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§ 82

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Malin Norfall (S) väljs att
justera dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Malin Norfall (S) att
justera dagens protokoll.
________________
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§ 83

Dnr 2016-000291 611

Lokalutredning 2015 - framtida skolorganisation i
Ronneby tätort
Förvaltningschef Tommy Ahlquist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Lokalutredning 2015 behandlades i Utbildningsnämnden flera gånger under
hösten 2015. Vid nämndsmötet 2016-05-19 (Dnr 2016- 000144 678) tog
Utbildningsnämnden beslut om det alternativ som i utredningen kallas 3A vilket i korthet innebär skapandet av två likvärdiga 4-9 skolor, samt att
övriga skolor i tätorten blir F-3 skolor. Ärendet behandlades i
Kommunstyrelsen 2016-05-31. Beslutet blev en återremiss till
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).
2016-11-03 gav kommundirektören undertecknad i uppdrag att utreda och
bereda inför förnyad dragning i KSAU senast 2017-03-01.
Bedömning
Förutsättningar
Behovet av nya skolplatser i tätorten är stort. Idag har vi drygt 200 elever
som har tillfälliga skolplatser utanför hemmets närområde. Eleverna får sin
undervisning, antingen i någon av våra ytterskolor, eller på Soft Start som är
en tillfällig undervisningsenhet på Soft center. Nyanlända elever kommer
fortfarande för kartläggning till vår mottagningsenhet Start Ronneby, och
prognoserna visar på att elevantalet i grundskolan i kommunenen kommer att
öka de närmaste 10 åren.
Förskolan behöver dessutom byggas ut, behovet av platser är stort, och vi har
ett flertal tillfälliga avdelningar, både på Soft center och på Påtorp i
lägenheter.
Yttrande
Utbildningsnämnden har, flera gånger under 2016, diskuterat situationen för
grundskoleeleverna som inte har en permanent skolplacering. Situationen för
eleverna är inte optimal även om den är den bästa möjliga i en bristsituation.
Förvaltningsledningens och nämndens bedömning är att det brådskar med
beslut och verkställande. Två likvärdiga 4-9 skolor skulle förbättra
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möjligheterna till integration avsevärt. Det skulle även gynna den
pedagogiska utvecklingen i kommunen.
Utökning av förskolekapaciteten i tätorten och i Saxemara, skulle medföra
att vi kan avveckla tillfälliga lösningar, vilket även ger driftsekonomiska
fördelar.
Ombyggnader och eventuell nybyggnation bör komma igång under 2017.
Det kan vara bättre att ha kortare ombyggnadstid sett till helhetslösningen,
om det är möjligt att få fram evakueringsmöjligheter. Den mycket viktiga
förankringsprocessen bör också sättas igång snarast möjligt efter beslut.
Det är viktigt att vid sidan om Tekniska förvaltningens projektledare, även
ha en verksamhetsanknuten projektledare, som kan samverka med
verksamheterna, Tekniska förvaltningen och de entreprenörer som blir
kontrakterade.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av
Snäckebacksskolan enligt redovisat alternativ 2 till 4-9-skola för 700 elever.
Kommunstyrelsen beslutar:
att tillsätta projektgrupp för verksamhetsdialog under ledning av
Kommundirektören samt med representanter från Utbildningsförvaltningen,
Miljö- och Byggnadsförvaltningen, Kostenheten, CEFUR, Enheten för
samordning och sekretariat samt Ekonomienheten.
att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att hantera samtlig elevomflyttning till
temporära alternativa lokaliseringar.
att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att sälja tomtmark för nya
Skogsgårdsskolan, ny förskola i södra Kallinge, samt ny förskola i Risatorp
till upphandlad vinnare av hyresupphandling.
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att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att tidsmässigt samordna
köksombyggnaderna vid Hobyskolan, Saxemaraskolan och Espedalsskolan
med omställningen av de sistnämnda till F-3-skolor.
Kommunfullmäktige beslutar:
att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 190 mkr samt
därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för genomförande av om- och
tillbyggnation av Snäckebacksskolan enligt redovisat alternativ 2 till 4-9skola för 700 elever. Medelfördelning 2017: 10 mkr, 2018: 120 mkr samt
2019: 60 mkr.
att tilldela Tekniska förvaltningen tillkommande driftmedel, exkl.
kapitaltjänstkostnader, om 1.25 mkr/år för nya Snäckebacksskolan med start
från augusti 2019.
att reducera Tekniska förvaltningens budgetram om 0.5 mkr/år för utebliven
befintlig Skogsgårdsskola med start från 2018.
att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att via extern aktör ta fram
funktionsprogram inför hyresupphandling av nya Skogsgårdsskolan till 4-9skola för 600 elever samt tillkommande särskoleverksamhet.
Medelstilldelning hyra från 2020.
att tilldela Tekniska förvaltningen 3 mkr 2018 för flytt och anpassning av
befintliga paviljonger vid Skogsgårdsskolan till av Utbildningsnämnden
anvisad ny placering.
att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva del av
stadsplan ”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra byggnation av ny
förskola i södra Kallinge.
att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för
ny förskola inom Risatorpsområdet.
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att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att via extern aktör ta fram
funktionsprogram inför hyresupphandling av ny förskola (10 avd) i södra
Kallinge samt ny förskola (10 avd) i Risatorp. Medeltilldelning hyra, Södra
Kallinge från 2019, Risatorp från 2020.
att tilldela Utbildningsnämnden 1 mkr 2017 för upphandling av
funktionsprogram av nya Skogsgårdsskolan, ny förskola i södra Kallinge
samt ny förskola i Risatorp.
att tilldela Tekniska förvaltningen 0.3 mkr 2017 för
miljöundersökning/miljöinventering av Skogsgårdsskolan.
att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 6 mkr 2018 samt
därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för infrastrukturåtgärder kring
respektive fram till tomt för ny förskola i södra Kallinge.
att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 12 mkr 2019 samt
därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för omställning av
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan till F-3-skolor samt
Saxemaraskolan till F-3 samt förskola.
att tilldela Utbildningsnämnden 23.1 mkr/år för temporära elevlokaliseringar
(hyreskostnader, matkostnader etc.) samt därtill hörande flyttar från
december 2017 till december 2019.
att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
detaljplaneändring för möjliggörande av tillbyggnad av ny idrottshall vid
Ronneby sporthall.
att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 22 mkr samt därtill
uppkomna kapitaltjänstkostnader för tillbyggnad av ny idrottshall vid
Ronneby sporthall. Medelfördelning 2018: 2 mkr, 2019: 20 mkr.
att tilldela Tekniska förvaltningen driftsmedel, exkl kapitaltjänstkostnader,
om 0.3 mkr/år för ny idrottshall vid Ronneby sporthall med start från 2020.
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att tilldela Fritid- och kulturförvaltningen driftsmedel, exkl
kapitaltjänstkostnader, om 0.5 mkr/år för ny idrottshall vid Ronneby
sporthall med start från 2020.
att tilldela Utbildningsnämnden tillkommande driftmedel om 48.2 mkr/år för
utökade kostnader avseende personal, kostverksamhet, städning etc. för
samtliga verksamhetsförändringar från 2019 - 2020. Se särskild
specifikation.
att tilldela Utbildningsnämnden investeringsmedel om 55 mkr samt därtill
uppkomna kapitaltjänstkostnader för inköp och hantering av möbler,
inventarier, IT-lösningar etc. för ny omfattning av verksamhet, i stort allt
utbytt två 4-9 skolor, två 10 avd förskolor (Cradle to Cradle).
Medelfördelning 2017: 2 mkr, 2018: 8 mkr, 2019: 45 mkr.
att avsätta medel till verksamhetsanknuten projektledare. Kostnad/år, 875 tkr
fram t.o.m 2020.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L),
Kenneth Michaelsson (C) samt Nicolas Westrup (SD).
I debatten deltar även ledamöterna från utbildningsförvaltningens presidium:
Lennart Förberg (M), Jan-Eric Wildros (S) samt Tim Svanberg (C).

Yrkanden
- Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att även Snäckebacksskolan
hyresupphandlas. Denna innebär att:
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-

tredje att-satsen kompletteras med det som faller bort från
Snäckebacksskolan

-

fjärde att-satsen kompletteras med Snäckebacksskolan 4-9-skola för
700 elever samt att uppdraget genomförs med stöd av tekniska
förvaltningen och enhetens för samordning, utveckling och
sekretariat

-

nionde att-satsen kompletteras med Snäckebacksskolan samt att
utbildningsnämnden tilldelas 1,2 mkr 2017,

-

tionde att-satsen kompletteras med Snäckebacksskolan och tekniska
förvaltningen tilldelas 0,6 mkr 2017,

-

femtonde till artonde att-satserna utgår

-

samtliga kvarvarande att-satser bifalles

-

samtliga att-satser föreläggs kommunfullmäktige för beslut

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att tillsätta projektgrupp för verksamhetsdialog under ledning av
Kommundirektören samt med representanter från Utbildningsförvaltningen,
Miljö- och Byggnadsförvaltningen, Kostenheten, CEFUR, Enheten för
samordning och sekretariat samt Ekonomienheten.
att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att hantera samtlig elevomflyttning till
temporära alternativa lokaliseringar.
att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att sälja tomtmark för nya
Skogsgårdsskolan, nya Snäckebacksskolan, ny förskola i södra Kallinge,
samt ny förskola i Risatorp till upphandlad vinnare av hyresupphandling.
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att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att tidsmässigt samordna
köksombyggnaderna vid Hobyskolan, Saxemaraskolan och Espedalsskolan
med omställningen av de sistnämnda till F-3-skolor.
att reducera Tekniska förvaltningens budgetram om 0.5 mkr/år för utebliven
befintlig Skogsgårdsskola med start från 2018 samt 1.7 mkr/år för utebliven
befintlig Snäckebacksskola med start från 2018.
att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att, med stöd av Tekniska
förvaltningen och Enheten för samordning, utveckling och sekretariat, via
extern aktör ta fram funktionsprogram inför hyresupphandling av nya
Snäckebacksskolan till 4-9 skola för 700 elever, nya Skogsgårdsskolan till 49-skola för 600 elever samt tillkommande särskoleverksamhet.
Medelstilldelning från 2020.
att tilldela Tekniska förvaltningen 3 mkr 2018 för flytt och anpassning av
befintliga paviljonger vid Skogsgårdsskolan till av Utbildningsnämnden
anvisad ny placering.
att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva del av
stadsplan ”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra byggnation av ny
förskola i södra Kallinge.
att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för
ny förskola inom Södra Ronneby.
att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att via extern aktör ta fram
funktionsprogram inför hyresupphandling av ny förskola (10 avd) i södra
Kallinge samt ny förskola (10 avd) i Södra Ronneby. Medeltilldelning hyra,
Södra Kallinge från 2019, Södra Ronneby från 2020.
att tilldela Utbildningsnämnden 1,2 mkr 2017 för upphandling av
funktionsprogram av nya Skogsgårdsskolan, nya Snäckebacksskolan, ny
förskola i södra Kallinge samt ny förskola i Södra Ronneby.
att tilldela Tekniska förvaltningen 0,6 mkr 2017 för
miljöundersökning/miljöinventering av Skogsgårdsskolan och
Snäckebacksskolan.
att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 6 mkr 2018 samt
därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för infrastrukturåtgärder kring
respektive fram till tomt för ny förskola i södra Kallinge.
att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 12 mkr 2019 samt
därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för omställning av
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan till F-3-skolor samt
Saxemaraskolan till F-3 samt förskola.
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att tilldela Utbildningsnämnden 23.1 mkr/år för temporära elevlokaliseringar
(hyreskostnader, matkostnader etc.) samt därtill hörande flyttar från
december 2017 till december 2019.
att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
detaljplaneändring för möjliggörande av tillbyggnad av ny idrottshall vid
Ronneby sporthall.
att tilldela Utbildningsnämnden investeringsmedel om 55 mkr samt därtill
uppkomna kapitaltjänstkostnader för inköp och hantering av möbler,
inventarier, IT-lösningar etc. för ny omfattning av verksamhet, i stort allt
utbytt två 4-9 skolor, två 10 avd förskolor (Cradle to Cradle)
Medelfördelning 2017: 2 mkr, 2018: 8 mkr, 2019: 45 mkr.
att avsätta medel till verksamhetsanknuten projektledare. Kostnad/år, 875 tkr
fram t.o.m 2020.
att finansiering ska ske genom extern kapitalanskaffning.

Deltar ej i beslutet
Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) samt Peter Bowin (V) deltar ej i
beslutet.
________________
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§ 84

Dnr 2016-000397 4013

Detaljplan för Bökevik 1:131 mfl.
Stadsarkitekt Helena Revelj lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Adress: Vitaskärsvägen, Blysängen, Håanabbsvägen
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-01-25, § 15 att skicka ut
planförslaget för Bökevik 1:131 m.fl. på granskning. Planarbetet bedrivs
enligt ett enkelt planförfarande. Planen har tidigare varit ute på samråd.
Planförslaget innebär bl.a. att två tomter som bedöms vara olämpligt
placerade flyttas, att äldre planbestämmelser uppdateras med främsta syftet
att tillåta en större exploatering av tomter samt att ytterligare 6 tomter för
bebyggelse skapas.
Bedömning
Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats i en
samrådsredogörelse. Länsstyrelsen anser bl.a. att planbestämmelserna
avseende byggteknik inom områden under 3 meter över havet behöver
justeras. Länsstyrelsen anser också det positivt ifall lokaliseringen av ny
tomtmark inom planområdet anpassas och genomförs på ett sådant sätt att
identifierade livsmiljöer och spridningsvägar för sandödla och hasselsnok
säkras. Ett antal fastighetsägare är negativa till 175 kvm som byggnadsarea
och anser att områdets nuvarande karaktär av fritidshusområde ska behållas.
Ett antal fastighetsägare är positiva till ändringsförslaget.
Med hänsyn till inkomna synpunkter föreslås bl.a. att planbestämmelserna
avseende byggteknik justeras. Ett nytt avsnitt om fridlysta arter införs i
planbeskrivningen. Plankartan revideras avseende spridningskorridoren för
sandödla och hasselsnok söder om muren intill tomt 7 och 8. Inga ändringar
föreslås avseende bestämmelserna för byggrätt m.m.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Nicolas Westrup (SD) samt Tommy Andersson (S).

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson yrkar bifall till förslag till beslut med
kompletteringen att kommunstyrelsen även förslås besluta att
detaljplaneförslaget inte är av principiellt natur och att beslut om antagande
av planen därför kan tas av miljö- och byggnadsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att man har inget att erinra mot planförslaget samt
att detaljplaneförslaget inte är av principiellt natur och att beslut om
antagande av planen därför kan tas av miljö- och byggnadsnämnden.
________________
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§ 85

Dnr 2017-000033 040

Information om kommunens krediter 2016-12-31
Ekonomichef Johans Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Bedömning
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda
bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 december 2016 till 360 (369)
mkr. Värden inom parantes avser per 31/12 2015. 65 (63) % av kommunens
lånestock om 639 (614) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre
månader. Av lånen har 80 (63) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Den högre andelen lån som har förfall inom 12 månader innebär en något
större exponering mot osäkerhet i marknaden, om det finns tillgängligt
kapital. Bedömningen är dock att det under den kommande 12månadersperioden kommer att finnas lån att omsätta för att åter få mer
spridning på förfallotidpunkter.
Genomsnittlig kostnadsränta för 2016 uppgick till 0,6 % (1,1 %).
Riksbankens styrränta låg per 2016-12-31 på -0,50 % (-0,35 %).
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
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Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
________________
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§ 86

Dnr 2017-000071 040

Internbudget 2017 Kommunledningsförvaltningen och
Näringslivsenheten
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Överlämnas förslag till internbudget 2017 för kommunledningsförvaltningen
och Näringslivsenheten.
Bedömning
Kommunledningsförvaltningens budget har fördelats mellan förvaltningens
enheter enligt samma tillvägagångssätt som tidigare år och justerats för
beslutade tillägg/avdrag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget 2017 för
kommunledningsförvaltningen enligt bifogat förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget 2017 för
Näringslivsenheten enligt bifogat förslag.
Ekonom Elizabeth Olsson redovisar omfördelning mellan verksamheter
inom kommunikationsenheten som gjorts efter utskicket till arbetsutskottet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Malin Norfall (S) samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med de
ändringar som redovisats avseende kommunikationsenheten.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa internbudget 2017 för kommunledningsförvaltningen enligt
bifogat förslag samt med redovisade ändringar avseende
kommunikationenheten.
att fastställa internbudget 2017 för Näringslivsenheten enligt bifogat förslag.
________________
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§ 87

Dnr 2017-000031 040

Kompletteringsbudget 2017
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kompletteringsbudget för investeringsutgifter och exploateringsutgifter
avser överföring/reglering av anslag mellan budgetåren.
Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av
kommuninterna budgetmedel.
Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning
(tkr).
Äskanden

Drift Exploatering Investering

Total
(tkr)

8 794

633

9 427

250
200

250
200

150

150

Kommunstyrelsen
KLF/Samordning,
utveckling, sekretariat
KLF/Personalenheten
KLF/Kommunikationsenheten
KLF/Arbetsmarknad integration
Teknisk förvaltning
KS totalt

7 038
15 832

Miljö- o byggnadsnämnd
Fritid- och kulturnämnd
Äldrenämnd
Totalsumma

42 927 49 965
44 160 59 992

771
5 075
1 541
0

16 603

50 776 67 379

Bedömning
Kompletteringsäskandena till 2017 enligt tabell ovan. För detaljer och
motivering, se bilagor.
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För en mer rationell och sammanhållen hantering av exploateringar bör
kommunens kompletteringsäskade exploateringsanslag anslås
exploateringsingenjören som är organiserad på
kommunledningsförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för
exploatering, totalt 9 565 tkr i enlighet med lämnade förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgeterade
exploateringsanslag ska anslås kommunledningsförvaltningens
exploateringsingenjör.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera
investeringsanslag, totalt 57 814 tkr i enlighet med lämnade förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S) samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut samt att
ekonomienheten ges i uppdrag att inför 2018 utveckla riktlinjerna för
kompletteringsäskanden.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomienheten i uppdrag att inför 2018
utveckla riktlinjerna för kompletteringsäskanden.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för
exploatering, totalt 16 603 tkr i enlighet med lämnade förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgeterade
exploateringsanslag ska anslås kommunledningsförvaltningens
exploateringsingenjör.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera
investeringsanslag, totalt 50 776 tkr i enlighet med lämnade förslag.
________________
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§ 88

Dnr 2017-000095 346

Förslag till höjning av taxan för elnät
Enligt uppdrag från styrelsen lämnar Hans Nilsson, VD Ronneby Miljö och
Teknik AB, följande beslutsförslag:
Sammanfattning
När budgeten och beslut om taxor for nästkommande år beslutades visste vi
inte att vår elleverantör på överliggande nät E-on skulle höja vårt effektabonnemang inför 2017.
Den nya taxan från E-on är nu beslutad och innebär en höjning på de fasta
avgifterna och en sänkning på de rörliga avgifterna detta totalt med en
höjning på närmare 9 % (8,77 %) vilket innebär en kostnadshöjning för
Miljöteknik på ca 1,5 Mkr.
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja taxan för elnät för att täcka
kostnadsökningarna som överliggande nät genererar.
Förslaget innebär att eltaxan höjs från och med 2017-05-01 med 7 % på den
fasta delen och 3 % på den rörliga delen. Detta för att täcka de ökade
kostnaderna som höjningen av överliggande nät innebär.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja
eltaxan från och med 2017-05-01 med 7 % på den fasta delen och 3 % på
den rörliga delen.
________________
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§ 89

Dnr 2017-000097 4310

Fossilfritt Sverige
Miljöutvecklare Sofie Samuelsson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Regeringen har startat Fossilfritt Sverige som är ett initiativ som ska
synliggöra aktörer som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och
uppnå målet om ett fossilfritt samhälle. Sverige ska bli ett av världens första
fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande
generationer, utan för att det är ekonomiskt smart. För att nå dit krävs att alla
aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen.
Fossilfritt Sverige är en möjlighet för företag, kommuner, föreningar och
andra aktörer som kan och vill bidra till utsläppen av växthusgaser minskar
att visa upp sina insatser under ett gemensamt paraply, såväl i Sverige om
internationellt. Fossilfritt Sverige är öppet för alla aktörer som ställer upp på
den deklaration som tagits fram för initiativet. Kommuner som stödjer
Fossilfritt Sverige behöver dessutom ha registrerade insatser i FN:s Action
Agenda (NAZCA).
Deklarationen lyder:
Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss
som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt
minska för att säkra välfärden för framtida generationer.
Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa
klimatförändringarna. Utifrån det nya globala klimatavtal som världens
länder enades om i Paris jobbar vi nu för att hålla den globala
uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad.
Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa
att vi ser fördelarna med att gå före:
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Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det
skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.
Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för
minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar
vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.
Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter
att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.
Vi vill visa ett starkt engagemang och ledarskap från svenska företag,
kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället möjligt.
Så visar vi vägen till en hållbar framtid.
Bedömning
Ronneby kommun har genom borgmästaravtalet åtgärder registrerade i FN:s
Action Agenda (NAZCA). Vi har en hög ambitionsnivå med att minska
samhällets påverkan på klimatet. Ronneby kommun arbetar kontinuerligt och
aktivt för att minska både organisationens påverkan på klimatet men också
hela samhällets. Att delta i initiativet Fossilfritt Sverige och stödja dess
deklaration ligger i linje med Ronneby kommuns miljöarbete.
Förslag till beslut
Energi- och miljörådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
kommunstyrelsen att Ronneby kommun ska delta i initiativet Fosilfritt
Sverige och stödja dess deklaration.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommun ska delta i initiativet
Fossilfritt Sverige och stödja dess deklaration.
________________
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§ 90

Dnr 2017-000110 049

Anhållan om utbetalning av anslag från huvudmännen i
biosfärområde Blekinge Arkipelag för 2017
Miljöutvecklare Sofie Samuelsson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Biosfärområde Blekinge Arkipelag begär ett utökat anslag från sina
huvudmän. För Ronneby kommuns del rör det sig om en ökning på 5 000 kr
från 150 000 kr till 155 000 kr.
Bedömning
Blekinge Arkipelag önskar en uppräkning av anslagen från huvudmännen för
att fortsatt kunna driva arbetet inom biosfärsområdet till 155 000 kr från
Ronneby kommun. Biosfärsområdets kostnader består till övervägande del
av personalkostnader. Resterande kostnader utgörs av lokal- och
verksamhetskostnader. Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om statligt
bidrag med 400 000 kr per år i fyra år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att utöka anslaget till Blekinge arkipelag till 155 000 kr årligen. 5 000 kr för
2017 tas från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
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att utöka anslaget till Blekinge arkipelag till 155 000 kr årligen. 5 000 kr för
2017 tas från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
att anmoda Blekinge Arkipelag att komma in med anhållan om utökat anslag
i god tid för att kunna ha med det i ordinarie budgetberedning.
________________
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§ 91

Dnr 2017-000101 308

Dialog avseende tillstånd för vinteruteservering i
Ronneby centrum
Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen handlägger ansökningar från näringsidkare om
tillstånd för att ha uteservering på kommunens mark i anslutning till deras
verksamheter. Det generella tillståndet för uteserveringar gäller under
perioden 15/4 till 15/10.
Efter politiskt samråd genomförs på prov avseende att verksamheterna även
kan ansöka om förlängd uteservering under vintertid. Tillståndets
förutsättning skulle vara att pågående uteserveringsverksamhet
möjliggjordes, dvs att uteserveringen skall vara utrustad med värmekällor
och filtar etc. Två näringsidkare inkom med sådan ansökan och de godkände
kraven som ställts. Övriga näringsidkare ansökte aldrig om något tillstånd
för vintern.
Tekniska förvaltningen har vid flera platsbesök uppmärksammat att
vinteruteserveringarna är tomma och att det inte finns värmekällor eller filtar
på plats. Det fattas även flertal bord, stolar och väderskydd. Näringsidkarna
har brevledes och genom platsbesök fått bristerna påpekade för sig, utan att
någon förbättring skett.
Bedömning
Tekniska förvaltnings bedömning är att provet om vinteruteservering inte har
fungerat enligt ställda krav och önskemål. Bedömningen som görs är att
provet inte bidragit till att göra Ronneby stadskärna mer attraktiv.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Ronneby kommun avslutar provet med
vinteruteservering och återgår till att enbart bifalla tillstånd under ordinarie
uteserveringstid.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Peter Bowin (V) samt Kenneth Michaelsson (C).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att frågan remitteras till
Fastighetsägarna Syd, Handelsföreningen samt Näringslivsrådet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att remittera frågan till
Fastighetsägarna Syd, Handelsföreningen samt Näringslivsrådet.
________________
Exp:
Sattar Zad
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§ 92

Dnr 2017-000104 319

Inriktningsdialog avseende Centrum-mitt
Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har påbörjat utredning/projektering av nästa etapp
avseende centrumutvecklingsprojektet. I enlighet med planberedningens
inriktningssynpunkter (2016-03-22) omfattar denna etapp i huvudsak
Kungsgatan (delen Prinsgatan-Drottninggatan) samt Västra Torggatan.
Bedömning
Tekniska förvaltningens redovisar önskat upplägg samt för dialog kring
omfattning av åtgärder inom de olika gatumiljöerna. Tekniska förvaltningen
redogör för de samrådskontakter som hittills tagits samt för de synpunkter
som därvid inkommit.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag på
inriktningen och ger Tekniska förvaltningen uppdraget att genomföra
projektet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) samt Nicolas Westrup
(SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att dubbelriktningen på
Kungsgatan förlängs fram till Västra Torggatan.
Tommy Andersson (S) yrkar avslag på Roger Fredrikssons (M) yrkande om
dubbelriktning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller hans eget yrkande
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till inriktning med
förändringen att dubbelriktningen på Kungsgatan förlängs fram till Västra
Torggatan.
________________
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§ 93

Dnr 2017-000103 805

Ansökan om föreningsbidrag Orkesterfestival, Spanien
2017
Fritid- och kulturnämnden 2017-01-19 § 8
Sammanfattning
Ronneby Skolorkester ansöker om bidrag för deltagande i en
Orkesterfestival som arrangeras i Calella i Spanien den 24 juni – 2 juli 2017.
Ansökan har adresserats dels till fritid- och kulturförvaltningen och dels till
kommunstyrelsen.
Enligt inlämnad kostnadsberäkning, som avser 50 ungdomars och 10 ledares
deltagande i festivalen, beräknas den totala kostnaden till 239 833 kronor. I
den summan ingår kostnader för buss, boende och mat på ned- respektive
hemresa samt en guidad resa till Barcelona. Kostnaden per person blir 5 870
kronor. Varje ungdom/ledare betalar 2000 kronor. Ett antal medresanden
tillkommer, men de åker med till självkostnadspris.
Föreningen arbetar aktivt för deltagande i aktiviteter såsom t ex
Orkesterfestivalen i Calella, vilket är i linje med föreningens
verksamhetsplan för 2016-2017 samt föreningens stadgar. Under vistelsen i
Calella kommer Ronneby Skolorkester tillsammans med ett stort antal
orkestrar från andra europeiska länder att delta i flertalet spelningar i form av
konserter och marscher. Orkestern har då fanbärare med Sveriges och
Ronneby kommuns fanor.
Ronneby Skolorkester önskar att kommunen stödjer skolorkestern med ett
belopp om 1 500 kronor per resande ungdom (50 st) och ledare (10 st) för
deltagande i Orkesterfestivalen i Spanien. Totalt uppgår därmed beloppet
man söker i bidrag till 90 000 kronor.
Bedömning
Ronneby Skolorkesters planerade deltagande i Orkesterfestivalen som
arrangeras i Calella i Spanien, är värdefullt och innebär en erfarenhet för
eleverna som ingår i skolorkestern och samtidigt får deltagarna ses som goda
ambassadörer för Ronneby kommun.
Ronneby Skolorkester som förening har karaktären av en föräldraförening.
Med hänvisning till fastställda bidragsbestämmelser för fritid- och
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kulturnämnden finns inte utrymme att bevilja föreningsbidrag till Föreningen
Ronneby Skolorkester.
Föreningen uppfyller inte de fastställda bestämmelserna i
bidragsbestämmelserna för att vara en bidragsberättigad förening. Ansökan
avser ett betydande belopp som dessutom inte ryms inom anslagna medel för
föreningsbidrag under 2017
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämndens inställning är att det är positivt för deltagarna i
Ronneby Skolorkester att få möjlighet att delta i Orkesterfestivalen i Spanien
den 24 juni – 2 juli 2017 och dessutom värdefullt för Ronneby kommun.
Fritid- och kulturnämnden avslår dock Föreningen Ronneby Skolorkesters
ansökan om bidrag, men beslutar hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för
slutgiltigt ställningstagande.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå Föreningen Ronneby
Skolorkesters ansökan om bidrag, men beslutar hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för slutgiltigt ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
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§ 94

Dnr 2016-000141 866

Flödet - gatukonstfestivalen i Ronneby
Fritid- och kulturnämnden 2017-01-19 § 3
Sammanfattning
Flödet, en fristående ideell organisation representerad av Pärra Andreasson
och Kim Demåne presenterade ett förslag för Gatukonstfestival i Ronneby
under 2016, i samband med 1 maj och Konstrundan i Blekinge och därefter
återkommande varje år. Enligt förslaget skulle 5 stora muralkonstverk målas
2016 av 5 graffitikonstnärer från Sydamerika. Temat 2016 föreslogs bli
folksagor och sägner. Arbetsgruppen, Pärra Andreasson och Kim Demåne,
presenterade i sitt förslag 8 fasader i Ronneby som lämpliga platser för
fasadmålningar. Föreslagna fastigheter ägs av privata fastighetsägare,
Ronnebyhus AB och Ronneby kommun. Organisationen Flödet sökte stöd
och samarbete med bl.a. Ronneby kommun, bostadsbolag i Ronneby och
Konstrundan. Flödet sökte även en lokal projektledare och deras föreslagna
budget för 2016 var på 616 206 kronor.
Ronneby har under de 12 senaste åren arrangerat Graffitiveckor där kända
professionella graffitimålare och amatörer har deltagit. 2 ytor har använts,
Sockerbrukets fasad och Biblioteksmuren. En fri yta i anslutning till
resecentrum har upplåtits för spontanmålning.
Fritid och kulturnämnden beslutade enligt § 21 2016-02-08
- att ställa sig positiv till en Gatukonstfestival i Ronneby under förutsättning
att en finansiering kunde lösas och att en kontrakterad
Curator/konstkonsulent anlitades som projektledare. Fritid och
kulturnämnden ansåg att en till två fasader/år skulle målas i samband med
den återkommande konstrundan med start 2016 eller 2017.
- Föreslå att kommunstyrelsen ger ett ägardirektiv till bolagen att upplåta två
fastigheter för målning av två verk enligt 1 % regeln, utöver de målningar
som fritid – och kulturförvaltningen genomför.
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 174 2016-04-28 att avslå fritid- och
kulturnämndens hemställan om att ge ett ägardirektiv till bolagen att upplåta
två fastigheter för målning av två verk enligt 1 % regeln.
Kommunfullmäktige ser dock positivt på idén och gav fritid och
kulturnämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan
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Bedömning
Ett nytt förslag på totalt 6 fasader, 4 nya samt 2 ”gamla” ytor/fasader som
kan komma i fråga för Graffitimålning under 2017 har tagits fram av
Kulturcentrum i samråd med Ronnebyhus.
2 fasader – Panncentralen på Hjorthöjden och P-huset på Älgbacken ägs av
Ronnebyhus.
2 fasader - kv. Fridas innergård och Espedalsskolan samt tidigare målade
fasader, Sockerbruket och Biblioteksvägen, ägs av Ronneby kommun.
Totalbudget för alla 6 fasader beräknas till ca.480 000 kronor.
Ronnebyhus ställer sig positiv till att bekosta högtryckstvätt, förbättring av
grundmålning samt Graffitifärg i samband med målning av Panncentralen
och P-huset på Älgbacken.
I Kulturcentrums budget och verksamhetsplan finns utrymme för en
delfinansiering om 55 000 kronor i samband med målning av Sockerbrukets
vägg och Biblioteksväggen
Förslag till beslut
Fritid och kulturförvaltningen föreslår att 2 nya fasader;
Panncentralen och P- huset på Älgbacken samt Sockerbruket och
Biblioteksväggen målas i samband med konstrundan 2017 under
förutsättning att finansiering om ca.140 000 kronor samt projektledarlön om
ca.50 000 kronor utöver Ronnebyhus och Kulturcentrums insats kan lösas.

Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att två nya fasader, panncentralen,
Hjorthöjden och p- huset på Älgbacken samt Sockerbruket och
Biblioteksväggen målas i samband med konstrundan 2017 under
förutsättning att finansiering om ca140 000 kronor samt projektledarlön om
ca 50 000 kronor utöver Ronnebyhus och Kulturcentrums insats kan lösas.
Att hos kommunstyrelsen äska medel, 190 000 kr för genomförandet av
Gatukonstfestivalen Flödet.
Att temat på målningarna ska vara Hälsa och Friskvård.
Att genomföra det beslut om målning i sporthallar som förvaltningen fått i
uppdrag av kommunstyrelsen, enligt motion från Malin Norfall (S).
Ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att arbeta i ett brett samarbete
med övriga förvaltningar gällande Flödet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S) samt Peter Bowin (V)
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar med instämmande av Peter Bowin (V) bifall till
förslaget och att bevilja 190 000 kr för genomförandet.
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på återremiss till fritid- och
kulturnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller hans eget yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till fritidoch kulturnämnden.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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§ 95

Dnr 2016-000288 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 2016
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, fjärde
kvartalet 2016, redovisas för ledamöterna.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
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§ 96

Dnr 2016-000693 009

Remiss från Regeringskansliet - Ordning och reda i
välfärden (SOU 2016:78)
Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Undertecknad har fått i uppdrag att sammanställa ett förslag på remissvar till
Finansdepartementet avseende remissen Ordning och reda i välfärden. Sista
datum att inkomma med svar till Finansdepartementet är den 24 februari,
varvid detta förslag fordrar omedelbar justering.
Expediering ska ske både via papperspost och e-post.
Bedömning
Till denna tjänsteskrivelse finns ett bilagt förslag till yttrande. De mer
ingående bedömningarna avseende remissvaret går att tillgodogöra sig
genom att läsa bifogade underlag.
Upphandlarna, utbildningsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden har
ombetts inkomma med synpunkter på betänkandet. Tjänstemannaförslagen
och politikerförslagen går inte att förena på sådant sätt att yttrandet blir
sammanhängande och logiskt om texterna skulle kombineras. Därav har
undertecknad lagt politikerförslagen (och tillika nämndernas förslag till
yttranden) som förslag till yttrande.
Det är dock undertecknads mening att tjänstemannaförslagen innehåller
värdefulla synpunkter på vad ett genomförande av lagförslagen skulle
innebära för kommunens praktiska verksamhet, samt vad de kan komma att
innebära för kommunens tjänstemän vid ett eventuellt genomförande.
Remissyttrandet är författat i enlighet med de rekommendationer som
föreskrivs i SB PM 2003:2.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att anta föreslaget yttrande som sitt
eget.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt Malin Norfall (S)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Malin Norfall (S) har delat ut eget förslag till yttrande, bilaga 1 till detta
protokoll, och yrkar bifall till egna förslaget.
Propositionsordning
Ordförnade Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller hans eget yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänner:
Ja-röst för bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande
Nej-röst för Malin Norfalls (S) yrkande

Omröstningsresultat
Beslutande

Ja

Roger Fredriksson (M)

x

Nej

Avstår

Kenneth Michaelsson (C) x
Malin Norfall (S)

x

Tommy Andersson (S)

x

Peter Bowin (V)

x

Nicolas Westrup (SD)

x

Omröstningsresultat tre (3) ja-röster samt tre (3) nej-röster. Med
ordförandens utslagsröst beslutar arbetsutskottet att bifalla Roger
Fredrikssons (M) yrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreslaget yttrande som sitt
eget.
________________
Exp:
Sanja Gojkovic
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§ 97

Dnr 2017-000115 042

Fastställande av internbudget 2017 för Tekniska
förvaltningen
Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningens internbudget skall årligen beslutas av
Kommunstyrelsen.
Bedömning
Tekniska förvaltningens förslag på internbudget 2017 redovisas i bilagt
underlag. Internbudgeten följer de ramar som fastställts i budgetbeslutet.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen fastställer bilagt
förslag på internbudget 2017 för Tekniska förvaltningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) samt Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att de 800 tkr som finns under 56
plockas bort från tekniska förvaltningens budget och läggs som reserv under
kommunstyrelsen men i övrigt godkänna förslaget till internbudget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska förvaltningens förslag till
internbudget med förändringen att 800 tkr från verksamhet 56 tas bort från
tekniska förvaltningens budget och läggs som en reserv under
kommunstyrelsen.
________________
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§ 98

Dnr 2016-000736 533

Remiss - Betänkande av utredning om skatt på
flygresor "En svensk flygskatt" (SOU 2016:83)
Utredare Hanna Grahn lämna följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Finansdepartementet har inbjudit Ronneby kommun att lämna synpunkter på
ett betänkande av utredning om skatt på flygresor, ”En svensk flygskatt”,
SOU 2016:83.
Regeringen beslutade i november 2015 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet
med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till
att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Skatten skall dessutom
motivera resenärer att välja andra, mer miljövänliga, alternativ. I
utredningsuppdraget har inte ingått att bedöma lämpligheten i att införa en
skatt på flygresor.
Utredningen har tolkat uppdraget som att skatten ska avse skatt på
persontransporter, kommersiella flygresor, vilket medför att transport av
passagerare i militärflyg, annan stats statsflyg, ambulansflyg, eftersökningsoch räddningsflyg, humanitärt flyg samt tull- och polisflyg inte ska omfattas
av skatten.
I av utredningen presenterat förslag framgår att flygskatt föreslås betalas för
passagerare som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt
för fler än tio passagerare. Det flygföretag som utför flygningen skall vara
skatteskyldigt och betala skatt då flygplan lyfter från en flygplats i Sverige.
Med ovanstående utgångspunkt har utredningen, i likhet med de flygskatter
som finns i bland annat Norge och Tyskland, valt att ta fram förslag på en
punktskatt som baseras på passagerare.
Skattenivån föreslås uppgå till 80 kronor per avresande passagerare för
inrikesflyg samt flyg till länder i EU/EES. För resor med slutdestination i
länder utanför EU/EES föreslås skattenivån 280 kronor per avresande
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passagerare. En tredje skattenivåför långa, interkontinentala resor anses 430
kronor per passagerare vara en rimlig nivå.
Expertis anser dock att skattenivån behöver vara högre för att kunna
motsvara skadekostnaden på miljön.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att avge remissvar i
enlighet med upprättat förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S) samt Peter
Bowin (V).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar att yttrandet ändras enligt följande:
Ny text under sammanfattning ersätter det som står i tjänstemannaförslaget:
Ronneby kommun avstyrker ett införande av flygskatt enligt betänkandet.
Ronneby kommun ser en fara i att ett minskat resande med flyg kan påverka
flygplatsen negativt vilket i sin tur kan få konsekvenser för både kommunens
och regionens utveckling då svårigheter ses i att verka för en attraktiv bygd,
ett utvecklande arbetsliv och en stark besöksnäring utan tillgång till effektiva
flygförbindelser.
Ronneby kommun anser att ett införande av flygskatt kan slå olika hårt mot
olika regioner. De regioner som idag kämpar med långa avstånd och eftersatt
infrastruktur torde även bli de regioner som drabbas hårdast av beskattning
av persontransporter med flyg då ett uttalat stöd för dessa regioner inte
uppmärksammas i utredningen.
Då flyget idag använder fossila bränslen innebär detta att alla flygningar har
en påverkan på klimatet. Dock kan flygskattens effekt på klimatet försvagas
då en minskning av svenska utsläpp medför att utsläppsrätter för övriga EUländer frigörs vilket kan resultera i att beräknad klimateffekt uteblir sett ur
ett globalt perspektiv. Istället borde flygbolagen stimuleras att i högre takt
verka för en effektivare utveckling av miljövänliga drivmedel.
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Dessutom ska texten under rubriken "Avslutande reflektioner" första stycket
de tre sista raderna som börjar med "Ronneby kommun önskar att......"
strykas.
Malin Norfall (S) yrkar med instämmande av Peter Bowin (V) bifall till
tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller Kenneth Michaelssons (C)
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna yttrande över "En svensk
flygskatt" (SOU 2016:83) enligt justerat förslag.
________________
Exp:
Hanna Grahn
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§ 99

Dnr 2017-000129 840

Information turism och evenemang 2017
Sammanfattning
Tf kommunikationschef Leif Söderlund samt turism- och
evenemangssamsordnare Jeanette Rosander informerar om evenemang 2017
och avtal- och arbetsläget för dessa. Vidare informeras om skyltning,
Ronnebyexpressen, kommande trycksaker, enhetens ekonomi mm.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson
(C) samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 100

Dnr 2017-000133 253

Ronneby 22:1 - fastighetsreglering till Åkern 1
Markförvaltare Eva Lydin lämna följande beslutsförslag:
Sammanfattning
DJ Ronneby AB önskar köpa ca 4000 kvm att fastighetsreglera till Åkern 1.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta sälja
marken enligt framtaget avtal.
________________
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§ 101

Dnr 2017-000136 041

AB Ronnebyhus budget 2017
Sammanfattning
AB Ronnebyhus har översänt förslag till investeringsbudget för 2017 samt
även driftbudget för 2017. Ronnebyhus styrelse beslutade 2017-01-25 § 14
att godkänna investeringsbudgeten för 2017.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att investeringsbudgeten ska
godkännas.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
-

godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2017

-

Driftbudget 2017 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet

________________
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§ 102

Dnr 2017-000141 022

Inrättande av tjänst som kommunstrateg
Sammanfattning
Ronneby kommun står inför flera stora utmaningar som var och en och
tillsammans behöver samordnas, styras och ledas. För att säkerställa bästa
möjliga resultat föreslås inrättande av en tjänst som kommunstrateg.
Tjänsten placeras organisatoriskt direkt underställd kommundirektören och
med mandat att efter kommundirektörens beslut genomdriva nödvändiga
åtgärder.
Efter nödvändigt beslut av kommunstyrelsen ska kommunstrategen kunna
tjänstgöra som tillförordnad kommundirektör vid dennes frånvaro.
Bedömning
De stora utmaningar som kommer att utgöra grunden i arbetet är:
Huvudområde 1: Integration
Kommunstrateg har, i denna roll, ett övergripande och strategiskt
samordningsansvar för Ronneby kommuns samtliga förvaltningars
integrationsarbete.
Migrationsverkets prognos för 2017 visar på ett lågt asylmottagande jämfört
med de senaste åren. Den stora utmaningen för samhället är därmed att
integrationen av de nyanlända fungerar.
Det är nu som de stora och långsiktiga utmaningarna med det tidigare höga
asylmottagandet kommer. Alla som får uppehållstillstånd ska tas emot i
landets kommuner. Vårt samhälle har allt att vinna på att dessa personer får
bostäder, skola, utbildning och jobb.
Enligt Migrationsverkets prognos är totalt 84 000 personer aktuella för
bosättning i landets kommuner under 2017 (anvisade, självbosatta och
anhöriga).
Att asylmottagandet minskar betyder inte att kommunen får dra sig tillbaka,
utan tvärtom öka och vässa sina insatser. Tillsammans måste stat och
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kommun arbeta tillsammans för att hitta bra lösningar. Om vi lyckas är
mottagandet en tillgång för Ronneby kommun.
Uppdrag i korthet:


Samordna och på övergripande nivå leda kommunens arbete i syfte
att uppnå integrationsmålen.



Arbetet ska skapa nya och utveckla strukturer för att förbättra
integrationen för nyanlända



Arbetet ska initiera och genomföra beslutade aktiviteter som
förkortar den enskilde anländarens tid i bidragsberoende



Omvärldsbevakning inom sakområdet



Identifiera behov



Initiera aktiviteter



Genomdriva förändringar



Hjälpa de nya svenskarna – invandrarna – att hitta en smidig strategi
för integration i samhället och med syftet att korta tiden från ankomst
till självförsörjning.

Huvudområde 2: Projektledare för Ronnebys skolutvecklingsprogram
2016-2020


Att med stöd av politiska beslut och inom ramen för tilldelade
resurser och beslutad tidsplan starta, genomföra och avsluta
skolutvecklingsprogrammet i Ronneby tätort.

Huvudområde 3 m.fl.: Tillkommande uppdrag under tiden för
anställningen


I samverkan och samarbete med kommundirektör och den politiska
ledningen i Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsens
arbetsutskott ansvara för och genomföra det förestående
generationsskiftet inom Utbildningsförvaltningen.

Övriga övergripande uppdrag som kan uppkomma.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att
Inrätta tjänst som kommunstrateg
Ge kommundirektören i uppdrag att efter fackliga överläggningar tillsätta
Tommy Ahlquist som kommunstrateg
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Ge kommundirektören i uppdrag att påbörja rekryteringen av
förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen.
Finansiering av tjänsten sker genom statliga bidrag för flyktingmottagande
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S) och Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
a. Inrätta tjänst som kommunstrateg
b. Ge kommundirektören i uppdrag att efter fackliga överläggningar tillsätta
Tommy Ahlquist som kommunstrateg
c. Ge kommundirektören i uppdrag att påbörja rekryteringen av
förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen.
d. Finansiering av tjänsten sker genom statliga bidrag för
flyktingmottagande.
________________
Exp:
Kommundirektör
Samtliga förvaltningschefer

Justerandes sign
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§ 103

Dnr 2017-000140 001

Förändrad organisation för marköverlåtelse
Sammanfattning
Alla frågor rörande kommunens mark inklusive ägandet hanteras hittills av
Tekniska förvaltningen. I samband med att kommunorganisationen under
2016 förstärktes med anställningen av en exploateringsingenjör har
gränsdragningsproblematik uppmärksammats. Den nya tjänstens har
begränsats av att ansvar, handläggning och i vissa fall beslut organisatoriskt
ligger på en annan verksamhet. Kontentan blir att ett påbörjat ärende
överlämnas för fortsatt hantering för att sedan komma tillbaka och slutföras.
Externa kontakter får svårt att veta var i processen ett ärende ligger och
vilken tidsplan som gäller då två verksamheter äger uppgiften och är
beroende av varandras handläggning och tidsplan.
I syfte att tydliggöra ansvar och skapa bättre förutsättningar till att kunna
leverera efterfrågade kontakter, uppgifter och tidsplaner föreslås att allt
ansvar gällande köp och försäljning av mark och därtill hörande verksamhet
från och med 1 april 2017 överförs från Tekniska förvaltningens
markförvaltare till Exploateringsingenjören vid Kommunstyrelsens
Samordnings-, Utrednings- och Sekretariatsenhet.
Överföringen inkluderar följande delar:


Köp och försäljning av fastighet eller del av fastighet och därtill
hörande aktiviteter.



Ta fram avtal om köp och försäljning.



Förhandling om markåtkomst.



Rätt att påkalla förrättning, företräda kommunen vid
lantmäteriförrättningar och sammanträden samt träffa
överenskommelse om fastighetsreglering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
Allt ansvar gällande köp och försäljning av mark och därtill hörande
verksamhet fr.o.m. 2017-04-01 ska ligga hos exploateringsingenjören.
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Ge förvaltningen i uppdrag att revidera attest- och delegationsordning utifrån
p 1.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) samt Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att allt ansvar gällande köp och försäljning av mark och därtill hörande
verksamhet fr.o.m. 2017-04-01 ska ligga hos exploateringsingenjören.
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera attest- och
delegationsordning utifrån ovanstående förändring.
________________
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§ 104

Dnr 2017-000005 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
- Utmaningar för kommuner och regioner 2017, Tylösandsveckan, Region
Kronoberg

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att inbjudningen läggs till
handlingarna utan beaktande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga inkomna inbjudningar till
kurser och konferenser till handlingarna utan beaktande.
________________
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§ 105

Dnr 2017-000006 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden föreligger vid sammanträdet:
Blekinge Tingsrätt, underrättelse om konkurs Henrik Niemelä
Björnbärsvägen 9 Ronneby
Per Karlsson idrottslärare på Johannishusskolan , Spontanidrottsplats i
Johannishus
Telia, Telia moderniserar nätet i Ronneby kommun
Protokoll
Cura Individutveckling 2016-12-16

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att delgivningsärendena notera till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera delgivningsärenden till
protokollet.
________________
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Förslag till yttrande över internremiss avseende
välfärden

Kommunen

sou 2016:78 Ordning och

har mottagit en

reda

i

statlig utredning, Ordning och reda välfärden (SOU
betänkande från Välfärdsutredningen. Dette förslag på yttrande
bygger delvis på utbildnings- och socialförvaltningens förslag till yttrande samt en ny

2016:78), vilken är

i

ett

inledning.

Regeringens utredare Ilmar Reepalu

föreslagit

om

en vinstbegränsning

7 procent på

operativt kapital över statslåneräntan. Det föreslås även att enbart tillståndsgivna
juridiska personer kan motta offentlig finansiering inom välfärdssektorn. anslutning till
dessa begränsningar föreslås också särskilda regler för att underlätta nyföretagande
genom att möjliggöra kompensation av förluster eller låga vinster som görs vid en
nyetablering.
l

välkomnar dessa förslag. Vi är övertygade om att detta gagnar de seriösa aktörer
som brinner för sin verksamhet. Vi begränsar möjligheten att spara verksamheterna
syfte att istället dela ut pengar som är avsedda för undervisning eller omsorg för de
äldre, vinster. Det är stor skillnad på att göra vinst på egensatsade pengarjämfört med
skattepengar avsedda för en viss verksamhet.
Vi

i

i

i

Vi

vill

ner,

särskilt lyfta

oron runt segregationen skolan, detta är precis
l

en avgörande framtidsfråga.

Utbildningsförvaltningens

yttrande:

som

det står längre

gm Inger Hjort lämnade följande förslag på

Utbildningsförvaltningen har granskat och lämnat synpunkter de delar
skolväsendet.
i

som avser

Bakgrund
Utredningen har haft uppdrag
¡

att föreslå ett nytt

regelverk för offentlig finansiering av

privat utförda välfärdstjänster. syftet med utredningen är att säkerställa att offentliga
medel används till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott

som huvudregel ska återföras

till

den verksamhet där de

uppstått.

Utredningen har även haft uppdrag att analysera och se över de regelverk Som dag
används när privata aktörer anförtros att utföra välfärdstjänster_ Det handlar om
regelverket för upphandling och lagen om Vetfrineteeyetem
(Lgvy Oversynen syftar bl.a.
till att lämna förslag om hur regelverken
kan förenklas och göras mer flexibla och om hur
i

i

ﬂv

m
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de kan ändras för att förbättra förutsättningarna för idéburna aktörer. Utredningen har
även hafti uppdrag att utreda Om kapitalförsörjningsproblem utgör ett inträdes- eller
tillväxthinder för sådana aktörenDVidare har det utredningens uppdrag ingått att
analysera frågor som berör öppenhet och insyn när det gäller hur offentliga medel
används, prövning avDde privata aktörernas ägare och ledning mm.
i

SammanfattningD
Utan en väl fungerande skola‚ vård och omsorg fungerar inte samhäjjet_ välfärden är
därför en angelägenhet för alla medborgare. Vilka vi||kor som ska gälla för att få del av
skattemedel och vilka krav som kan stanas på dem som vill vara med och utforma
framtidens välfärd bör därför avgöras inom ramen för en demokratisk processü
Välfärdsutredningen har haft uppdrag att se över villkoren för privata företag och
organisationer som utför offentligt finansierad välfärdsverksamhet. under de senaste
i

åren har debatten

om

välfärden kommit

handla

om

konkurser, sjunkande skolresultat
orimligt höga vinster. Det finns även oroande fa" där rent kriminella organisationer
etablerat sig inom välfärden. Det är anmärkningsvärt att det inte finns tydliga villkor för

och

vilka

att

som får ta emot offentlig finansiering inom

riskerar att

skada medborgarnas

tilltro

till

Avsaknaden av sådana vi||kor
välfärden och förlängningen den solidariska
välfärden.
i

finansieringen.

Utredningen lämnar nu

ett antal förs|ag

reda välfärdenBUtredningen föreslår

som

syftar

till

att

skapa en större ordning och

ägare och ledningar för företag och
organisationer som bedriver välfärdsverksamhet ska ha den erfarenhet och insikt som
krävs för att kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt. Aktörerna ska också ha en
rimlig nivå av ekonomisk stabilitet. De som exempelvis felaktigt tagit emot offentliga
bidrag eller begått vissa typer av brott ska inte få äga eller leda välfärdsverksamhet. Alla
i

aktörer inom välfärden

måste gå

att

att lita på.

Utredningen föreslår ett särskilt tillstånd för den som vill ta emot offentliga medel. För att
få tillstånd krävs att merparten av medlen går till skolan, vården och omsorgen. Ägare
ska dock få en rimlig ersättning för de pengar som de själva investerat verksamheten.
Aktörernas rörelseresultat föreslås därför begränsas till en avkastningsränta på operativt
i

Avkastningsräntan ska beräknas som statslåneräntan ökad med 7
procentenheter. En sådan reglering säkerställer att merparten av skattemedlen stannar
kvari verksamheten och kommer barn, elever, patienter och brukare till del. Enligt
utredningens mening är det rimligt att medborgarna på detta sätt kan styra vad
kapital.

skattemedel används
följas

upp

i

till.

För

att

säkerställa att reglerna följs och inte kringgås ska de

tillsyn.

ß

wg,»

Bilaga 1 (S) yrkande § 96

Det svenska skolsystemet är världsunikt sin reglering. lnget annat Iand världen
kombinerar fritt skolval, avreglerad etableringsrätt för fristående skolor, offentligt
finansierad skolpeng och vinstintresse. När reformerna bakom detta avreglerade
skolsystem infördes på 1990-talet var avsikten att det skulle höja resultaten, stärka
Iikvärdigheten och skapa en mångfald av pedagogiska alternativ anpassade efter
elevernas olika behov.
i

i

en Harvardstudie från 2012, där man jämförde kunskapsutvecklingen 49 olika länder
mellan 1995 och 2009, hade Sverige sämst utveckling av alla. Många olika faktorer har
sammantaget bidragit till denna utveckling och vi behöver rimligen vara öppna för att
ompröva så vi nu kan bygga ett starkare skolsystem för elevernas rätt till likvärdig och
l

i

god

utbildning.

Många fristående skolor gör ett bra jobb och bidrar den pedagogiska utvecklingen.
Men det finns systemfel som behöver åtgärdas. Bostadssegregationen har förstärkts
skolsegregation. Skolor med tuffare förutsättningar har ofta har svårare att rekrytera
till

i

erfarna lärare, och de skilda förutsättningarna leder till att barn olika skolor möts av
skilda krav och förväntningar från skolpersonalen. En avgörande framtidsfråga för den
svenska skolan är att segregationen ska minska.
i

valfriheten att välja skola, behöver kombineras med starka system för att skapa
likvärdighet och bryta segregation mellan skolor. Urvalssystemen bör kunna utformas så
att de skapar bättre förutsättningar för blandade klasser med elever från olika
bakgrunder, än vad de gör dag. Vi behôver hitta sätt att öka drivkraften för skolor att
arbeta med elever med olika bakgrund och förutsättningar, där en tänkbar väg framåt
kan vara en mer kompensatorisk finansiering.
i

Pedagogiska vägval ska styras av vad som ger bästa möjliga skola. Höga betyg ska ges
för att eleverna uppnår dem, inte för att det ger en bra bild av skolan. Ett oreglerat
vinstintresse kombination med skolpeng skapar en drivkraft att sänka kostnaderna på
bekostnad av kvaliteten. Om en skola exempelvis lyckas attrahera ett mer resursstarkt
urval av elever så kan goda resultat erhållas trots att man minskar lärartätheten, häller
låga lärarlöner eller har hög andel obehöriga lärare.
i

Detta innebär att den som värnar kunskap och kvalitet men inte vill ifrågasätta fristående
skolors möjlighet att ta ut vinster behöva ägna sig ät snåriga detaljregleringar. Sådana
regleringar står kontrast till syftet med friskole- reformen; pedagogisk mångfald och
nära anpassning till elevernas behov. Skolan ska drivas med kunskap och demokratisk
fostran som ledstjärna. Utredningen föreslår att kravet på att offentliga medel ska gå till
det de är avsedda för bör införas inom ramen för en tillståndsprövning. Kravet kan
därmed riktas enbart mot de aktörer som vill ha offentlig finansiering. Kravet ska vara
utformat så att det kan uppfyllas av aktörer som bedriver verksamhet olika typer av
associationsformer. Detta är ett bra förslag enl. vår bedömning.
i

i

De

krav

som

ställts

tillsynsprocess. Vi

i

en tillstândsprëvning kan dessutom följas upp inom ramen för en
att Skolinspektionen bör ansvara för tillsynen av även de

menar dock
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fristående förskolorna kommunen. Det kommunala tillsynsansvaret rimmar illa med en
tillståndsprövning på annan myndighetsnivå. De möjliga olika sätten att göra tillsyn
landets kommuner talar fôr att en samlad och kvalitetssäkrad tillsyn bôr ske av
Skolinspektionen även avseende fôrskolan.
i

i

Vid sidan om sitt ansvar som huvudman för kommunalt drivna skolor har kommunerna
ett övergripande ansvar för skolväsendet kommunen. De har bI.a. ansvar för att fatta
beslut om mottagande grund- och gymnasiesärskola och för att skolpliktiga elever
fullgör sin skolplikt även om de inte går kommunens egen grundskola. Det
övergripande ansvaret innebär att kommunen alltid måste ha en beredskap för att
tillhandahålla utbildning till alla som har rätt till det. En skolpliktig elevs hemkommun
måste alltid kunna ta emot en elev om denne väljer att sluta vid en fristående skola eller
om den fristående skolan lägger ned sin verksamhet. Denna aspekt medför ökade
kostnader beredskapsläge. Detta påverkar den kommunala kostnaden och med den
i

i

i

i

även skolpengens grundbelopp
Vi

anser

att

till

den fristående verksamheten.

denna kommunens skolpliktskostnad ska beaktas på liknande

tidigare gällande reglering

Socialförvaltningen

yttrande:

Välfärden är inte

som

av skolpengen

marknad som

lämnade följande förslag på

Dels finansieras den av skattepengar

helst.

och dels består den av verksamheter som är oerhört svåra
offentligt

finansierade välfärden

årtiondena.

l

som

bedrivs

utredningen konstateras

att

som

(sid 133).

gm Malin Gustafsson

vilken

sätt

i

att

mäta. Den andel av den

de senaste
av ökad

enskild regi har ökat betydligt

det saknas kunskap

om effekter

inom stora delar av den offentligt finansierade
välfärden, såsom individ- och familjeomsorg samt omsorgen om personer med
funktionsnedsättning. de jämförelser som gjorts visar resultatet på relativt små
skillnaderi utfall mellan verksamheter som drivs offentlig och privat regi. de fall
skillnader har framträtt har dessa tenderat att försvinna när hänsyn tagits till
bakgrundsfaktorer såsom socioekonomiska faktorer. Även de nöjdhetsundersökningar
som gjorts visar flertalet mätningar på små skillnader mellan offentliga och privata
konkurrens på

och

kvalitet

effektivitet

l

l

i

i

utförare.

ökade konkurrensen mellan verksamheter offentlig och privat regi
på kvaliteten för de tjänster som erbjuds brukarna är således oklar. Det kan

Vilken inverkan den

har haft

i

däremot föreligga en risk verksamheter som drivs av ett primärt vinstsyfte att det skärs
ned på sådan kvalitet som är svår att mäta och fólja upp, syfte att hålla nere
kostnaderna. Vinstsyftande företag tenderar exempelvis att ha lägre personaltäthet än
i

i
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andra typer av utförare. Det förslag som utredningen lägger fram om att begränsa
vinstuttaget skulle medföra att stora belopp av skattemedel stannar kvar välfärden
i

gå till vinstutdelningar. För brukarnas del bedöms konsekvenserna av
övervägande positiva.,

istället för att

förslaget

bli

É

¿ws

