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Sammanträdesdatum

2015-02-26
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen OBS! kl 18.00 – 18.30

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2015-02-17 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2015-02-17 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2015-02-18 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2015-02-19.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Tommy Andersson (S) och Willy Persson (KD)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Ronneby, 2015-03-06 kl 13.00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Annbritt Olsson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (FP)

Justerare

Tommy Andersson (S)

Willy Persson (KD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-02-26

Datum då anslaget sätts upp

2015-03-06

Datum då anslaget tas ner

2015-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Annbritt Olsson
Justerandes sign
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Nils Ingmar Thorell (FP) Ordförande
Christoffer Stenström (M) 1:e vice ordförande
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande
Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Lennarth Förberg (M)
Birgitta Lagerlund (M)
Claes Diurhuus-Gundersen (M)
Anders Lund (M)
Christer Stenström (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Tim Svanberg (C)
Hillevi Andersson (C)
Mats Paulsson (C)
Roger Gardell (FP)
Willy Persson (KD)
Malin Norfall (S)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani El-Ali (S)
Mikael Karlsson (S)
Annette Rydell (S)

Ola Robertsson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Ingrid K Karlsson (S)
Marie Olsson (S)
Magnus Pettersson (S)
Tina Lindqvist (S)
Kranislav Miletic (S)
Lindis Ohlsson (S)
Peter Bowin (V)
Angela Leyton (V)
Erik Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)
Helena Augustsson (MP)
Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Rose-Marie Leksell (SD)
Liz Stridh (SD)
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Sune Håkansson (RP)
Anna Carlbrant (RP)
Sandra Bergkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Magnus Persson (M), tjänstgörande ersättare för Anders Bromée (M)
Kerstin Haraldsson (C), tjänstgörande ersättare för Kristina Valtersson (C)
Thomas Svensson (S), tjänstgörande ersättare för Monika Lindqvist (S)
Margareta Yngveson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Österhof (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Christoffer Laz (M)
Lena Mahrle (FP)
Johannes Chen (KD)

Tjänstemän

Anna-Clara Eriksson, Magnus Widén och Annbritt Olsson

Justerandes sign

Anna-Mi Tamsel (KD)
Omid Hassib (V)
Thomas Lähdet (MP)
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§ 30

Dnr 2015-000005 101

Justering av dagordningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) meddelar
följande ändring i dagordningen.
Ett nytt ärende har tillkommit och läggs mellan punkt 11 och 12 i föredragningslistan. Ansökan om att få medverka i projekt Småskalig kraftvärme
samt göra investeringar med anledning av projektet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna den nya dagordningen.
________________

Justerandes sign
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§ 31

Dnr 2015-000035 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga frågor ställts.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 2015-000026 101

Fyllnadsval efter Kjell GG Johansson (M), ersättare i AB
Ronneby Helsobrunn
Sammanfattning
Fyllnadsval efter Kjell GG Johansson (M), ersättare i AB Ronneby
Helsobrunn.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att eftersom det är så kort tid kvar på mandatperioden så utses ingen ny ersättare efter Kjell GG Johansson (M) i AB
Ronneby Helsobrunn.
________________
Exp:
AB Ronneby Helsobrunn
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson
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§ 33

Dnr 2015-000027 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
Ronneby Miljö & Teknik AB, mandatperiod 2015-2018,
Peter Robertsson (C), samt nyval
Sammanfattning
Peter Robertsson (C) anhåller om entledigande från uppdrag som ledamot i
Ronneby Miljö & Teknik AB gällande mandatperiod 2015 - 2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Peter Robertsson (C) från uppdrag
som ledamot i Ronneby Miljö & Teknik AB. Jens Bengtsson (C) utses till ny
ledamot i Ronneby Miljö & Teknik AB för mandatperioden 2015-2018.
________________
Exp:
Peter Robertsson
Jens Bengtsson
Ronneby Miljö & Teknik AB
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson
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§ 34

Dnr 2015-000052 109

Anmälan av medborgarförslag från Kirsten Lindgren
med önskemål om en papperskorg för hundavfall vid
Kontrollvägen
Kirsten Lindgren har lämnat in följande medborgarförslag gällande önskemål om en papperskorg för hundavfall vid Kontrollvägen.
Sammanfattning
”Sätt upp en papperskorg till hundbajs på området vid kontrollvägen. Gärna i
anslutning till ”Skogsstigen”. Finns ingen på hela Hjorthöjden och alla
påsarna ligger på stigen eller också samlar hundägarna inte upp efter sig”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till Tekniska
förvaltningen för vidare hantering.
________________
Exp:
Kirsten Lindgren
Tekniska förvaltningen
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§ 35

Dnr 2015-000053 109

Anmälan av medborgarförslag från Kirsten Lindgren
gällande en ny förbindelselänk över eller vid sidan om
Asfalttippen på Bruksområdet
Kirsten Lindgren har lämnat in följande medborgarförslag gällande en ny
förbindelselänk över eller vid sidan om Asfalttippen på Bruksområdet.
Sammanfattning
”Cyklar varje dag Sörbyvägen – Djupaforsvägen till Kallinge. Förslag:
Förbindelse över eller vid sidan om Asfalttippen på Bruksområdet till
befintlig cykelväg, det vill säga Djupafors bruk – Röde bron över
Ronnebyån. Behöver då inte upp i korsningen vid Linvägen.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Tekniska
förvaltningen för vidare hantering.
________________
Exp:
Kirsten Lindgren
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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§ 36

Dnr 2015-000092 109

Anmälan av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt
angående en sensommarfestival
Ulf Ahlstedt har lämnat in följande medborgarförslag angående en sensommarfestival.
Sammanfattning
Jag vill ha en "Sensommarfestival" som avslutning på sommaren, en hemkomstfest, en kombinerad skördefest i Ronneby i början av september. Den
skulle baseras på musik, sång och dans för alla och skapa livsglädje och naturlig eufori med rytm, puls och sång. Där skall vara framträdande av lokala
körer, artister och musiker.
Där skall finnas allsång på torget och dansmöjligheter i olika stilarter för
alla, på gator och torg. Jag förutsätter att barer och restauranger år öppna
samt att viss servering av kulinarisk mat och dryck kan ske även ute på gatorna.
Jag vill inte att detta skall konkurrera med Tosiga Bonnadagen med månglare, Tivoli och tingeltangel) eller Östersjöfestivalen, utan vara något helt nytt
för Sverige Denna fest skall präglas av livsglädje, känslor och gung med
smakupplevelser från sommarens skörd och frukter och bär samt ge glädje
och samhörighet i alla åldersgrupper.
Detta kan också locka tillbaka de få turister som fortfarande finns kvar i länet och ge handeln en "höstknuff". Sätt gärna samman en festkommitté eller
grupp baserad på ett brett åldersspann för att ge råd inför festivalen så att
festivalen inte bara blir en popfestival. Gammalt och nytt skall blandas är
tanken.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till Fritid- och kulturnämnden för vidare hantering.
________________
Exp:
Ulf Ahlstedt
Fritid- och kulturnämnden
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§ 37

Dnr 2015-000036 109

Medborgarförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga nya medborgarförslag har lämnats in för denna perioden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 38

Dnr 2015-000083 403

Anmälan av interpellation ställd till kommunalrådet
Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot
Willy Persson (KD) angående markarbete vid
Miljötekniks anläggning Angelskog
Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson har lämnat in följande interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) angående markarbete
vid Miljötekniks anläggning Angelskog.
Sammanfattning
Miljöteknik håller nu på med ett markarbete vid Angelskogsanläggningen.
Det beräknas kosta runt 1 miljon enl. driftchefen på renhållningen.
Det har inte gjorts någon offentlig upphandling, utan man valde att använda
ramavtalet.
Lagen om offentlig upphandling har varit en het fråga i kommunen, efter det
att Miljöteknik tog över Centralförråden och gjorde en större renovering.
Den upphandlades inte enligt de regler som dåvarande kommundirektören
informerade om i skrift april 1999 till förvaltnings- och bolagschefer.
Det genomfördes också utbildningar för berörda politiker och tjänstemän om
hur upphandlingarna skulle gå till där även inköpsenheten var med.
Näringslivsenheten har också haft informationskvällar för näringslivet vid
olika tillfällen, senast november 2014. Kunskapen om offentlig upphandling
finns i kommunen. Men efterlevandet är det däremot sämre med.
Miljöteknik har vid flera tillfällen inte följt reglerna som finns i kommunen,
trots att man från politiker påtalat om att reglerna ska följas.
Vad finns för anledning till att Ronneby Miljö & Teknik AB inte följer reglerna?
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2015.
________________
Exp:
Willy Persson
Roger Fredriksson
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§ 39

Dnr 2015-000037 101

Interpellationer
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga ytterliggare interpellationer har lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr 2015-000110 101

Fråga ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M)
från kommunfullmäktigeledamot Ola Robertsson (S)
gällande digital hantering av möteshandlingar i
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktigeledamot Ola Robertsson (S) har lämnat in följande fråga
ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) gällande digital hantering
av möteshandlingar i Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Under hösten 2012 påbörjades en testverksamhet där pappershandlingar ersattes med en digital hantering av möteshandlingar i Kommunstyrelsen. Detta i enlighet med budget 2012 där det under rubriken ”Framtida utveckling”
för Enheten för kommunikation och medborgarservice finns en mening som
lyder ”Renodlad digital hantering av möteshandlingar kommer ev. att införas under perioden.”. Att ersätta pappershandlingar med digitala tror jag är
positivt både ekonomiskt och miljömässigt. Men dessvärre verkar övergången avstannat i och med Kommunstyrelsens övergång. När Miljö- och byggnadsnämnden ville implementera en digital hantering var beskedet att man
skulle avvakta Kommunstyrelsens utvärdering.
Min första fråga till Kommunstyrelsens ordförande är följande: När avser
man att utvärderingen skall vara klar, testverksamheten har nu pågår i nästan
två och ett halvt år?
Det är flera ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen som har förtroendeuppdrag i andra nämnder. Om dessa personer fick digitala handlingar istället
för pappershandlingar i samband med sina övriga uppdrag skulle det både
leda till ett bredare underlag för utvärderingen och en vinst såväl ekonomiskt
som miljömässigt.
Min andra fråga är därför: Varför får inte dessa personer samtliga handlingar
förknippade med sina förtroendeuppdrag i Ronneby kommunen digitalt?
Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigeledamöterna Roger Fredriksson (M)
och Ola Robertsson (S).
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Ledamot Ola Robertsson (S) tackar för svaret.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet.
________________
Exp:
Ola Robertsson
Roger Fredriksson
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§ 41

Dnr 2015-000038 101

Frågor
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga ytterliggare frågor har lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr 2015-000051 107

Ansökan om att få medverka i projektet Småskalig
kraftvärme samt göra investeringar med anledning av
projektet
Sammanfattning
I de mål om klimatpåverkan och användning av förnybar energi som finns
både nationellt, i EU och inte minst regionalt så pekar mycket på att trots den
stora andel som bioenergi har, att den ytterligare behöver öka, och där kunskap, motivation och metoder är nödvändigt för att stödja denna process.

Bedömning
Bioenergianvändningen i Sverige och särskilt i sydöstra delen är stor och
ökande. I Sverige är drygt en tredjedel av energianvändningen bioenergi och
i vår region knappt hälften. Särskilt fjärrvärme och närvärme har utvecklats
framgångsrikt under de senaste 15 åren. Flera stora fjärrvärmeverk och massaindustrier har även elproduktion medan det för närvärme och industrier typ
sågverk och annan processindustri mellan 0.5 - 1 O MW inte används denna
möjlighet. Ett stort behov finns av olika typer av utveckling inom området
för att öka andelen som producerar el från biobränslen och särskilt inom befintligt närvärmebestånd och inom trä- och sågverksindustrin. Ett demonstrationsprojekt kan visa vägen för större framtida satsningar i regionen och nationellt samt stödja utvecklingen av svensk industri inom området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att godkänna Ronneby Miljö och Teknik AB´s medverkan i projektet Småskalig
Kraftvärme, LIFE +; samt att få investera 11,9 Mkr i projektet under 2015
och 2018 och att under projektperioden ta emot ett EU-bidrag på max 3,433
Mkr.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-02-24
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
- godkänna Ronneby Miljö och Teknik AB´s medverkan i projektet - Småskalig Kraftvärme, LIFE +; samt att få investera 11,9 Mkr i projektet under
2015 och 2018 och att under projektperioden ta emot ett EU-bidrag på max
3,433 Mkr.
- uppdra Ronneby Miljö och Teknik AB att ta fram erforderligt beslutsförslag för bildandet av el-handelsbolag för intern el-försäljning.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- godkänna Ronneby Miljö och Teknik AB´s medverkan i projektet - Småskalig Kraftvärme, LIFE +; samt att få investera 11,9 Mkr i projektet under
2015 och 2018 och att under projektperioden ta emot ett EU-bidrag på max
3,433 Mkr.
- uppdra Ronneby Miljö och Teknik AB att ta fram erforderligt beslutsförslag för bildandet av el-handelsbolag för intern el-försäljning.
________________
Exp:
Ronneby Miljö & Teknik AB
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§ 43

Dnr 2014-000094 016

Kommunövergripande krishanteringsplanLedningsplan för allvarliga och extraordinära händelser
Sammanfattning
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska alla kommuner
ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Ronneby kommun
har reviderat den kommunövergripande krishanteringsplanen – Ledningsplan
för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun. Planen har
skickats på remiss till ett antal interna och externa aktörer. De inkomna yttrandena har sammanställts och besvarats med kommentarer i en samrådsredogörelse. De revideringar av planen som gjorts med anledning av inkomna
synpunkter från remissinstanser är markerade med rött.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta
den kommunövergripande krishanteringsplanen med genomförda
revideringar.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-02
Kommunstyrelsen beslutar anta den kommunövergripande
krishanteringsplanen med genomförda revideringar och med tillägget;
Varje förvaltning ska genom nämnder och styrelser rapportera till
Kommunstyrelsen.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta den kommunövergripande
krishanteringsplanen med genomförda revideringar enligt bilaga 1 samt med
tillägget;
Varje förvaltning ska genom nämnder och styrelser rapportera till
Kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 44

Dnr 2014-000412 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christian Mahrle (FP) gällande permanent Julmarknad i
Ronneby Centrum
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Christian Mahrle,(FP) har inkommit med motion gällande permanent
Julmarknad i Ronneby Centrum. Motionären föreslår en permanent
julmarknad från den 1- 27 december, förslagsvis på Ronneby torg.
Motionären menar att Ronneby har en mysig stadskärna som är under
utveckling och ombyggnad för att ge en positiv känsla av en ”småstadsidyll”.
Konkurrensen är stenhård från externa köpcentrum i vår nära omgivning,
särskilt under vintertid, trots att kommunen tillsammans med Ronneby
handel jobbar aktivt med aktiviteter för att främja handeln i stadskärnan på
ett mycket bra sätt. För att få Ronneby borna och andra besökare att komma
till vår ”småstadsidyll” även under vintertid kan ett sätt vara en permanent
julmarknad såsom i många nordtyska städer.
Kommunens insats för att skapa en permanent julmarknad och som det talas
om i och utanför länet och som kommer att gynna hela Ronnebys handel är:
Att tillhandahålla av X antal försäljningsställen (stugor) i en attraktiv stil
som används år efter år
Att göra en utsmyckning av Ronneby Torg utöver det vanliga för att ge
julstämning
Att vid varje infart till Ronneby (3 st) göra en utsmyckning med t ex en
klättrande tomte och informationsskylt som berättar om den permanenta
julmarknaden
Tillsammans med detta föreslås också en uppdatering av vår gatudekoration
med hjärtan som finns i staden sedan 1960-70 talet.
Bedömning
Motionen har varit på remiss hos Fritid- och kulturnämnden och Tekniska
förvaltningen.
Fritid- och kulturnämnden lämnar följande remissyttrande:
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Nämnden tillstyrker förslaget att inrätta en julmarknad på Ronneby torg den
1-27 december. En julmarknad kan förstärka känslan av småstadsidyll med
stor mysfaktor och kommer förhoppningsvis att attrahera många besökare.
Olika musik- och kulturarrangemang kan förläggas till julmarknaden under
december.
Tekniska förvaltningen lämnar följande remissyttrande:
Tekniska förvaltningen ser positivt på föreslagen julmarknad. Dock innebär
förslaget att evenemanget krockar med befintliga torghandelsavtal
upprättade i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad
torghandelsstadga, varför denna måste göras om innan förslaget kan
realiseras. Därför förslår Tekniska förvaltningen att en julmarknad, om den
skall genomföras, istället förläggs till Brunnshallsområdet i Ronneby
Brunnspark. Där kan den utvecklas till något utöver det vanliga i
Brunnsparkens unika miljöer, alternativt till norra delen av Kilenområdet
vilket vore ett bra sätt att ”återta området” till allmänheten mm.
Tekniska förvaltningen gör även bedömningen att det är viktigt att en
förvaltning, förslagsvis Fritid- och Kulturförvaltningen, får
sammanhållningsansvaret för kommunen både utförandemässigt och
ekonomiskt om en julmarknad skall genomföras.
Förvaltningen lämnar ingett yttrande ang förslaget om infartsutsmyckning
och gatudekoration, utan dessa bör hanteras som ett separat ärende.
Förslag till beslut
Kommunen har tidigare ställt sig positiv till att upplåta Brunnshallarna och
Brunnsparken till de affärsinnehavare och andra entreprenörer som har
möjlighet att ordna julmarknad. Här finns det möjlighet att utveckla
julmarknaden i Ronneby men det är tveksamt om det finns utrymme för
julmarknader. Fritid- och kulturnämnden bör ges ansvaret för att,
tillsammans med Tekniska förvaltningen, arbeta fram ett kostnadsberäknat
förslag för genomförande av julmarknad under perioden 1 – 27 december i
Ronneby.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen
Att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med Tekniska
förvaltningen arbeta fram ett förslag på genomförande av julmarknad under
perioden 1 – 27 december. Av förslaget skall framgå plats för en permanent
julmarknad och kostnadsberäkning för genomförandet. Under maj månad
2015 skall förslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-02-03
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska
förvaltningen arbeta fram ett förslag på genomförande av julmarknad
under perioden 1 – 27 december. Av förslaget skall framgå plats för
en permanent julmarknad i centrum och kostnadsberäkning för genomförande. Under maj månad 2015 skall förslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för ställningstagande.

-

i övrigt anse motionen besvarad.

Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (FP).
Före detta kommunfullmäktigeledamot Christian Mahrle (FP) tackar för svaret genom ledamot Roger Gardell (FP).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska
förvaltningen arbeta fram ett förslag på genomförande av julmarknad
under perioden 1 – 27 december. Av förslaget skall framgå plats för
en permanent julmarknad i centrum och kostnadsberäkning för genomförande. Under maj månad 2015 skall förslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för ställningstagande.

-

i övrigt anse motionen besvarad.

________________
Exp: Christian Mahrle, Fritid- och kulturnämnden, Tekniska förvaltningen
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§ 45

Dnr 2014-000508 109

Besvarande av medborgarförslag från Mia Carlsson
angående parkeringsvakter
Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Mia Carlsson har, i sitt medborgarförslag, undrat om kommunen har
parkeringsvakter för att folk står på samma parkering i flera dagar. Platsen
som hon menar i sitt förslag är Kungsgatan. Mia nämner specifikt en Rhparkering som ingen tar hänsyn till ändamålet av denna plats.
Bedömning
Ronneby kommun har ingen p-vakt som är anställd av kommunen men har
lämnat uppdraget av parkeringsövervakningen till Securitas.
Våra parkeringsvakter är mobila och övervakar alla våra p-platser och inte
bara specifika platser under sina ronder.
Enligt ärendelistan över de rapporterade anmärkningarna finns det 419
ärenden registrerade bara på Kungsgatan och därav 48 ärenden om Rhplatserna under året 2014. Registrerade ärenden påvisa att vi har
parkeringsövervakning på Kungsgatan kontinuerligt under de tider som pvakterna jobbar.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Ronneby kommun avslår förslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-03
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigeledamöterna Malin Norfall (S), Roger
Fredriksson (M), Peter Bowin (V) och Lennarth Förberg (M).
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Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
ovanstående bedömning.
________________
Exp:
Mia Carlsson
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§ 46

Dnr 2014-000120 109

Besvarande av medborgarförslag från Lars Andréason
angående bryggorna i Ronnebyån
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Lars Andréasson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunfullmäktige tar ett nytt beslut angående arrendeavgift för bryggor
vid Ronnebyån. Ett nytt beslut som innebär att bryggarrendet på 500 kr/år tas
bort helt eller avsevärt reduceras.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen som yttrar
följande:
”Sedan 2014 ansvarar Tekniska förvaltningen för arrendeavtalen för
bryggbyggnation i anslutning till Ronnebyån. Totalt rör det sig om drygt 220
arrendeavtal och ca 30 skötselavtal. Arrendeavtalen reglerar tillgång till
vattenområde för att arrendatorn där skall kunna bygga mindre brygga för
enskilt bruk. Tidigare hanterades detta av Fritid- och Kulturförvaltningen,
och i samband med övertagandet sades samtliga befintliga avtal upp för
villkorsändring. De nya arrendeavtalen, se bifogat avtal, beslutas på
delegation i enlighet med KS delegationsordning §5.9, och nivån på
arrendeavgiften, dvs 500 kr/år, fastställdes motsvarande den tidigare av
Kommunfullmäktige fastställda taxan för ”bryggplatser” i Ronnebyån.
Avtalad arrendeavgiften innebär alltså ingen förändring gentemot tidigare
fastställd taxa och efter dialog med kommunledningen bedömdes den
därmed inte vara av principiell karaktär.
Orsaken till att avtalen sades upp var att vi ansåg att en översyn var
nödvändig för att dessa skulle hålla en acceptabel status. Bland annat var det
viktigt att ansvarsfrågan kring säkerhet mm tydliggjordes, att
typutformningen avseende normalt acceptabel brygga fastställdes, att
ansvaret gentemot myndighetstillstånd tydliggjordes mm. Dessutom innebar
detta ett rejält omtag avseende uppdatering av bryggägare i databasen vilken
med åren blivit mer och mer inaktuell.
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Under våren och sommaren 2014 genomförde Tekniska förvaltningen en
rejäl översyn av utseende och säkerhet hos bryggorna i Ronnebyån. Ett stort
antal bryggägare kontaktades med uppmaning om att rusta upp sin brygga
med avsikten att lyfta den vackra å-miljön. Åtskilliga timmar har lagts ned
på inventeringar och telefonkontakter mm för att skapa ordning och reda
vilket vi nu kan se resultatet av då vi dels nått god kontroll på vem som äger
respektive brygga, dels uppnått målsättningen att ett stort antal bryggägare
åtgärdat vanvårdade bryggor och därmed hjälpt till att lyfta å-miljön och
säkerhetsnivån.
Avseende relevansen i arrendeavgiftens storlek kan detta givetvis diskuteras,
på samma sätt som alla andra arrendeavgifter liksom de av
kommunfullmäktige beslutade taxorna för ex båtplatser vid Ekenäs. Som
jämförelse ligger de senare på 1038 kr/breddmeter (plats vid y-bom), 750
kr/breddmeter (bojplats) och 700 kr/löpmeter (plats med långsideangöring).
Vid jämförelse mot redovisad taxa för plats med långsideangöring, vilket
skulle innebära att en båt på ca 5 meter ligger kring 3500 kr/säsong, anser
Tekniska förvaltningen att den avtalade arrendeavgiften om 500 kr/år är fullt
rimlig. Dessutom är intäkten budgeterad för redan i budget 2014, varför en
förändring (förutom att samtliga avtal återigen måste sägas upp samt nya
skickas ut för påskrift) även innebär att ekonomisk kompensation för den
minskade intäkten bör tilldelas.
Slutligen vill Tekniska förvaltningen redovisa att det i medborgarförslaget
beskrivna scenariot att ett antal bryggägare avser riva bryggor och istället
lägga ut boj i ån även det innebär att motsvarande arrendeavtal måste
upprättas. Dessutom är bojförtöjning mindre lämpligt i Ronnebyån då bredd
mm är så begränsad, varför avtal om detta endast kan godkännas i
undantagsfall.”
Tekniska förvaltningen föreslår med hänsyn till ovanstående att
medborgarförslaget bör avslås.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-02-03
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anna Carlbrant (RP).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Lars Andréason
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§ 47

Dnr 2014-000426 009

Kommuninvests förslag om medlemsinsatser/ändrade
stadgar samt förslag till stämmoombud
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
EU kommer framöver att skärpa kraven på finansinstitutens kapitalbas för att
undvika framtida finanskriser. EU:s krav på nivåer för bruttosoliditet
förväntas fastställas i slutet av 2016 och planeras att träda i kraft fr.o.m.
2018.
Kommuninvest är att betrakta som ett lågriskinstitut varför målsättningen är
att nå en bruttosoliditet på 1,5 procent enligt EU:s definition, vilket man
bedömer ska uppfylla EU:s framtida skärpta krav. För att nå denna
soliditetsnivå krävs fortsatt förstärkning av det egna kapitalet.
Hittills har Kommuninvests strategi varit att öka det egna kapitalet genom att
ha en förhöjd ränta på utlåningen. Många medlemmar har framfört att man
hellre betalar en högre medlemsinsats för stärka Kommuninvests egna
kapital och på så vis erhålla lägre räntenivåer. Detta mynnade ut i att
Kommuninvest arbetade fram ett förslag om stadgeändringar som bl a skulle
göra det möjligt för medlemmarna att fortsatt välja årliga insatser enligt
nuvarande modell men också ett alternativ för dem som önskar göra extra
engångsinsatser och därmed reducera den årliga insatsen.
Kommuninvests föreningsstämma våren 2014 tog det första beslutet om att
ändra föreningens stadgar, bl a i syfte att möjliggöra en större valfrihet för
medlemmarna när det gäller hur medlemsinsatserna ska kunna fullgöras. För
att stadgeändringen ska börja gälla krävs ett andra beslut på
föreningsstämman våren 2015.
För att rösta på stämman måste kommunfullmäktige utse ett ombud samt ge
direktiv för hur ombudet ska rösta.
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Bedömning
Kommuninvests bedömning är att stadgeändringarna kommer att fastställas
på stämman 2015 då det första beslutet fattades redan våren 2014.
Räntenivåerna på lån från Kommuninvest är därför redan sänkta.
Huvuddelen av kommunens upplåning sker i Kommuninvest beroende på att
räntenivån redan innan sänkningen oftast varit mer förmånlig än hos andra
aktörer.
I den modell för medlemsinsats som stadgeändringarna medför finns det
olika nivåer innebärande olika årliga insatsskyldigheter. Insatsnivåerna anges
i kr per invånare. Ronneby har redan uppnått de första två nivåerna och
beräknas 2015 ha erlagt ca 596 kr/invånare. OBS! Insatsbeloppen i tabellen
nedan är preliminära och påverkas av flera olika faktorer.

Alla medlemmar bör på sikt nå den högsta nivån (900 kr/invånare) men
vägen dit kan enligt förslaget se olika ut. Kommunerna har enligt förslaget
till stadgeändringar tre alternativ att bidra till kapitaliseringen:
1.
Årliga insatser enligt nuvarande modell (den återbäring och
insatsränta som erhålls från Kommuninvest betalas till största delen in som
årlig insats)
2.

Extra insatsbetalning

3.

En kombination av 1 och 2

Om en kommun nått 75% av högsta nivån så reduceras den årliga
insatsskyldigheten med 75%, dvs 75% av den årliga återbäringen och
insatsräntan får räknas in i kommunen resultat och 25% betalas in som insats
till Kommuninvest.
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Det som är fråga för ställningstagande är hur kommunfullmäktige ställer sig
till förslaget om stadgeändringar med syfte att erbjuda olika sätt för
medlemmarna att bidra till Kommuninvests kapitalisering.
Ställningstagandet innebär inte att kommunen genom beslutet binder sig för
något av alternativen.
Då förslaget innebär valfrihet för medlemmarna att själva välja en modell
som passar den enskilda medlemmens förutsättningar bedöms förslaget som
fördelaktigt och bör tillstyrkas.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
Ge i direktiv till kommunens stämmoombud vid föreningsstämman 16 april
2015 att rösta för Kommuninvests förslag till stadgeändringar.
Tillsvidare utse ekonomichef Johan Sjögren till ordinarie stämmoombud och
controller Peter Nordberg till dennes ersättare.
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-03
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
-

ge i direktiv till kommunens stämmoombud vid föreningsstämman 16 april 2015 att rösta för Kommuninvests förslag till
stadgeändringar.

-

tillsvidare utse ekonomichef Johan Sjögren till ordinarie stämmoombud och controller Peter Nordberg till dennes ersättare.

Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

ge i direktiv till kommunens stämmoombud vid föreningsstämman 16 april 2015 att rösta för Kommuninvests förslag till
stadgeändringar.

-

tillsvidare utse ekonomichef Johan Sjögren till ordinarie stämmoombud och controller Peter Nordberg till dennes ersättare.

________________
Exp:
Johan Sjögren
Peter Nordberg
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§ 48

Dnr 2014-000378 109

Besvarande av medborgarförslag från Thomas Lähdet
angående Sockerbruket - kan bli den nya
medelpunkten/epicentret för konstnärlig verksamhet,
ett ArtResidence
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Thomas Lähdet har lämnat ett medborgarförslag om att Sockerbruket
(Bruket) kan bli den nya medelpunkten/epicentret för konstnärlig
verksamhet, ett ArtResidence. I medborgarförslaget ges förslaget att Fritidoch kulturnämnden behandlar förslaget och upprättar en tidsplan för dess
genomförande. Medborgarförslaget har remitterats till Fritid- och
kulturnämnden.
Fritid- och kulturnämnden beskriver i sitt yttrande att de i sitt nuvarande
uppdrag har att planera och föreslå lösningar och användning för det s.k.
Sockerbruket och andra lokaler som kan rymma kulturverksamhet. Behoven
i nuläget redovisas även. Nämnden ställer sig positiv till medborgarförslagets
intentioner och beslutar att under 2015 utse en planeringsgrupp för att lämna
förslag om lämpligt användningsområde för det s.k. Sockerbruket.
Bedömning
Med hänvisning till Fritid- och kulturnämndens yttrande bedöms
medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-03
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
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Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigeledamot Lova Necksten (MP).
Ersättare i Kommunfullmäktige Thomas Lähdet (MP) tackar för svaret genom Lova Necksten (MP).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget besvarat med ovanstående sammanfattning.
________________
Exp:
Thomas Lähdet
Fritid- och kulturnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 49

Dnr 2015-000081 026

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Nicolas Westrup (SD) om valfrihet när det gäller delade
turer i Ronneby kommun
Kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup (SD) har lämnat in följande
motion om valfrihet när det gäller delade turer i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Delade turer innebär oftast att man arbetar morgon och kväll med några
timmars ledighet mitt på dagen. Detta ger arbetstagaren mycket långa arbetsdagar och den kvalitativa fritiden blir mycket begränsad.
Långt ifrån alla har möjlighet att åka hem under de ”lediga” timmarna och
det resulterar i att personalen ofta sitter i personalmatsalen eller vilorummet
och väntar ut tiden. Detta är psykiskt påfrestande och sliter på människan
med sjukskrivningar och dess kostnader som följd.
Kommunen har idag ett stort behov av personal inom vårdyrket och genom
att införa valfrihet inom vården höjs dennes status och gör vårdyrket mer
attraktivt.
Norrköping, Borås, Luleå, Helsingborg och Kalix kommun har i fullmäktige
redan tagit beslutet om att avskaffa delade turer.
I ett led av att göra Ronneby kommun till en mer attraktiv plats att arbeta och
bo i, så föreslår Sverigedemokraterna
-

Att kommunfullmäktige ger sitt godkännande till denna valfrihet
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över
förutsättningarna för en valfrihet om delade turer i Ronneby kommun.

Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup (SD).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-26

Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Nicolas Westrup
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 50

Dnr 2015-000082 101

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och Christer Leksell,
Sverigedemokraterna, angående nämndernas
sammanträdestider i Ronneby kommun
Kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup (SD) och Christer Leksell
(SD) har lämnat in följande motion angående nämndernas sammanträdestider i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Ronnebykommun har flera olika nämnder vars sammanträden infaller samma dagar och i vissa fall - vid samma tidpunkt. Nämnderna samt bolagen
bestämmer själva när dessa sammanträden skall läggas, och det har visat sig
att dessa dagar inte klubbas före, de olika partierna tillsätter nämnderna med
de förtroendevalda.
Detta innebär att en förtroendevald som sitter på fler uppdrag riskerar att
utebli från någon av nämnderna, och i värsta fall lämna en tom stol, vilket
försvagar nämndens förutbestämda sammansättning.
Den allra enklaste lösningen på detta är att presidiet från varje nämnd och
bolag, tillsammans sätter sig ned, för att gemensamt ta fram sammanträdesdagar som ej kolliderar med varandra.
Sverigedemokraterna föreslår därför kommunstyrelsen besluta:
Att presidiet eller minst ordförande från varje nämnd och bolag, fortsättningsvis samarbetar för att minimera dagar och tider då möten kolliderar
med varandra.

Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup (SD).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen.
________________
Exp: Nicolas Westrup
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr 2015-000039 101

Anmälan av motioner
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga ytterligare motioner har lämnats in.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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~RONNEBY

..

KOMMUN

Datum 2015-02-17

Kungörelse från Ronneby kommun
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde
Torsdag 2015-02-26, OBS! kl 18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby
för behandling av följande ärenden:

l.

Val av justerare

2.

Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dag
ordningen
Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges
presidium senast 1 O minuter före sammanträdets start

3.

Fyllnadsval efter Kjell GG Johansson (M), ersättare i AB Ronneby
Helsobrunn

4.

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Ronneby Miljö &
Teknik AB, mandatperiod 2015-2018, Peter Robertsson (C), samt nyval

5.

Anmälan av medborgarförslag från Kirsten Lindgren med önskemål om en
papperskorg för hundavfall vid Kontrollvägen

6.

Anmälan av medborgarförslag från Kirsten Lindgren gällande en ny
förbindelselänk över eller vid sidan om Asfalttippen på Bruksområdet

7.

Anmälan av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt angående en
sensommarfestival

8.

Medborgarförslag

9.

Anmälan av interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M)
från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående markarbete
vid Miljötekniks anläggning Angelskog

1 O.

Interpellationer

11.

Frågor

12.

Kommunövergripande krishanteringsplan - Ledningsplan för allvarliga och
extraordinära händelser

13.

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Christian Mahrle
(FP) gällande permanent Julmarknad i Ronneby Centrum

Ronneby kommun
Postadress
SE-372 80 Ronneby
Besoksadress
Karlshamnsvagen 4
Webbplats
www ronneby se

~ ~uf'

40

Telefon
Telefax
E-post

0457 61 80 OO
0457 61 86 33
stadshuset@ronneby se

14.

Besvarande av medborgarförslag från Mia Carlsson angående
parkeringsvakter

15.

Besvarande av medborgarförslag från Lars Andréason angående bryggorna i
Ronnebyån

16.

Kommuninvests förslag om medlemsinsatser/ändrade
till stämmoombud

17.

Besvarande av medborgarförslag från Thomas Lähdet angående
Sockerbruket - kan bli den nya medelpunkten/epicentret för konstnärlig
verksamhet, ett ArtResidence

18.

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup (SD)
om valfrihet när det gäller delade turer i Ronneby kommun

19.

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

20.

Anmälan av motioner

Kommunledningsförvaltningen
2015-02-17
Nils Ingmar Thorell I Annbritt Olsson

Ordförande

Sekreterare

stadgar samt förslag

Tillhör Kommunfullmäktige§

43/2015

Bilaga 1

KRISHANTERINGSPLAN
Ledningsplan
extraordinära
kommun

för allvarliga och
händelser i Ronneby

REMISSVERSION- med revideringar

Tillhör Kommunfullmäktige§

43/2015
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1. Inledning

10

Enligt lagen (2006:544)
i fredstid

om kommuners

och landstings åtgärder

och höjd beredskap ska alla kommuner

händelser.

Ronneby kommuns

allvarliga och extraordinära

övergripande

Sverige är i krigsfara enligt Lag (1996:1470)
Krisledningsorganisationen

händelser

ha en plan för hur de ska hantera extraordinära

krishanteringsplan

händelser i fredstid.

inför och vid extraordinära

Regeringen

om totalförsvar

behandlar

endast hantering

av

kan besluta om höjd beredskap om
och höjd beredskap.

ska i sådana fall anpassas enligt regeringsdirektiv.

2. Syfte
Det övergripande syftet med Ronneby kommuns krishanteringsplan är att säkerställa att kommunen
har en god krishanteringsförmåga1 vid hot om eller inträffad störning, allvarlig händelse eller
extraordinär händelse. Ronneby kommuns krishantering är organiserad i tre nivåer för att kunna
anpassasefter händelsens art, omfattning samt kommunens geografiska områdesansvar2•

3. Ronneby kommuns krisberedskapsförmåga
Ronneby kommun ska ha en generell förmåga att hantera olika typer av händelser oavsett orsak.
Krisberedskapsförmågan planeras och organiseras utifrån kommunens identifierade samhällsviktiga
verksamheter. Samhällsviktiga verksamheter ur ett krisberedskapsperspektiv är funktioner som
under alla omständigheter måste fungera för att kommunen ska kunna tillhandahålla nödvändig
service för våra invånare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har fastställt att en
verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor är att betrakta som samhällsviktig verksamhet:

Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i
samhället.
Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i
samhället skall kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

1
2

Enligt indikatorer i MSBFS 2010:6
Enligt lag (2006:544)

2

3.1 Krishanteringens

grundprinciper

Ronneby kommuns knshantenng bygger på tre grundpnncrper

•

Ansvorsprmctpen som innebar att de som har ansvar for en verksamhet under
normala forhållanden ska också ha det under en kns

•

liknetsprmapen betyder att verksamheter så långt det ar rnojhgt ska skatas på
samma satt och på samma plats som under normala forhållanden
Nametspnnapen innebar att en kns ska hanteras dar den mtraffar och av de som ar
narmast berorda Det ar I forsta hand kommunen som ansvarar for insatserna vid en
knssrtuation Forst om deras insatser inte racker till så satts regionala och statliga
insatser rn

Kommunen har också geografiskt områdesansvar mom den egna kommunen och ska enligt lag
(2006.544) verka for pnontermg och samordning av de tvarsektonella åtgarder som man behaver
satta in vid en extraordrnar handelse Alla kommuner ar också ålagda att uppratta rtsk-

sårbarhetsanalyser som syftar till att få en uppfattning

och

om vilka risker som foreligger och hur viktiga

samhallsfunktioner påverkas av olika typer av handelser samt vad som kan garas for att minska
konsekvenserna av en kns

Ronneby kommuns knshantenngsplan - Ledningsplan for allvarliga och extraordmara handelser
Ronneby kommun ska revideras minst en gång per mandatperiod Planen ska faststallas

I

I

kornmunfullmaktige under det forsta året I varje ny mandatperiod Kornmundtraktoren ansvarar for
att erforderliga revidenngar genomfors och faststalls

3

4. Krishantering

i tre nivåer

Vid hot om eller inträffad händelse konstateras om händelsen klassassom en störning, allvarlig
händelse till extraordinär händelse. Beroende på händelsens art så aktiveras olika funktioner i
krishanteringsorganisationen. Grund principen är att verksamheten så långt som möjligt ska bedrivas i
ordinarie former avseende organisation, ansvar och rutiner (se figur 1).

Figur l. Organisering av krishanteringen i Ronneby kommun

Samordnlngsstöd

utifrån behov

Respektive förvaltnings~
och bolagschef

Centrala bedömningar av
prioriteringar och resurser.

Aktivering av krislednlngsnämnd
och central krisledning

Krislednings nämnden

Kommundirektören

~ :i;·):

-R~e~sp~ek~U-ve-ve~rk~a~am~h~et

_.;;.B•.,..;ho.v&"av~c_entral
aamon:lnlng.

•
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Allvarlig händelse

.f. ¡Y
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4.1 Störning
En störning påverkar den samhällsviktiga verksamheten i kommunen negativt men kan hanteras
inom ramen för ordinarie verksamhet i berörd förvaltning eller bolag. Samordningsstöd organiseras
efter behov.

4.2 Allvarlig händelse
En allvarlig händelse berör flera verksamheter och kräver stöd och samordning på central nivå. Under
en allvarlig händelse krävs ofta snabba beslut och mer omfattande mediehantering än i vardagen. Vid
en allvarlig händelse aktiveras den centrala krisledningsgruppen. Aktivering av krisledningsnämnd
bedöms inte nödvändig.

4.3 Extraordinär händelse
En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning
eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma

4

insatser

av kommunen.3

En extraordinär händelse kan inte hanteras inom ramen för den berörda

förvaltningens krisledningsorganisation utan kräver central samordning. Både den centrala
krisledningsgruppen och krisledningsnämnden aktiveras.

5. Kriskommunikation
I den kommunövergripande kriskommunikationsplanen beskrivs hur kommunikationsarbetet ska
organiseras vid kriser och extraordinära händelser. {Dnr 2014/???}

6. Krisledning - anpassning av ordinarie ledning
6.1 Verksamhetens krisledningsgrupp
Vid en störning, allvarlig eller extraordinär händelse ligger ledningsansvaret kvar hos den verksamhet
som har ansvaret under normala förhållanden, så långt det är möjligt. Varje förvaltning och bolag ska
fastställa en krishanteringsplan som beskriver den egna krisledningsorganisationen samt är förenlig
med denna plan för att kunna tillgodose effektiv krishantering. Krishanteringsplanen ska fastställas i
respektive nämnd under det första året i varje ny mandatperiod. Respektive plan expedieras till
kommunens säkerhetssamordnare som ansvarar för återrapportering till Kommunstyrelsen.
Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att krisledningsorganisationen i respektive förvaltning
eller bolag är utbildad och övad för att klara de uppgifter de ställs inför vid en allvarlig eller
extraordinär händelse.

6.2 Central krisledningsgrupp
Ronneby kommuns centrala krisledningsgrupp aktiveras i de fall en kris inte kan hanteras av den
drabbade verksamheten. Krisledningsgruppen samordnar den kommunala verksamheten och
bedömer vilka resurser som bör avsättas för att hantera händelsen. Vid allvarliga och extraordinära
händelser är krisledningsgruppen en beredningsgrupp till kommunstyrelsens arbetsutskott
alternativt till krisledningsnämnden. Kommundirektören är ansvarig för att den centrala
krisledningsgruppen arbetar effektivt för att säkerställa att kommunen kan upprätthålla
samhällsviktig verksamhet.

Krisledningsgruppens arbete leds av en stabschef och gruppens huvudsakliga uppgifter är att:
Inhämta och analysera för händelsen relevant information samt bereda underlag för
beslutsfattande
Skapa och upprätthålla en samlad lägesbild av händelsen
3

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap
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Ta emot och bearbeta

inkommande

•

Bedoma utvecklingen

på sikt samt planera for alternativ

•

Snabb, korrekt och trllforhthg

•

Samverka med berorda aktorer
Dokumentera

information

knskommurukatron

via relevanta

ansvarar for att bemanningen

hande Isens art samt att arbetet

kanaler

internt och externt

handelsens forlopp samt vidtagna åtgarder

Kommundrrektoren

handelseutveckhng

och beslut

av den centrala krisledningen

anpassas efter

organiseras så att det finns rnojhghet till god uthållighet

over tid

Gruppens funktioner, ansvar och uppgifter beskrivs I sin helhet I en sarskrld stabs1nstrukt1on

arbetsmstruktron som faststalls av kommundrrektoren

6.3 Krisledningsnämnd
Ronneby kommun har en knslednmgsnarnnd for att fullgora uppgifter under extraordrnara
I

handelser

fredstid knslednmgsnarnnden ar en politiskt sammansatt grupp som består av de personer som

ingår I kommunstyrelsens arbetsutskott och dess ersattare Vid extraordmara handelser kan
knsledrungsnamnden besluta att overta hela eller delar av verksamhetsområden från ovnga
namnder. Namnden utgor den strategiska ledningen och beslutar I frågor av pnncrprell och
overgrrpande karaktar. Namndens befogenheter styrs av lagen (2006·544) om extraordmara
handelser samt reglementet for krisledrungsnarnnden

dar lagens rntentron fortydligas och som utgor

styrdokument vid extraordmara handelser

6.4 Krisstod
Kommunen har en beredskap for krisstod och psykosocialt omhandertagande vid stora olyckor och
katastrofer (POSOM) Vid hot om eller mtraffad handelse kan chefen for socialforvaltningen tillika
ordfarande for ledningsgruppen I POSOMbesluta om aktivering av POSOM-gruppen For vidare
information se sarskrld instruktion for POSOM-gruppensverksamhet (dnr 2012/109)

7. Larmrutiner
Larm om hot om eller mtraffad handelse kommer normalt från SOS Alarm till kommunens
Tjansternan I Beredskap (T1B) som utgors av Raddningschef I beredskap (RCB) hos
Raddn1ngst¡anstforbundet Ostra Blekinge T1B s agerande vid larm regleras I T1B-1nstrukt1onen
Information som kan foranleda aktivering av krisledningsorganisationen kan också komma direkt från
andra myndigheter, media eller från enskilda personer Nar T1B får larmet gars en bedornnmg av
srtuationen och om kommunen bedoms behova agera T1B informerar I forsta hand berord chef for
kommunal forvaltning eller bolag Vid storrung agerar berord chef enligt forvaltningen/ bolagets
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rutiner. Vid allvarlig händelse eller extraordinär händelse informerar chef för förvaltning eller bolag
kommundirektören

som beslutar om den centrala

krisledningsgruppen

/

ska aktiveras (se figurl~l:

·{ Kommentår (DKi]:

Figur 2. Larmrutin vid allvarlig eller extraordinär händelse
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8. lokaler och utrustning
Enligt likhetsprincipen ska den centrala krisledningsgruppen bedriva sitt arbete på samma plats som
under normala förhållanden, så långt det är möjligt. Vid kriser och extraordinära händelser finns
särskilda sammanträdesrum förberedda för krisledningsgruppen. Vidare instruktioner återfinns i
rutiner för central krisledningsgrupp ( se PortalR).

9. Aktivering av central krisledningsgrupp
Beslut om att aktivera kommunens centrala krisledningsgrupp kan fattas av kommunstyrelsens
ordförande, kommundirektöreller ställföreträdande kommundirektör. Om ovan nämnda funktioner
inte går att nå kan beslut om aktivering av central krisledningsgrupp fattas av chefen för samordning,
utveckling och sekretariat.

För inkallelse av kommunens centrala krisledningsgrupp ska särskild instruktion tillämpas.
Instruktioner samt aktuella kontaktuppgifterfinns i kommunens kriskommunikationsplan samt på
Porta IR. Det kan inledningsvis vara svårt att bedöma om inträffade händelser är att betrakta som
allvarliga eller extraordinära. Huvudregeln är hellre aktivera organisationen en gång för mycket än en
gång för lite. Om händelsen efteråt visar sig vara av mindre allvarlig karaktär blir inkallelsen ändå en
bra övning och erfarenhet.

9.1 När krisledningsgruppen aktiverats
När beslut om att aktivera den centrala krisledningsgruppen har fattats ska stabschefen göra en
bedömning av resursbehovet i gruppen och upprätta en bemanningsplan. Efter beslut av
kommundirektöranpassaskrisledningsorganisationen efter vilken roll kommunen får vid händelsen.
Kommunens roll i det inledande skedet kan vara att följa händelseutvecklingen, samverka med övriga
berörda aktörer samt rapportera lägesbild till Länsstyrelsen. Beslut om att aktivera
krisledningsorganisationen ska meddelas kommunstyrelsens ordförande samt publiceras på
kommunens intranät PortaIR så snart som möjligt.
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1 O. Samverkan
10.1 Säkerhetsledning
Ronneby kommun har en sakerhetsledning som sammantrader en gång per kvartal och bereder
strategiska frågor som ror kommunens sakerhetsarbete och krisberedskap Kommunens
sakerhetsledning utgors av kornrnundrrektoren, raddrnngschefen I raddrungstjanstforbundet Ostra
Blekinge samt kommunens sakerhetssamordnare (sammankallande) och informationsansvange Vid
behov kallas aven chefer for kommunens forvaltrungar och bolag samt externa samverkansaktorer

10.2 Krissamverkan Blekinge
I Blekinge lan har Iansstyrelsen, kommunerna, raddnmgstjansterna, landstinget, pohsmyndigheten
och Forsvarsmakten tagit fram en modell for knssamverkan som bygger på en gemensam vardegrund
och regleras I ett samverkansavtal mellan parterna Genom gemensamma metoder och natverk
byggsformågan upp innan en handelse mtraffar Vid en kns kan berorda aktorer snabbt kallas
samman till lednmgssarnverkan for att samordna insatserna Tillsammans skapar vt tidigt en samlad
lagesbild och kan effektivisera knshantenngen utifrån medborgarfokus. Efter en kns utvarderas
insatserna for att dra lardomar och forbattra den samlade formågan att hantera nasta kns

11. Utbildning och övning
Syftet med utbrldrung och ovrung
knser och extraordmara

I

knshantenng ar att starka organisationens formåga att hantera

handelser och darmed sakerstalla att kommunen kan uppratthålla

sarnhallsvrktrg verksamhet.
Fortroendevalda och personal inom Ronneby kommuns knslednmgsorgamsatton ska enligt lagen
(2006 544) om extraordinara handelser kontmuerligt utbildas och ovas for att klara de uppgifter som
de stalls mfor vid extraordrnara handelser Kommunstyrelsen ansvarar for att kommunens centrala
knsledrungsgrupp och knsledrungsnarnnd har erforderlig utbildning

Ovnga namnder och bolag

ansvarar for att respektive forvaltrung eller bolag har en knshantenngsorgarusatron som ar utbildad
och har ovat for att klara de uppgifter de stalls mfor vid en allvarlig eller extraordmar handelse och
kan fullgora sitt ansvar om att uppratthålla kommunens sarnhallsvrknga verksamhet

Behovet av utbrldrungar

och ovnmgar for kommunens ovnga verksamheter ska mrtreras av

verksamhetsansvang och planeras I samråd med kommunens sakerhetssamordnare
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Planerade

utbildningar

och ovmngar

borjan av varje mandatpenod

ska besknvas I utbildnings- och ovrungsplanen som faststalls I

Uppfoljrung av genomforda aktivtteter sker

I

samband med årlig

uppfoljrung av nsk- och sårbarhetsanalys

12. Avslut
Efter den akuta knshantenngen behovs metoder for avveckling och erfarenhetsgenomgång for att
verksamheten ska kunna återgå till det normala och sakerstalla att viktiga erfarenheter tas tillvara

12.1 Avveckling
Vid en extraordrnar handelse inleds en avvecklings- och återstallrungsfas

då knsledrungsnamnden

eller kornmunfullrnaktrge beslutar att en extraordmar handeIse inte langre foreligger och behovet av
knsledrungsnarnnd inte langre finns Ordmåne ansvar och befogenheter återgår då till respektive
namnd och forvaltning
Nar beslut om avslut och återgång till normal organisation har fattats ska följande beaktas
•

att avvecklingen sker successivt,framfora lit knskomrnurukatronen

•

att dokumentation av handelsens avslutas och dianefors

•

att knshantermgsmsatsen utvarderas

12.2 Erfarenhetsgenomgång
For att ta tillvara på vrktiga erfarenheter från en kns eller extraord i nar handeIse ska en utvardenng av
knslednmgsorgarusationens hantenng av handelsen påborjas

snarast efter den direkta knsen

Ansvaret for att erfarenheter tas tillvara har samtliga inblandade och utvardenngens omfattning
avgors

av

handelsens

art

Vid

allvarliga

handelser

och

extraordrnara

handelser

utser

kornmundirektoren utvarderare
For att gara en heltackande erfarenhetsgenomgång ska följande beaktas
samla in matenal I form av dokument, loggbok och redovisningar
mtervjua personal som har deltagit I knsledrungsarbetet
samla in synpunkter från samverkande myndigheter och organisationer
gor en oversyn av behov av revrdenngar av planer, utbildrungar eller ovnmgar
gor en ekonomisk utvardenng av handelsen
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13. Bilagor
För att säkerställa tillgången på senast uppdaterad version av bilagorna kommer de att finnas
tillgängliga via PortaIR.
l.

Instruktion - Aktivering av central krisledningsgrupp

2.

Arbetsinstruktion för central krisledningsgrupp

3.

Rutiner och checklistor för central krisledningsgrupp

4.

Reglemente för Krisstöd/POSOM

5.

Krisledningsnämndens reglemente

6.

lokaler och utrustning

7.

Kontaktuppgifter krisberedskap
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