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§ 146 Dnr 2014-000139 004 

Information Blekinge Arkipelag för 2014. 

 

Sammanfattning  

Bengt Mattsson och Heleen Podsedkowska informerar om verksamheten i 

Arkipelag 2014 och samverkansplanen för de tre medlemskommunerna samt 

Länsstyrelsen samt presenterar sitt anhållande om utbetalning av anslag från 

huvudmännen i Blekinge Arkipelag. 

 

Blekinge arkipelag – ett hav av möjligheter! 

Biosfärområde Blekinge Arkipelag står för en levande kust och skärgård där 

utvecklingen sker i harmoni mellan företag och ekologi. Grunden är lokalt 

engagemang och omtanke om kommande generationers framtid. 

    

Deltar i debatten 
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S) och 

Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras i 

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: 

Arkipelag 2014 
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§ 147 Dnr 2014-000174 101 

Förändrad koncernstruktur 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

När kommunen väljer att bedriva verksamhet i aktiebolag är det viktigt att 

kommunen är en aktiv ägare. Att vara aktiv ägare innebär bland annat att löpande 

utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur 

dessa passar in i kommunens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts 

av bolagsstyrelse och företagsledning. 

 

Ändringarna i kommunallagen som trädde i kraft 1/1 2013 innebär förstärkt 

uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över de kommunala bolagen. Detta har resulterat 

i en omarbetning av bolagsordningar och ägardirektiv (eget ärende). 

 

Förändringarna i kommunallagen ställer högre krav på ägarstyrningen av de 

kommunala bolagen. Detta har gett anledning att se över den kommunala 

koncernstrukturen och hur ägaren, Ronneby kommun, genom styrelsen i 

koncernmoderbolaget AB Ronneby Helsobrunn, kan utöva en mer aktiv styrning av 

de kommunala bolagen. 

 

Ett steg för att underlätta kommunstyrelsens uppsiktsplikt och öka möjligheterna till 

ägarstyrning är att införliva AB Ronnebyhus i den kommunala bolagskoncernen.  

    

Bedömning 

Med anledning av den förstärkta uppsiktplikten för kommunstyrelsen över de 

kommunala bolagen och för att underlätta styrning och kontroll av den kommunala 

koncernen inklusive bolag, föreslås att AB Ronnebyhus införlivas i 

bolagskoncernen direkt under AB Ronneby Helsobrunn.  

 

För bolaget ger det en tydlig signal om tillhörighet i kommunkoncernen och en 

tydligare struktur för rapportering och dialog med ägaren. Rapportering och dialog 

bör ske via moderbolagets styrelse. Styrelsen i moderbolaget består huvudsakligen 

av kommunstyrelsens ledamöter. Detta ger fördelar i form av kort informationsväg 

mellan bolag och den kommunala verksamheten, goda möjligheter att samordna 

frågor som berör flera bolag samt underlättar samordning ur ett 

kommunkoncernperspektiv.  

Det förslag som ligger som eget ärende om att minska antalet ledamöter i 

moderbolagets styrelse för att utgöras av ledamöterna i KSAU, bedöms ytterligare 

förstärka sådana fördelar. 
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På tjänstemannanivå blir det genom att införliva AB Ronnebyhus i bolagskoncernen 

tydligt att VD i AB Ronneby Helsobrunn, tillika kommundirektör, är 

organisatoriskt överordnad samtliga VD i de kommunala bolagen. 

 

Argumentet att en äkta bolagskoncern ger möjlighet att föra medel mellan bolagen 

är korrekt. När det gäller allmännyttiga bostadsbolag finns dock begränsningsregler 

som gör att det argumentet är mindre relevant. Undantag finns för 

realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och vissa sociala insatser. 

 

KPMG har utrett de ekonomiska konsekvenserna av att införliva AB Ronnebyhus i 

bolagskoncernen. 

 

Koncernbidragsförutsättningar kommer att vara uppfyllda fr o m år 2015 om 

ägarskifte sker under år 2014 med följande begränsningar: 

Den del av underskott i AB Ronnebyhus t o m år 2013 som överstiger den dubbla 

ersättningen för aktierna, får inte dras av. Underskottet i AB Ronnebyhus ligger t o 

m räkenskapsåret 2013 på 6 692 tkr. Med den föreslagna köpeskillingen om 4 mkr 

är inte begränsningsregeln aktuell. 

AB Ronnebyhus kommer inte att kunna kvitta mottagna koncernbidrag mot sina 

gamla underskott de, efter ägarskiftet, följande fem räkenskapsåren. Däremot får 

bolaget kvitta sina egna överskott mot egna underskott. Om ägarförändringen sker 

under 2014 upphör koncernbidragsspärren fr o m år 2020. Förutsatt att bolaget 

inte behöver ta emot några koncernbidrag de kommande fem åren är 

begränsningsregeln inte aktuell. 

 

När det gäller allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns begränsningar i 

vilka värdeöverföringar (t ex utdelningar) som får göras till ägaren. Koncernbidrag 

som lämnas av AB Ronnebyhus till den nya ägaren, AB Ronneby Helsobrunn, 

omfattas också av dessa värdeöverföringsregler. Reglerna gäller oavsett om 

kommunen är direkt ägare eller om bolaget ingår i bolagskoncernen.  

 

Med det förslag till ägarskifte som föreslås beräknas det inte uppstå några negativa 

ekonomiska konsekvenser av att AB Ronnebyhus införlivas i den kommunala 

bolagskoncernen. Fördelarna förväntas bli tydligare rapporterings- och 

ledningsstruktur, bättre koncernsamordning och snabbare beslutsvägar.  

 

Köpeskillingen föreslås baseras på nominellt aktievärde (4 mkr). Finansiering kan 

ske genom att AB Ronneby Helsobrunn lånar 4 mkr externt.  

 

Ingen reavinst uppstår i kommunen om köpeskillingen motsvarar det bokförda 

värdet. Inga skattekonsekvenser beräknas uppstå för överlåtelsen av aktierna. 

  

Då förslaget är på diskussionsstadium har styrelserna i AB Ronnebyhus och AB 

Ronneby Helsobrunn inte beretts tillfälle att yttra sig. 
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Nuvarande kommunkoncernstruktur 

 

 

  

 

 

 

Bolagskoncern 
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Förslag till ny kommunkoncernstruktur där alla bolag ingår i samma bolagskoncern 

 

 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslaget på remiss till 

styrelserna i AB Ronnebyhus och i AB Ronneby Helsobrunn.   

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet skickas på remiss till 
styrelserna i AB Ronnebyhus och i AB Ronneby Helsobrunn. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

                                    

Bolagskoncern 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslaget på remiss till 

styrelserna i AB Ronnebyhus och i AB Ronneby Helsobrunn. 

________________ 

Exp: 
AB Ronnebyhus 

AB Ronneby Helsobrunn 

Ekonomichef Johan Sjögren 
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§ 148 Dnr 2014-000175 101 

Förändrat antal ledamöter i AB Ronneby Helsobrunns 
styrelse 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Ändringar i kommunallagen som trädde i kraft 1/1 2013 innebär förstärkt 

uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över de kommunala bolagen. Detta har resulterat 

i en omarbetning av bolagsordningar och ägardirektiv som beretts som eget ärende. 

 

Förändringarna i kommunallagen ställer högre krav på ägarstyrningen av de 

kommunala bolagen. Detta har gett anledning att se över den kommunala 

koncernstrukturen och hur ägaren, Ronneby kommun, genom styrelsen i 

koncernmoderbolaget AB Ronneby Helsobrunn, kan utöva en mer aktiv styrning av 

de kommunala bolagen.  

 

När kommunen väljer att ha verksamhet i aktiebolag är det viktigt att kommunen är 

en aktiv ägare. Att vara aktiv ägare innebär bland annat att löpande utvärdera 

verksamheten och verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa passar 

i kommunens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av 

bolagsstyrelse och företagsledning.    

 

Bedömning 

Nuvarande styrelse i AB Ronneby Helsobrunn ska enligt bolagsordningen bestå av 

minst 11 och högst 15 ledamöter och av minst 11 och högst 15 suppleanter. 

Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige. Hittills har 

styrelsens sammansättning huvudsakligen följt kommunstyrelsens ledamöter och 

ersättare. 

 

Föreslås en reducering av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen i AB 

Ronneby Helsobrunn innebärande att styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 7 

ledamöter samt minst 2 och högst 3 suppleanter, och följa kommunstyrelsens 

arbetsutskotts (KSAU:s) sammansättning. Ledamöterna bör även fortsättningsvis 

utses av kommunfullmäktige. 

 

Genom att minska antalet ledamöter och samordna styrelsen med KSAU:s 

ledamöter kan styrelsen bli mer aktiv och förbättra samordningen av 

kommunkoncernen, ha bättre kontroll men också snabbare beslutsvägar. Styrelsen 

kan fortlöpande följa dotterbolagen och utgöra den naturliga rapporterings- och 

dialogvägen mellan kommunen som ägare och dotterbolagen. 
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Då kommunstyrelsen ska utöva tillsyn över de kommunala bolagen kan det tänkas 

att jävssituationer kan uppkomma då arbetsutskottets ledamöter (bolagets tänkta 

styrelse) även sitter i kommunstyrelsen.  Detta får hanteras på vanligt sätt.  

 

I ett eget ärende föreslås att AB Ronnebyhus ska införlivas i bolagskoncernen för 

att ytterligare förbättra samordningen och styrningen av bolagen.  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att besluta att: 

 

Bolagsordningen i AB Ronneby Helsobrunn ändras så att antalet ledamöter ska vara 

minst 5 och högst 7 samt minst 2 och högst tre suppleanter. 

 

Förändringen av antalet ledamöter i AB Ronneby Helsobrunn ska gälla  

fr o m ordinarie bolagsstämma för år 2014 (dvs. senast i maj 2015)    

 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S) och tjänstgörande ersättare Peter Bowin (V). 

  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bordläggning av ärendet och att 

Ekonomichef Johan Sjögren vidarebefordrar informationen till partiernas 

gruppledare. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yttrande 

och finner bifall på detsamma 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet och uppdra 

ekonomichef Johan Sjögren att informera partiernas gruppledare. 

________________ 

Exp: 

Ekonomichef Johan Sjögren 
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§ 149 Dnr 2012-000286 639 

Besvarande av motion från kf-led Jan-Eric Wildros, S, 
med förslag om att förlägga fritidsverksamheten under 
sommaren till annan miljö 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamoten Jan-Eric Wildros, S, föreslår i en motion att 

Ronneby kommun utreder möjligheten att flytta fritidsverksamheten under 

juli månad från skolan till någon annan miljö. Som exempel nämns Karlsnäs, 

Aspans kursgård eller någon liknande anläggning så att alla barn kan få 

känna att det är sommarlov. Jan-Eric Wildros skriver att det finns barn i 

Ronneby som av olika anledningar inte har några speciella upplevelser under 

sommaren. Han tänker då på de barn som tillbringat sommaren i kommunens 

verksamheter såsom fritids och förskola som håller till på någon av 

kommunens skolor.  

    

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till Utbildningsnämnden. Nämnden beslutade 

2013-02-14, efter omröstning, att anta tjänstemannayttrande från bitr. 

förvaltningschef Inger Hjort som sitt yttrande. 

Inger Hjort lämnar följande yttrande: "Nuvarande verksamhetsansvariga, 

rektorerna för grundskolan uppger att man i kommunens fritidshem 

sommartid planerar något extra för de barn som är på fritidshem, under 

sommarveckorna. För det mesta handlar det om utflykter till sjö, hav och 

bad, ibland med övernattningar. 

Flera av kommunens fritidshem är belägna så att personalen, under 

sommaren kan genomföra bra uteaktiviteter, utan större problem med 

förflyttningar. För de i Kallinge och Ronneby tätorter innebär 

förflyttningarna större insatser i form av bussar mm. Självklart skulle ett 

riktat resurstillskott kunna innebära ökade möjligheter med utflykter men 

från ansvarigas sida har inte framförts önskemål om mera resurser för att 

klara dessa aktiviteter för fritidshemsbarn under sommaren."  

Hon föreslår att motionen anses besvarad med ovanstående yttrande. 
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Kommunfullmäktige förslås besluta i linje med Utbildningsnämndens 

förslag och anse motionen besvarad med ovanstående skrivning från bitr. 

förvaltningschefen.  

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med 

yttrandet ovan. 

    

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att bifall på detsamma 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser motionen vara besvarad enligt 

tjänstamannaförslaget. 

________________ 

Exp: 

Jan-Eric Wildros 

Utbildningsnämnden 
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§ 150 Dnr 2014-000215 007 

Årsredovisning för regionstyrelsen, Region Blekinge 

 

Sammanfattning  

Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Region 

Blekingesverksamhet för år 2013. 

Regionstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Den ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i 

kommunal verksamhet. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 

behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Granskningen avser inte verksamhet och måluppfyllelse i nämnderna. 

Ett av de finansiella målen har inte uppnåtts under året. Målet avser att årets 

investeringar skall finansieras inom den löpande verksamheten, motsvarande 

årets avskrivningar och årets resultat. 

Vi bedömer sammantaget att: 

 

• verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt 

• räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande 

• tre av fyra av de finansiella målen är uppnådda 

• regionförbundet har en ekonomi i balans 

 

Det är angeläget att regionstyrelsen fastställer mätbara verksamhetsmål för 

regionförbundet och att uppföljning sker i årsredovisningen avseende 

måluppfyllelse. Utifrån redovisningen är det svårt att bedöma om 

verksamhetsmålen har uppnåtts. Vi noterar att begreppet mål har ersatts med 

utvecklingsinsatser. 

Under verksamhetsåret har vi uppmärksammat vissa brister i den interna 

kontrollen vilka avrapporterats i separat granskningsrapport. 

 

Ansvarsfrihet 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar regionstyrelsen ansvarsfrihet i de delar 

som här har granskats. 

Vi tillstyrker att Region Blekinges årsredovisning godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

Granskning av hantering av allmänna handlingar 
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Granskning av delårsrapporten 

Granskning av årsredovisningen    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet lämnas vidare till 

Kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet vidare till 

Kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

Jäv 
Ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tommy Andersson (S) 

anmäler jäv och deltar inte i beslut i detta ärende. 

 

________________ 

Exp: 

Roger Fredriksson 

Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen  
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§ 151 Dnr 2013-000249 214 

Upphävande av detaljplaner inom Backaryd tätort 

 

Miljö- och byggnadsnämnden § 44/2014 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare godkänt det reviderade förslaget 

till upphävande av detaljplaner för Backaryd tätort.  

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till miljö- och 

byggnadsförvaltningen för att antagandehandlingen ska innefatta beslut om 

upphävande av strandskydd enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL).  

Inom Backaryd tätort finns inte något områdesskydd som t ex landskapsbild 

eller Natura 2000. 

    

Bedömning 

Inom Backaryd tätort finns i dagsläget inget strandskydd. Vid ersättning eller 

upphävande av gamla planer återinförs strandskyddet automatiskt i enlighet 

med 7 kap § 18 g punkt 1 i miljöbalken (MB).  

Kommunen anser att särskilda skäl enligt 7 kap. §18c punkt 1, miljöbalken 

föreligger för att upphäva strandskyddet. Marken, inom Backaryds tätort 

som utgörs av kvartersmark har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att 

det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Upphävande av strandskyddet innebär att planförslaget har ändrats efter 

granskningen. Ändringen bedöms inte vara av sådan art att ny 

granskningsutställning behövs. 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om upphävande av strandskyddet 

enligt 7 kap. § 18c punt 1 i miljöbalken. Marken, inom Backaryds tätort som 

utgörs av kvartersmark har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syfte.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta revideringen och skickar 

förslaget vidare till komunfullmäktige för antagande. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

godkänna det reviderade förslaget till upphävande av detaljplaner i Backaryd 

och skicka det vidare till Kommunfullmäktige för antagande. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på det reviderade förslaget 

från Miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

godkänna det reviderade förslaget till upphävande av detaljplaner i Backaryd 

och skicka det vidare till Kommunfullmäktige för antagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 152 Dnr 2014-000057 759 

Avgifter för insatser inom socialförvaltningens område 

 

Socialnämnden § 10/2014 

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  

Socialnämndens arbetsutskott beslutade under § 213/2013 att återremittera 

ärendet för vidare utredning och att ett förtydligande skulle göras när det 

gäller personer över 18 år i personkrets SoL. 

 

Enligt 8 kap 1 § SoL medför inte stöd och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär kostnadsansvar för den enskilde. Socialnämnden har 

dock möjlighet att ta ut avgift för uppehället för vuxna som vistas på HVB-

hem eller familjehem. Högsta avgift bestäms av regeringen och är fn 80 kr 

per dag. Likaså är föräldrar skyldiga att bidra till kommunens kostnader när 

barn får vård i ett annat hem än det egna. Regeringen fastställer grunder för 

med hur mycket föräldrarna kan bidra. Underhållsskyldigheten beräknas 

enligt samma regler som underhållsbidrag, dock högst motsvarande 

underhållstödsbeloppet fn 1 273 kr per månad och förälder. 

 

Enligt 8 kap 2 § SoL har kommunen möjlighet att ta ut avgift för insatser av 

icke behandlingskaraktär tex stödboende, inackorderingshem. Här saknas 

reglering av avgiftens storlek utöver att den inte får överstiga kommunens 

kostnad. Den här typen av avgifter fastställs normalt av 

Kommunfullmäktige. 

 

I Socialtjänstlagen 8 kap §§ 3-9 finns bestämmelser om beräkning av 

förbehållsbelopp för avgifter enligt 8:2 SoL.  

 

Avgifter för insatser enl LSS regleras i §§ 18-21 LSS. Kommunen har enligt 

18 § möjlighet att ta ut en avgift motsvarande assistansersättningen för 

utförd assistans för personer som är beviljade assistansersättning av 

Försäkringskassan.  Kommunen har dessutom enl 19 § LSS möjlighet att ta 

ut avgift för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter för personer 

som har egna inkomster som minst motsvarar hel pension. Avgifter enligt 19 

§ fastställs normalt av Kommunfullmäktige. I § 20 LSS finns motsvarande 

bestämmelse som 8 kap 1 § andra stycket som ger kommunen möjlighet att 
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låta föräldrar bidra till kommunens kostnader när barn får vård i ett annat 

hem än det egna med stöd av LSS. 
 

Utgångspunkter för förslag till avgifter 

Nedanstående förslag till avgifter bygger på att alla insatser av 

behandlingskaraktär är avgiftsfria. Öppna insatser inom barnavård och 

missbruksvård, även olika former av boendestöd har bedömts vara av 

behandlingskaraktär och är därför avgiftsfria i förslaget.  
 

För insatser till funktionsnedsatta är utgångspunkten att människor inte ska 

ha några merkostnader pga av sin funktionsnedsättning. Insatser som 

avlösarservice, ledsagning mm är därför avgiftsfria i förslaget, oavsett om 

beslutet är fattat enligt LSS eller SoL. 
 

Avgifterna är enligt förslaget rimliga när de avser en kostnad som inte är 

orsakad av vårdbehovet eller funktionsnedsättningen tex kostnader för 

bostad och mat. Avgifterna följer regleringarna i SoL §  8:1 och LSS §  20 i 

de fall de är tillämpliga. Avgifter enligt § 8:2 Socialtjänstlagen och § 19 LSS 

tas endast ut i de fall som avser kostnader för boende och kost. Den 

föreslagna nivån på avgifterna bedöms som rimlig och ligger under 

kommunens självkostnadspris. Nivån har samordnats med Äldreomsorgens, i 

Ronnebys avgifter för korttidsplats. De föreslagna avgifterna omfattas inte 

av reglerna om förbehållsbelopp i Socialtjänstlagen.   
 

Hittills har Socialnämnden inte använt sig av möjligheten att enligt 

Socialtjänstlagen 8 kap § 1, fastställa föräldrars underhållsskyldighet för 

placerade barn. I budget för 2012 togs en intäkt upp om 50 tkr för placerade 

barn och förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan. 
 

Intäkter 

I nuläget tar socialförvaltningen ut avgift för korttidsplats och särkilt boende 

enligt LSS 9:8 med  

43 kr per dygn. Dessutom tas avgift enligt Socialtjänstlagen 8 kap 1 § ut för 

vuxna som får missbruksvård i HVB- eller familjehem. Socialförvaltningen 

tar inte ut någon avgift för barn placerade i HVB- eller familjehem.  

 

Den ökade intäkten är mycket svår att bedöma eftersom den till stor del är 

beroende av föräldrarnas inkomstförhållanden, vilket vi i nuläget inte har 

någon information om. Dessutom tyder de nuvarande intäkternas storlek på 

ett relativt stort bortfall av intäkter. 
 

Förändring av intäkt 
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Missbruksvård; Ingen förändring  Intäkt 

2012  13 tkr 

Barnavård;  Ny intäkt ca 120-140 tkr  Intäkt 

2012      0 tkr   

LSS 9:8       Intäkt ca 120-140 tkr, ökning med ca  

  25-45 tkr   Intäkt 

2012     93 tkr 

Korttidsplats Intäkt ca 40-45 tkr, ökning med ca  

  10-15 tkr   Intäkt 

2012     33 tkr 

 

Totalt  Alternativ 1   Intäkt 

2012   139 tkr 

ca 290- 340 tkr, ökning med ca 

  155-200 tkr  

 

  Alternativ 2 

  Ca 170-200 tkr. Ökning med ca 

  30-60 tkr    

Konsekvenser 

De relativt begränsade höjningarna av avgiften för kost vid korttidsboende 

bedöms inte ha några större konsekvenser utan kan ses som en anpassning 

till avgifter i övriga kommuner och till den allmänna prisutvecklingen. 

 

Att föräldrar enligt Socialtjänstlagen kap 8 § 1 och LSS § 20 ska bidra till 

kommunens kostnader för vård av barn, genom att betala underhållsbidrag 

enligt reglerna i Föräldrabalken är helt nytt. Barn med särskilt boende enligt 

9:8 har hittills betalat för kost, utan inkomstprövning och barn placerade 

enligt Socialtjänstlagen eller LVU har inte bidragit till kommunens 

kostnader  

 

Föräldrar till barn placerade enligt SoL och LVU kommer enligt alternativ1 

att få bidra till barnens försörjning utifrån sin ekonomi. Detta kommer att bli 

en ny faktor i diskussionen med föräldrarna inför en placering. Det finns 

farhågor om att en sådan diskussion kommer att påverka möjligheten att på 

frivillig väg få till stånd nödvändig vård. Att utreda och fatta beslut om 

föräldrarnas underhållskyldighet är en ny arbetsuppgift för socialsekreterarna 

som kommer att behöva göras för alla nya ärenden och en gång om året för 

pågående. Per år kommer ca 65-80 utredningar om föräldrarnas ekonomi 

behöva göras.   
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För barn placerade enligt 9:8 LSS kommer resultatet av förändring att slå 

olika beroende på föräldrarnas ekonomi, men bedömningen är att totalt sett 

kommer föräldrarna att betala mer.  

Att utreda och fatta beslut om föräldrarnas underhållskyldighet är en ny 

arbetsuppgift som kommer att behöva göras för alla nya ärenden och en gång 

om året för pågående. Per år kommer ca 10-15 utredningar om föräldrarnas 

ekonomi behöva göras.   

 

Totalt kommer enligt alternativ 1 ca 80-95 utredningar om föräldrarnas 

ekonomi behöva göras per år. Tidsåtgången för detta är svår att bedöma men 

utredningen består av inhämtande av uppgifter om inkomster och 

familjeförhållande, beräkning av underhållskyldighet och beslut. 

Bedömningen gör att det inte är obetydliga resurser som kommer att behöva 

användas till utredning av underhållsskyldigheten. Till detta kommer 

hantering av fakturering, krav mm. 

    

Bedömning 

Ovanstående förslag enligt alternativ 1 innebär en ökad administration och 

en risk för att möjligheten att på frivillig väg få till stånd nödvändig vård 

påverkas negativt.  

    

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslag till avgifter enligt alternativ nr 

2, med tillägget att personer med försörjningsstöd och de med en inkomst 

understigande 4 000 kr/mån, betalar ingen avgift. 

 

Översända ärendet till Kommunfullmäktige för beslut. 

 

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överända ärendet på remiss till 

Kommunala Rådet för Funktionshinder, för yttrande. 

 

Kommunala Rådet för Funktionshinder § 14 

 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar utredning i ärendet. 

Socialnämnden har fattat beslut angående avgifter inom socialförvaltningens 

områden. I Socialtjänstlagen 8 kap §§ 3-9 finns bestämmelser om beräkning 

av förbehållsbelopp för avgifter enligt 8:2 SoL. Avgifter för insatser enl. 
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LSS regleras i§§ 18-21 LSS. 

Socialnämndens förslag på avgifter har översänts till Kommunstyrelsens 

arbetsutskott, för beslut. 

Arbetsutskottet beslutade att översända ärendet på remiss till Kommunala 

Rådet för Funktionshinder, för yttrande. 

 
Yttrande 
KFR/Kommunala Rådet för Funktionshinder har hanterat ärendet enligt 

följande: 

Ledamöterna i KFR har, i anslutning till kallelsen, fått ut samtliga handlingar 

som berör avgifterna. De olika organisationerna har därmed haft möjlighet 

att yttra sig. 

Vid KFR:s sammanträde 2014-04-23 finns ärendet på dagordningen och 

kunde därmed diskuteras. Ledamöterna ansåg att den föreslagna höjningen, 

inom vissa områden, var rimlig. 

KFR beslutar att ställa sig bakom det av Socialnämnden fattade beslutet och 

antar de föreslagna avgifterna, inom Socialförvaltningens områden och 

översänder desamma till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärendet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 
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§ 153 Dnr 2014-000178 004 

Avsiktsförklaring om en gemensam organisation och 
ett gemensamt system för e-arkiv 

Elin Jonsson informerar om avsiktsförklaringen om gemensamt system för e-

arkiv. Arkivarie Anders Karlsson lämnar följande beslutsförslag.  

 

Sammanfattning  

Att införa ett e-arkiv är resurskrävande och bör genomföras i samarbete med 

andra kommuner. Mot bakgrund av detta startade kommunerna i Kronoberg 

och Blekinge under 2013 ett samarbetsprojekt genom en gemensam 

förstudie. Detta projekt byggde vidare på resultat från Sambruks projekt 

Elektroniskt bevarande. Projektet har även följt arbetet inom SKL:s projekt 

E-arkiv samt samverkansprojektet eARD med Riksarkivet som färdledare.  

Under februari 2014 påbörjades en konceptstudie i vilket föreslås att det vore 

mest rationellt och hållbart att skapa en gemensam e-arkivorganisation och 

låta denna införskaffa ett gemensamt e-arkiv. Styrgruppen för 

konceptstudien har granskat och godkänt beslutsunderlag till 

Avsiktsförklaring (Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation) 

samt Avsiktsförklaring. De två dokumenten har sänts ut till deltagande 

kommuner. 

Projektet önskar nu att deltagande organisationer tar ställning till 

Avsiktsförklaring som fastställer vilka roller, ansvar och förväntade 

kostnader den deltagande organisationen tar på sig i det fortsatta arbetet med 

att bilda en gemensam organisation för e-arkiv efter 2014. I 

Avsiktsförklaring framgår att underlag för att fatta beslut om att bilda 

organisation planeras skickas ut i september 2014 och att beslut från 

respektive organisation att införa gemensamt system för e-arkiv planeras 

vara lokalt beslutade i november/december 2014. Kommunalförbundet 

planeras starta sin verksamhet i januari 2015. 

  

Bedömning 

Att införa och förvalta ett e-arkiv är en komplex och omfattande uppgift över 

tid för att garantera en långsiktig informationsförsörjning. Ett e-arkiv är inte 

bara ett tekniskt stödsystem utan är även en bemannad organisation med 

krav på kompetens, säkerhet och pålitlighet.   

Ett e-arkiv som hanteras med rätt kompetens, i samverkan med andra och 

med likartade riktlinjer bedöms ge kvalitativa och ekonomiska nyttor.  

Att varje kommun upprättar egna e-arkiv med personal bedöms i nuläget inte 
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vara realistiskt. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att: 

Kommunstyrelsen godkänner Avsiktsförklaringen 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunalråd och kommundirektör att 

underteckna Avsiktsförklaringen 

  

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S) och tj. ers. Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget 

samt att uppdra arkivarie Anders Karlsson och kommunikationschef Leif 

Söderlund att redovisa kostnader för kommunens arkivverksamhet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

godkänna avsiktsförklaringen och uppdra kommunalråd och 

kommundirektör att underteckna densamma. 

________________ 

Exp: 

Arkivarie Anders Karlsson 

Kommunikationschef Leif Söderlund 
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§ 154 Dnr 2014-000192 009 

Regeringskansliet- Eu kommissionens förslag till 
förordning om personlig skyddsutrustning. Skriftliga 
synpunkter senast 2014-05-30. 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  

Regeringskansliet har översänt EU-kommissionens förslag till förordning om 

personlig skyddsutrustning på remiss. Remissinstanserna består av ett urval statliga 

myndigheter, kommuner, fackförbund och bransch – och frivilligorganisationer. 

Remissvar ska vara inkomna till Regeringskansliet senast 2014-05-30.    

 

Bedömning 

Statliga myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och 

Kemikalieinspektionen är skyldiga att svara på remissen. Ronneby kommun 

bedöms inte har något att tillföra i ärendet varför kommunen föreslås avstå från att 

yttra sig.      

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Ronneby kommun avstår från 

att yttra sig över remissen EU-kommissionens förslag till förordning om personlig 

skyddsutrustning.    

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Ronneby kommun avstår från att 

yttra sig över remissen EU-kommissionens förslag till förordning om personlig 

skyddsutrustning.   

________________ 

Exp: 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson 

Regeringskansliet 
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§ 155 Dnr 2014-000030 289 

Information om fastigheten Granen 5 

Teknisk chef Magnus Graad och Näringslivschef Torbjörn Lind informerar 

och lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  

I Ronneby, Övre Brunnsvägen 38 på fastigheten Granen 5 finns en byggnad, 

f.d. bensinmack med närbutik som inte längre används. Den har använts 

tillfälligt som förråd av Tekniska förvaltningens städenhet. 

 

Bedömning 

En bedömning som Tekniska förvaltningen ger vid handen att byggnaden på 

fasigheten Granen 5, är i sådant dåligt skicka att den bör rivas snarast. 

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att den angivna 

byggnaden rivs och att rivningen på Granen 5 finansieras av intäkter från 

fastighetsförsäljning. 

 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S) och Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört 

tjänstemannaförslag och finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att den angivna byggnaden rivs och att rivningen på 

Granen 5 finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 

________________ 

Exp: 

Teknisk chef Magnus Graad 

Näringslivschef Torbjörn Lind 
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§ 156 Dnr 2014-000141 004 

Angående planerad försäljning av försvarsfastigheter i 
Ronneby Kommun. 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Fortifikationsverket avser att under 2014/2015 avyttra Risanäs3:2 och Risanäs 3:3 

på Harön och Ivö 1:2.  

Fortifikationsverket önskar besked om kommunen ämnar påkalla förhandsbesked.    

 

Bedömning 

Enligt definitionen torde det vara svårt för kommunen att påkalla förhandsbesked 

om företrädesrätt till förvärv då vi måste visa att förvärvet sker för att säkerställa 

samhällsbyggnadsändamål. 

 

Risanäs 3:2 (4900 kvm) och Risanäs 3:3 (2500 kvm) ligger på Harön i Ronneby 

Skärgård. Kommunen äger resten av ön (tillhör Risanäs 7:2). Hela ön är 

strandskyddad. Det är inte troligt att strandskyddsdispens eller bygglov kommer att 

beviljas här. Att sälja dessa småbitar till någon annan än kommunen är inte rimligt. 

Tekniska förvaltningen och stadsarkitekten anser inte att dessa markbitar är av 

värde för kommunen och det föreligger inte heller något skäl att kräva 

förhandsbesked. Om Fortifikationsverket inte längre vill äga dessa fastigheter vore 

dock bästa lösningen att de skänkte fastigheterna till kommunen. 

 

Ivö 1:2 är en bebyggd (nerbrunnet men förhandsbesked för bygglov finns, se bilaga) 

tomt på 2316 kvm på Ivö öster om Almö. Tekniska förvaltningen och 

stadsarkitekten anser inte att det föreligger något skäl att kräva förhandsbesked. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar meddela att kommunen inte ämnar påkalla 

förhandsbesked. 

Kommunstyrelsen beslutar meddela att kommunen är villig att ta emot fastigheterna 

Risanäs 3:2 och Risanäs 3:3.    

 

Deltar i debatten 

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

Gardell (FP) och ersättare Lena Karstensson (M) och Peter Bowin (V). 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(36) 
2014-05-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget. 

  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på 

tjänstemannaförslaget och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att: 

- meddela att kommunen inte ämnar påkalla förhandsbesked. 

- meddela att kommunen är villig att ta emot fastigheterna Risanäs 3:2 och 

Risanäs 3:3.    

________________ 

Exp: 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin 

Fortifikationsverket 
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§ 157 Dnr 2014-000218 709 

Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f 
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2014 

 

Äldrenämnden § 58/2014 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet. 

Äldreförvaltningen i Ronneby kommun har under flera månader 

uppmärksammat en trend av för få boendeplatser. I rapporteringen av ej 

verkställda beslut framkommer att förvaltningen isex ärenden med särskilt 

boendebeslut inte har kunnat verkställa inom tre månader. Dessa ärenden 

genererar sammanlagt 153 dygn. I de fall IVO utkräver någon form av 

straffavgift kan det innebära en kostnad med 1800 per dygn då avgiften 

normalt beräknas på en medelkostnad för ett dygn i särskilt boende. Beläggs 

äldreförvaltningen med straffavgift på alla 153 dygnen ger det en kostnad på 

275 400 kronor. 

 

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt hänvisa 

till vidtagna och planerade åtgärder för att hyra Parkdala, Äldrenämnden§ 9, 

31 och 39/ 2014. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att, utan ställningstagande, 

lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på på framfört 

yrkande och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet vidare till 

Kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetschef Helen Ahlberg 
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§ 158 Dnr 2013-000413 101 

Bildande av VisitBlekinge ideell förening 

Näringslivschef Torbjörn Lind föredrar stadgeändringar. 

 

Kommunstyrelsen § 119/2014 

 

Sammanfattning  

På initiativ av landshövding och regionråd startades den 5 september 2013 

en process för att utifrån ett underifrån perspektiv utveckla regionens 

samverkan kring en gemensam strategi för besöksnäringen. Inom ramen för 

projektet Attraktionskraft Blekinge har en strategi för besöksnäringen tagits 

fram i samarbete med företrädare för offentlig/kommunal verksamhet och 

besöksnäringen i Blekinge. Syftet är att utveckla besöksnäringen till den 

potentiella tillväxtbransch vi genom Blekingestrategin utpekat branschen till 

att vara. 

Näringslivschef Torbjörn Lind föredrar ändringarna i stadgarna sedan 

december 2013. 

    

Bedömning 

Ronneby kommun har enligt beslut, Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-04, 

fått i uppdrag att utse representanter till Visit Blekinge ideella förenings 

styrelse. Förutom att utse ledamot samt ersättare ska Kommunstyrelsen förse 

dessa med direktiv. 

Ordförande Roger Fredriksson (M), kommer 16 april att delta på första mötet.    

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar, utan ställningstagande, till 

Kommunstyrelsen att föreslå ledamot och ersättare samt direktiv till dessa. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Åsa Evaldsson (M) till ordinarie ledamot och Malin 

Norfall (S) till ersättare i Visit Blekinge ideella förenings styrelse. 

Arbetsutskottet får i uppdrag att fatta beslut om direktiv till stämmombud för 

bildandet av föreningen i enlighet med Kommunfullmäktiges inriktning. 
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Förslag till beslut 

    

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S) och tjänstgörande ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M), yrkar bifall på tjänstemannaförslaget 

med tillägget att § 11, -Länsstyrelsen adj., § 13, -kallelser samt § 17, -

årsmötets sammansättning bör övervakas. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna de reviderade stadgarna 

med tillägget att § 11, § 13 och § 17 ska bevakas på Visit Blekinges 

konstitutionerande möte den 14 maj 214. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschef Torbjörn Lind 

Visit Blekinge 
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§ 159 Dnr 2014-000022 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Blekinge arrangerar tillsammans med Migrationsverket och 

Arbetsförmedlingen en informationskväll för att sprida kunskap om 

mottagande och etablering av nyanlända och ensamkommande barn som 

kommer till vårt län. 

Moderator för kvällen är Mats Johansson, mångårigt kommunalråd och numera 
egenföretagare inom bl.a kommunikation. 
 
Tid: 18.00. – 21.00. Kaffe och smörgås serveras under kvällen 
Datum: 22 maj på Ronneby Brunn 
Anmälan sker senast den 19 maj på 
www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/kalender/2014/Pages/fokus-framtid.aspx 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna inbjudningar utan 

beaktande. 

________________ 

 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/kalender/2014/Pages/fokus-framtid.aspx
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§ 160 Dnr 2014-000021 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Blekinge tingsrätt, kungörelse om konkurs Coleve Cafe & Grill AB 

Blekinge tingsrätt, kungörelse om konkurs Silverforsens Kulturförening 

Förvaltningsrätten Växjö, anmodan om yttrande Bustorp 1:1 

Förvaltningsrätten Växjö, dom angående Släggan 1 

Karlskrona kommun, isiffror 

Länsstyrelsen,beslut om dispens från biotopskyddet för borttagande av stenmur 

längs väg 27 

Sveriges Kommuner och Landsting, sammanträdesplan 2015 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:14, 16 

Region Blekinge ,förstudie för kustnära cykelled, medfinansiering 

 

Protokoll 

Landstingsstyrelsen 2014-02-10 

 

Protokollsutdrag 

Karlskrona kommun § 48/2014 

Miljö- och byggnadsnämnden § 56/2014 

Sölvesborgs kommun § 28/2014 

   

 


