligt beslut § 79 Dnr: 2015-000098-730 ska kommunala pensionärsrådet 

lämna förslag på var de anser att nästa trygghetsboende i Ronneby kommun 

bör placeras. Förslaget ska presenteras under Äldrenämndens sammanträde i 

juni 2015. 

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar att lämna kommunala pensionärsrådets förslag 

vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet samt att ärendet också behandlas av 

kommunstyrelsen. 

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 samt att ärendet också behandlas av kommunstyrelsen. 

_______________ 
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§ 404 Dnr 2015-000084 101 

Uppföljning av internkontrollplan 2014 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade i § 85/2015 att ”uppdra åt de nämnder som har 

väsentliga avvikelser att följa upp dessa i särskild ordning samt 

återrapportera till kommunstyrelsen”. 

Socialnämnden, äldrenämnden och miljö- och byggnadsnämnden Var de 

nämnder som hade Väsentliga avvikelser. Socialnämnden har tagit upp de 

kontrollmoment där man hade Väsentliga avvikelser i 2015 års 

internkontrollplan varför redovisning kommer att ske där. Äldrenämnden 

och milj ö- och byggnadsnämnden har inkommit med nya uppföljningar 

som, tillsammans med rapporten från 2014, bifogas denna tjänsteskrivelse. 

Avvikelser för Äldrenämnden: 

1 Hantering av privata medel inom särskilt boende: 

Avvikelse: Överenskommelse saknades hos vissa där kontaktpersonal hade 

ansvar för hanteringen. Egenkontroll genomfördes inte. Löpande redovisning 

på avsedd redovisningsblankett saknades. Närstående/ god man har inte 

erhållit redovisning. Kvitton var inte i kronologisk ordning och förvarades 

olåst. Åtgärdsplan: Enhetschefema ska uppdatera och informera 

kontaktpersonal om rutinerna för hantering av privata medel samt tillse och 

försäkra sig om att all kontaktpersonal gör egenkontroll av räkenskaper 

enligt rutin. Vidare ska enhetschef genomföra egenkontroller samt 

kontrollera att överenskommelser/avtal finns mellan kontaktperson och den 

enskilde eller dess företrädarr. Resultat: Kvalitetsutvecklare på förvaltningen 

har under 2015 kontrollerat att åtgärdsplanen följts. 

2 Delegeringsförfarandet: 

Avvikelse: Stora oklarheter kring delegeringsförfarandet och sjuksköterskans 

uppföljningsansvar noterades våren 2014. Rutin fanns men var otydlig. 

Åtgärdsplan: Genomfördes redan 2014. Utbildningsprogram om 

läkemedelskunskap har köpts in och all omvårdnadspersonal har fått 

genomgå det. Ett skriftligt kunskapstest har införts där det krävs alla rätt för 

att bli godkänd. Rutinen för delegering har uppdaterats och förtydligats. 

Resultat: Genomfört enligt ovan. Fortsatt uppmärksamhet under 2015. 
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3 Läkemedelshanteringen: 

Avvikelse: Ordinationsunderlag förekommer i flera olika upplagor, dosetter 

och dosettkort saknas, överblivna läkemedel blir kvarliggande i medicinskåp 

och personal kontrollerar ibland mot signeringslista i stället för mot 

ordinationsunderlag. 

Àtgärdsplan: Alla sjuksköterskor informeras om sina respektive enheters 

brister samt nödvändiga åtgärder. Rutin för läkemedelshantering finns på 

intranätet. Resultat: Genomfördes successivt under 2014 och i nov/dec var 

nästan alla brister åtgärdade och då kunde ett godkänt resultat av 

internkontrollen rapporteras. Rutinen för delegering har, i samråd med 

Verksamheten, förtydligats ytterligare 2015. I övrigt fortsatt uppsikt under 

2015. 

Avvikelse för Mili ö- och byggnadsnämnden: 

1 Kommunicering gällande bygglov 

Avvikelse: Rutor i checklista är ej ifyllda i ett ärende. Däremot framgår det 

av beslutet att inga sakägare har berörts och kommunicering har därför ej 

sketts. Åtgärdsplan: Gå igenom vikten av att fylla i relevanta rutor i 

checklistan så att bygglovsprocessen upplevs som transparent. Resultat: Tas 

upp på handläggarmöte varje månad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

l. lägga redovisningen till handlingarna och 

2. uppmana berörda nämnder att även i fortsättningen ha noggrann kontroll 

över dessa internkontrollmoment    

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

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

redovisningen till handlingarna och uppmana berörda nämnder att även i 

fortsättningen ha noggrann kontroll över dessa internkontrollmoment.    

_______________ 
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§ 405 Dnr 2015-000504 012 

Ny styrmodell inför 2017 

Sammanfattning  

2013 tog kommunens förtroendevalda revisorer i samarbete med KPMG 

fram en revisionsrapport kring ”Granskning av kommunens målstyrning”. 

Revisorerna pekade bl a på följande förbättringsområden: 

- kontinuerlig dialog och kommunikation mellan 

tjänstemannaorganisation och politik, 

- ytterligare minskning och konkretisering av kommunens mål, 

- målen bör fokusera på vilka resultat verksamheten ska uppnå, 

- fokus på brukar- och medborgarperspektiv, 

- ett helhetstänk kring de övergripande mål som kommunfullmäktige 

beslutat om ner till nämndernas och förvaltningarnas 

verksamhetsplanering, 

 

Politiker och tjänstemän i ledande och/eller viktiga befattningar i kommunen 

har tillsammans haft tre planeringsdialogsdagar under 2015 då 

omvärldsanalys samt utbildning och träning i resultatstyrning legat i fokus. 

Detta arbete fortsätter i oktober då samma grupp erbjuds en gemensam dag i 

Osby tillsammans med åtta närliggande kommuner då nätverket SmåNe och 

representanter från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) bjuder in till 

fortsatt utbildning och diskussion i resultatstyrning. Under 2016 planeras nya 

dagar för planeringsdialog i Ronneby. 

 

Planerings- och uppföljningssystemet Stratsys har implementerats i 

verksamheten under 2015. Implementeringen fortsätter under året och 

framöver med nya styrmodeller. Stratsys möjliggör för användaren att se den 

”röda tråden” på ett tydligare sätt. Det är ett utmärkt arbetsverktyg vid 

arbetsplatsträffar och dylikt. 

 

För att möta de synpunkter som framkommer i rapporten ”Granskning av 

kommunens målstyrning” föreslås en ny styrmodell enligt bifogade bilagor. 

Styrmodellen bygger på att kommunfullmäktige beskriver vad man vill att 

kommunen ska uppnå inom ett antal strategiska målområden. Den 

omvärldsanalys som kommunen tagit fram är en viktig beståndsdel i detta 

arbete. Värt att notera här är att särskilda uppdrag kommer att fortsätta delas 

ut.  
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Nämnderna har därefter i uppdrag att med hjälp av egna nämnds-, 

verksamhets- och eventuellt enhetsmål planera verksamheten så att man 

arbetar i riktning mot kommunfullmäktiges vilja. Nämndernas arbeten följs 

upp via centrala, övergripande indikatorer som är kopplade till varje 

strategiskt målområde och i nämndernas verksamhetsberättelser. 

Genom detta förfarande minskar risken för detaljstyrning av nämnderna, 

målen och indikatorerna blir färre att följa upp på central nivå och brukar- 

och medborgarperspektivet blir starkare då kommunfullmäktige förtydligar 

vad man menar med de strategiska målområdena. Vidare förstärks 

helhetstänket och den röda tråden då nämndsmålen stannar på den nivå där 

de hör hemma.  

 

Tidsmässigt ser processen för den nya styrmodellen ut så här: 

 

Nov 2015:                         kf fastställer ny styrmodell tillsammans med 

strategiska målområden och beskrivande text för 

dessa för 2017 

 

Jan 2016: kf fastställer centrala indikatorer för de strategiska 

målområdena 

 

Feb-jun 2016: Nämnderna arbetar med sina nämndsmål och 

fastställer dessa i nämnden. Kommunikation uppåt 

kan, om så finnes lämpligt, ske vid 

budgetberedning tillsammans med budget 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna föreslagen styrmodell för 2017.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup 

(SD) samt Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att: 

- ordet blocköverskridande tas bort i dokumentet Styrmodellens 

delar 2, sida 1 under stycket Vision 

- tidplanen ändras från nov 2015, jan 2016, feb-jun 2016 till nov 

2015 och jan-jun 2016 

- texten för jan 2016 flyttas upp och bildar ett stycke för nov 2015 

- i övrigt godkänna föreslagen styrmodell för 2017  

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: 

- ordet blocköverskridande tas bort i dokumentet Styrmodellens 

delar 2, sida 1 under stycket Vision 

- tidplanen ändras från nov 2015, jan 2016, feb-jun 2016 till nov 

2015 och jan-jun 2016 

- texten för jan 2016 flyttas upp och bildar ett stycke för nov 2015 

- i övrigt godkänna föreslagen styrmodell för 2017  

________________ 
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§ 406 Dnr 2015-000498 101 

Ansökan till Ronneby kommun om medfinansiering av 
projektet "Byaslingan" 

Sammanfattning  

Blomstrande bygden företagsförening har inkommit med en ansökan till 

Ronneby kommun om att medfinansiera projektet Förstudie ”Byaslingan”. 

Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för att skapa en 

geografisk slinga i kommunen för turister längs med vilken företagare från 

besöks- och kulturnäringen samarbetar.  

Bedömning 

Förstudien ”Byaslingan” planeras pågå mellan mars och november 2016. I 

projektet ska Blomstrande bygden företagsförening engagera företag, 

föreningar och enskilda landsbygdsentreprenörer i planeringen av ett 

genomförande projekt för att etablera en ”byaslinga” i Ronneby kommun. 

Längs med slingan ska företag och enskilda företagare samarbeta för att 

skapa en gemensam paketering och marknadsföring till turister samt bidra 

till utvecklingen av verksamheterna. På längre sikt bedömer 

företagsföreningen att ”Byaslingan” och samarbetet ska leda till ett stärkt 

näringsliv och fler arbetstillfällen på Ronnebys landsbygd. 

 

Projektets totala budget uppgår till 544 375 kr. En ansökan kommer att 

skickas in till Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge för att 

finansiera 200 000 kr av projektets kostnader. Blomstrande bygdens 

företagsförening ansöker om 200 000 kr från Ronneby kommun för att 

medfinansiera projektet. Resterande finansiering på 144 375 kr bygger på de 

ideella krafter som ska engageras i projektet. 

 

Det finns flera exempel på andra liknande slingor i Sverige som lett till 

positiva effekter för det lokala näringslivet på landsbygden. Några exempel 

är Humleslingan i Bromölla kommun, KulTuren i Emmaboda kommun och 

Sävsjö häradsväg i Sävsjö kommun. Insatsen bedöms ligga i linje med 

Ronneby kommuns rådande landsbygdspolitiska program som pekar på 

besöksnäringen som ett viktigt utvecklingsområde för Ronneby kommuns 

landsbygd. På sikt bedöms förstudien kunna ligga till grund för ett Leader-

projekt i den nya programperioden 2014-2020 för ett genomförande.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen: 

Att medfinansiera projektet Förstudie Byaslingan med 200 000 kr från 

kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) och 

ledamot Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att följande tillägg 

görs i beslutsförslaget: under förutsättning att övriga finansiärer gör 

detsamma.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

medfinansiera projektet Förstudie Byaslingan med 200 000 kr från 

kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter, under förutsättning att 

övriga finansiärer gör detsamma. 

_______________ 
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§ 407 Dnr 2015-000506 101 

Information om uppdraget angående system för digitala 
möteshandlingar 

Sammanfattning  

Information om uppdraget angående system för digitala möteshandlingar.    

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet 

bordläggs till kommande sammanträde. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson 

Leif Söderlund 
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§ 408 Dnr 2015-000103 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

Sammanfattning  

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner.    

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet och att ärendet också behandlas i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet samt att ärendet också behandlas i kommunstyrelsen. 

________________ 
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§ 409 Dnr 2015-000102 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

Sammanfattning  

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag.    

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet och att ärendet också behandlas i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet samt att ärendet också behandlas i kommunstyrelsen. 

________________ 
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§ 410 Dnr 2014-000555 252 

Begäran om omvandling av projektmedel till driftmedel 

Sammanfattning  

I tidigare beslut om att bevilja projektmedel för anläggande av ny 

motocrossbana i kommunen har avsatts 2 048 tkr för detta projekt. Inga av 

dessa medel har tagits i anspråk då inga konkreta kostnader för arbetet 

uppstått. Fr.o.m. 2015-09-01 har på kommunledningsförvaltningen tillsatts 

en resurs vars huvudsakliga uppgift är att intensifiera och förverkliga 

planerna på motocrossbana. För 2015 beräknas löne- och driftkostnader för 

detta arbete uppgå till totalt 300 tkr varför förvaltningen önskar beslut om att 

från den beslutade investeringsbudgeten omvandla denna summa till 

driftbudget enligt fördelningen 235 tkr för lönekostnader och 65 tkr för 

övriga kostnader.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktiga att besluta om att 

omvandla 300 tkr från investeringsbudget för motocrossbana till driftbudget 

inom ramen för samma projekt.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson 

(S), Roger Gardell (FP) 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 föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att omvandla 300 tkr från 

investeringsbudget för motocrossbana till driftbudget inom ramen för samma 

projekt. 

_______________ 
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§ 411 Dnr 2015-000308 007 

Yttrande angående uppföljning av revisionens 
granskningsrapport om ärendehantering och 
investeringsprocess avseende "Ridhuset" 

Sammanfattning  

Revisionen gjorde en uppföljning av under 2011 gjorda granskningar och i 

uppföljningen gjordes bedömningen att de rekommendationer som 

framfördes i samband med 2011 års granskning av ärendehantering och 

investeringsprocess avseende ”Ridhuset” inte har beaktats. I november 2011 

antog kommunstyrelsen dåvarande kommundirektörs förslag till yttrande. 

Enligt detta yttrande skulle kommunstyrelsen se över handläggningsplanen 

för större byggnadsinvesteringar i samband med den översyn av 

delegationsordningen som då planerades med anledning av de nya 

förvaltningsstrukturerna. Den nu genomförda uppföljningen visar att så inte 

skett.  

Bedömning 

Ärendet och åtgärder har av flera skäl inte hanterats vidare. Dels har 

kommunen under 2013 bytt kommundirektör och dessutom både varit utan 

och också bytt kommunjurist. När kommunstyrelsens delegationsordning 

gjordes om så hanterades av oklar anledning inte frågan. Det är nu åter 

aktuellt med en översyn för att förändra både kommunstyrelsens 

delegationsordning och reglementen. Detta är ett prioriterat uppdrag för 

nuvarande kommunjurist. Parallellt med detta arbete kommer förvaltningen 

att genomföra en översyn av handläggningsplanen för större 

bygginvesteringar. Översynen riktas primärt på att anpassa dokument till 

nuvarande organisationsstruktur och de rutiner som numera och sedan något 

år tillbaka används vid större bygginvesteringar som berör flera 

förvaltningar/nämnder.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta att avge detta yttrande som svar på revisionens 

fråga avseende granskning av ärendehantering och investeringsprocess 

avseende ”Ridhuset”.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) samt Peter Bowin 

(V). 

Yrkanden 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att beslutsförslaget kompletteras med 

följande: åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen i april 2016. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- avge detta yttrande som svar på revisionens fråga avseende 

granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende 

”Ridhuset” 

- åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen i april 2016 

________________ 
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§ 412 Dnr 2015-000519 000 

Medelstilldelning till Samordningsförbundet i Blekinge  

Sammanfattning  

Viktig information om medelstilldelning till samordningsförbund avseende 

2016 

 

Finsam är samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning 

med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom 

rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning bedrivs av 

samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, ett eller flera landsting och en eller flera kommuner. 

Enligt lagen om finansiell samordning regleras Samordningsförbundets 

medlemsintäkter enligt följande fördelning: Staten (Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen) 50 procent, Landsting 25 procent, samt kommuner 25 

procent. Förbundsordningen för Samordningsförbundet i Blekinge reglerar 

att Blekinges fem kommuner fördelar sin andel enligt sedvanlig 

fördelningsnyckel (40, 20, 20, 10, 10). 

 

Regeringen har i budgetpropositionen tillfört mer medel till 

Samordningsförbunden från och med 2016 för att fler samordningsförbund 

kommer att bildas och för att förstärka rehabiliteringsinsatserna för 

långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. Den ökade statliga 

ramen kommer de nuvarande samordningsförbundet tillgodo under 2016 när 

fler kommuner/nya förbund befinner sig i ett uppstartsskede. Fler nya 

kommuner/samordningsförbund tillkommer under år 2017. Detta kommer 

troligen att innebära minskad statlig tilldelning per förbund från 2017, 

beroende på hur stor statlig medelstilldelning som anslås. Försäkringskassan 

har regeringens uppdrag att fördela de statliga medlen till 

samordningsförbunden. Innan Försäkringskassan kan fatta beslut om 

medelstilldelningen för år 2016 behöver Försäkringskassan svar från 

respektive förbund med vilket belopp kommun och landsting kan matcha 

föreliggande förslag.  

 

Samordningsförbundet i Blekinge föreslås få en utökad tilldelning från staten 

avseende år 2016 på 1 787 967 kr vilket ger en total medelstilldelning från 

staten på 8 537 967 kr. Då statens andel utgör hälften av 

samordningsförbundets medlemsintäkter och landstingets för en fjärdedel 

samt kommunernas för en fjärdedel måste såväl Landstinget Blekinge som 

Blekinges fem kommuner matcha statens förslag på ökning i enligt med 
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fördelningsmodellen för Samordningsförbundens medlemsintäkter (se tabell 

nedan). Om Landstinget Blekinge eller någon av Blekinges fem kommuner 

inte kan matcha statens förslag på ökning kommer medlemsintäkterna för år 

2015 även gälla för år 2016. Försäkringskassan ska ha svar från 

Samordningsförbunden om kommuner och landsting kan matcha de 

redovisade beloppen senast den 22 oktober. 

 

Samordningsförbundet i Blekinge ser en stor möjlighet i en utökning av 

statliga medel till Blekinge motsvarande 1 787 967 kr. Medel som 

förbundets medlemmar kan använda till ytterligare rehabiliteringsaktiviteter 

för de invånare i Blekinge som har ett stort behov av samordnad 

rehabilitering. Statens ökade medlemsavgift till Samordningsförbundet i 

Blekinge förutsätter dock att övriga medlemmar i förbundet ökar sin 

medlemsavgift i motsvarande grad. För att underlätta en snabb 

beslutsprocess hos våra medlemmar i kommun och landsting lämnar 

Samordningsförbundet i Blekinge garantier i form av utökad finansiering av 

rehabiliteringsstöd för 2016 vilket minst motsvarar den utökade 

medlemsavgiften hos Landstinget Blekinge samt respektive 

medlemskommun enligt nedan förslag.  

 

 

Samordningsförbundet i Blekinge önskar svar på om Landstinget Blekinge 

samt kommunerna i Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och 

Sölvesborg är villiga att matcha statens förslag till utökad medelstilldelning 

avseende år 2016, under förutsättning att Samordningsförbundet i Blekinge 

garanterar att utöka rehabiliteringsstödet till respektive medlem under 2016 

vilket minst motsvarar den utökade kostnaden för medlemsavgift för 2016. 

Samordningsförbundet i Blekinge ser fram emot Ert svar senast den 20 

oktober. Svara till förbundschef Olof Sjölin via e-post: finsam@finsam-

blekinge.se. Frågor besvaras direkt av Olof Sjölin på mobilnummer 0722-14 

33 43. 

    

Medlem Medlemsavgift 2015 Förslag 2016 Differens 

FK/AF 6 750 000 8 537 967 +1 787 967 

Landstinget 
Blekinge 

3 375 000 4 268 983 +893 983 

Karlskrona 1 350 000 1 707 593 +357 593 

Ronneby    675 000 853 797 +178 797 

Karlshamn    675 000 853 797 +178 797 

Sölvesborg    337 500 426 898 +89 398 

Olofström    337 500 426 898 +89 398 

Totalt 13 500 000 17 075 934 +3 575 934 

mailto:finsam@finsam-blekinge.se
mailto:finsam@finsam-blekinge.se
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Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) 

samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att 

medelstilldelningen till samordningsförbundet inte ska utökas. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

medelstilldelningen till samordningsförbundet inte ska utökas. 

_______________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(57) 
2015-10-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 413 Dnr 2015-000073 101 

Information från kommundirektören 

Sammanfattning  

Kommundirektör Magnus Widén informerar kommunstyrelsens 

arbetsutskott om: 

- pågående rekryteringar 

- flyktingsitationen 

- medarbetarundersökning 2015    

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 att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén 
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§ 414 Dnr 2015-000007 101 

Delegationsbeslut 2015 

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 att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 415 Dnr 2015-000017 101 

Kurser och konferenser 

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 att notera informationen till 

protokollet. 

 

________________ 
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§ 416 Dnr 2015-000018 101 

Delgivningsärende 

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 att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

 


