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Närvarolista
Ronneby kommun
Datum 2013-03-27

Kommunfullmäktige
Mandatperioden 2010-11--2014-10
Nr Namn

Par- När- §
ti
varo
Ja Nej Avs

Ledamot
1.

Roger Fredriksson

M

X

2.

Lena Karstensson

M

---

3.

Lennarth Förberg

M

X

4.

Susanne Lundgren

M

X

5.

Claes Diurhuus

M

X

6.

Christoffer Stenström

M

X

7.

Anna Espenkrona

M

X

8.

Anders Lund

M

X

9.

Kjell G G Johansson

M

X

10. Anders Bromée

M

X

11. Christer Stenström

M

X

12. Kenneth Michaelsson C

X

13. Thomas Håkansson

C

X

14. Kristina Valtersson

C

X

15. Monia Svensson

C

X

16. Mats Paulsson

C

X

17. Hillevi Andersson

C

X

18. Roger Gardell

FP

X

19. Nils Ingmar Thorell

FP

---

20. Christian Mahrle

FP

---

21. Willy Persson

KD

X

22. JanAnders Palmqvist

S

X

23. Margareta Yngveson

S

X

24. Bo Johansson

S

X

25. Monika Lindqvist

S

---

26. Tommy Andersson

S

X

27. Ingrid Karlsson

S

X

§
Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs
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Ronneby kommun
Datum 2013-03-27

Kommunfullmäktige
Mandatperioden 2010-11--2014-10
Nr Namn

Par- När- §
ti
varo
Ja

Ledamot
28. Ann-Margret Olofsson S

X

29. Anette Rydell

S

X

30. Johnny Håkansson

S

X

31. Ewa Svensson

S

X

32. Jan-Eric Wildros

S

X

33. Malin Månsson

S

X

34. Eva Blennow

S

---

35. Birgitta Andersson

S

X

36. Anders P Petersson

S

X

37. Peter Bowin

V

X

38. Erik Ohlson

V

---

39. Angela Leyton

V

---

40. Marcus Jingfors

---

X

41. Nils-Erik Mattsson

MP

X

42. Tomas Lund

SD

X

43. Anna-Mi Kullman

SD

X

44. Gudrun Johansson

SD

X

45. Andreas Andersson

---

---

46. Stefan Kullman

SD

X

47. Sune Håkansson

RP

X

48. Anna Carlbrant

RP

X

49. Ola Svensson

RP

X

§
Nej

Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

Fr o m § 91
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Ronneby kommun
Datum 2013-03-27

Kommunfullmäktige
Mandatperioden 2010-11--2014-10
Nr Namn

Par När-ti varo

§
Ja

Ersättare
1.

Tomas Lundberg

M

2.

Fredrik Stark

M

3.

Christoffer Laz

M

4.

Anders Härdelin

M

5.

Olle Helt

M

6.

Kjell Hedlund

M

7.

Kerstin Haraldsson

C

8.

Birger Svensson

C

9.

Bengt Holm

C

§
Nej

Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

X

Tj ers

X

Tj ers § 91

X

Tj ers

10. Alexandra Forslund

FP

11. Susanne Östergaard

FP

12. Johannes Chen

KD

X

Tj ers § 91

13. Rune Kronkvist

S

X

Tj ers

14. Tina Lindqvist

S

15. Stefan Österhof

S

16. Ingrid Nilsson

S

17. Nils Nilsson

S

18. Johanna Magnusson

S

19. Hans Häll

S

X

Tj ers

20. Marie Ohlsson

S

21. Ally Karlsson

V

X

Tj ers

22. Omid Hassib

V

23. Helena Augustsson

MP

X

Tj ers t o m § 90

24. Mats Olsson

MP

25. Björn Brink

SD

X

Tj ers

26. Vakant

SD

27. Vakant

SD
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Ronneby kommun
Datum 2013-03-27

Kommunfullmäktige
Mandatperioden 2010-11--2014-10
Nr Namn

Par- När- §
ti
varo
Ja

Ersättare
28. Per Ericsson

RP

29. Birgitta Larsson

RP

§
Nej

Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej

Avs

Ja

Nej Avs
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2013/5
§ 68 Justering av dagordningen
Sune Håkansson framställer ordningsfrågor som avser punkterna 11, 12 och 24 i föredragningslistan, vilket innebär att dagordningen justeras enlig följande.
Punkterna 11 och 12 utgår och att punkt 24 får ny lydelse. ”Beslut om Socialnämndens begäran om
tilläggsäskande.”
Beslut
•

Punkt 11 gällande fråga från JanAnders Palmqvist, S, om flygledartornet, kvarstår.

•

Punkt 12 gällande fråga från Sune Håkansson, RP, om Kallinge flygplats, utgår.

•

Punkt 24 gällande Beslut om avslag av Socialnämndens begäran om tilläggsäskande,
ändras rubriken till, Beslut om Socialnämndens begäran om tilläggsäskande.

_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/6
§ 69 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Förste vice ordförande Christoffer Stenström, M, konstaterar att inga frågor ställts.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/24
§ 70 Fyllnadsval efter Alexandra Forslund, FP, ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-02-27

KF §40/2013 2013-02-28, Fyllnadsval
efter Alexandra Forslund, FP, ledamot i
Miljö- och byggnadsnämnden

2 Beslut allmänt ärende

2013-01-30

KF §4/2013 2013-01-31, Anhållan om
entledigande från uppdrag som ledamot i
Miljö- och byggnadsnämnden, Alexandra
Forslund, FP, samt nyval

3 Handling

2013-01-21

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden, Alexandra Forslund,
FP, samt nyval, Alexandra Forslund

Sammanfattning
Fyllnadsval efter Alexandra Forslund, FP, ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Thomas Svensson, FP, till ny ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden.
_____________________
Exp:

Thomas Svensson
Miljö- och byggnadsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/24
§ 71 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Fritid- och kulturnämnden, Mathilda Karlsson, M, samt nyval
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-01

Anhållan om entledigande från uppdrag
som ersättare i Fritid- och kulturnämnden,
Mathilda Karlsson, M, Mathilda Karlsson

Sammanfattning
Mathilda Karlsson, M, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i Fritid- och
kulturnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Mathilda Karlsson, M, från uppdrag som ersättare i Fritidoch kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar utse Christer Stenström, M, till ny ersättare i Fritid- och kulturnämnden.
____________________
Exp:

Mathilda Karlsson
Christer Stenström
Fritid- och kulturnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/24
§ 72 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge, Rune Kronkvist, S, samt nyval
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-11

Anhållan om entledigande från uppdraget
som ersättare i direktionen för Räddningstjänsten, Östra Blekinge, Rune Kronkvist

Sammanfattning
Rune Kronkvist, S, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Rune Kronkvist, S, från uppdrag som ersättare i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges sammanträde den 25
april 2013.
_____________________
Exp:

Rune Kronkvist
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/99
§ 73 Anmälan av medborgarförslag från Emma Alderlöf Pedersen gällande att anordna en kombinerad lek- och motionspark på Snäckebacken
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-12

Medborgarförslag att anordna en kombinerad lek- och motionspark på Snäckebacken, Emma Alderlöf Pedersen

Emma Alderlöf Pedersen har lämnat in följande medborgarförslag angående att anordna en kombinerad lek- och motionspark på Snäckebacken.
Sammanfattning
”Snäckebacken är en outnyttjad pärla! Det ligger mitt i centrum, ingen närliggande trafik, upplyst,
lugnt och stilla.
Mitt förslag är att det blir en kombinerad lek- och motionspark.
Lekpark, för att kunna locka fler barnfamiljer till staden behövs en bra lekpark mitt i centrum. Föräldrarna kan handla och sedan kan barnen få gå på lekparken. Placeringen är bra för det finns ingen
närliggande trafik, vilket gör det till en lugn och trygg lekpark. Dock är det ett acceptabelt avstånd
in till centrum.
Lekparken kan utformas som en naturlekpark, trästockar att gå och balansera på klätterställning,
gungor, rutschkana och en sandlåda. Allt i naturens material.
Detta i kombination med en Motionspark. Denna kan utformas som en träningsplats med hinderbana, balansgång, armgång, stocklyftning med mera. Även detta i naturens material. Motionsslingan
runt Snäckebacken ger ju möjlighet till en varierad och bred träning för privatpersoner och föreningar. I Brunnsparken har det på elljusspåret funnits en liten träningspark, i likhet med denna önskar jag det skulle kunna bli på Snäckebacken.
Den kombinerade parken ger ett större flöde av människor till centrum oavsett man vill leka eller
träna.”
Deltar i debatten
I debatten deltar Helena Augustsson, MP.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för
vidare beredning.
_____________________
Exp:

Emma Alderlöf Pedersen
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/100
§ 74 Anmälan av medborgarförslag från Mikael Andersson om att enkelrikta trafiken
på Knut Hahnsgatan
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-14

Medborgarförslag från Mikael Andersson
att enkelrikta trafiken på Knut Hahnsgatan, Mikael Andersson

Mikael Andersson har lämnat in följande medborgarförslag angående att enkelrikta trafiken på Knut
Hahnsgatan.
Sammanfattning
”Jag anser att vägen inte lämpar sig för två riktad trafik. Dels för att kurvan ca 200 meter in från
Götgatan är otroligt skarp och har extremt dålig sikt och att utfarten mot Götgatan är så trång att det
blir problem att både ta sig in och ut från gatan om där redan är trafik. En enkelriktning skulle dessutom minska trafiken på gatan som under vissa tider kan vara störande. Förslaget är att enkelrikta så
att trafiken flyter in från Götgatan och ut mot Föreningsgatan.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för
vidare beredning.
_____________________
Exp:

Mikael Andersson
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/95
§ 75 Fråga ställd till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, från
kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående prioriteringar i internbudgeten
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-08

Fråga till utbildningsnämndens ordförande
Lennarth Förberg, JanAnders Palmqvist

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, ställer följande fråga till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, angående prioriteringar i internbudgeten.
Sammanfattning
Vid fullmäktiges sammanträde i februari redovisade jag de politiska budgetprioriteringar som
nämnden gjort avseende förskolans verksamhet. Du kommenterade då inte dessa.
Vid kommunstyrelsen bokslutsgenomgång några dagar efter fullmäktiges sammanträde framförde
förvaltningschefen för Utbildningsförvaltningen att jag redovisat felaktiga uppgifter. Jag bifogar
den redovisning jag lämnade vid fullmäktiges sammanträde i februari. Då jag anser att frågan om
prioriteringar i internbudgeten i högsta grad är en politisk fråga ställer jag frågan till dig och inte till
förvaltningschefen.
Vilka/ vilken av de uppgifter som finns i bifogad redovisning är inte korrekta?
Deltar i debatten
I debatten deltar Lennarth Förberg, M, och JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet.
_____________________
Exp:

JanAnders Palmqvist
Lennarth Förberg

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/101
§ 76 Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson, M, från
kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S angående flygledartornet på
Kallinge flygplats
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-14

Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S angående flygledartornet på
Kallinge flygplats, JanAnders Palmqvist

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, ställer följande fråga till Kommunstyrelsens
ordförande Roger Fredriksson, M, angående flygledartornet på Kallinge flygplats.
Sammanfattning
”Det har framkommit uppgifter som säger att om inga investeringar förs av staten i flygledartornet
på Kallinge flygplats så kommer det att råda start och landningsförbud efter 2012-12-31. Har Du
någon information om detta?
Om informationen stämmer, avser du då att ta några initiativ i ärendet för att försöka få igång de
sedan länge planerade investeringarna?”
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson, M, och JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet.
Reservation
Sune Håkansson reserverar sig mot beslutet.
_____________________
Exp:

JanAnders Palmqvist
Roger Fredriksson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/42
§ 77 Beslut om beviljande av investeringsanslag till Miljö- och byggnadsnämnden
om nytt ärendehanteringssystem
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §74/2013 2013-03-05, Anhållan om
investeringsanslag till ett ärendehanteringssystem

2 Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §63/2013 2013-02-25, Anhållan
om investeringsanslag till ett ärendehanteringssystem

3 Handling

2013-02-06

Anhållan om investeringsanslag till ett
ärendehanteringssystem MBN §
2/2013, Miljö- och byggnadsnämnden

Förvaltningschef Jan Moberg föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden § 2/2013
Sammanfattning
Förvaltningschefen redogör för förslaget till bokslut och bokslutskommentarer för miljöoch byggnadsnämnden. I redovisningen ingår de mål (mått) som ingår i blankett för resultaträkning. Den totala nettokostnaden blev 735 tkr högre än budget, inkl tilläggsanslaget på
1620 tkr. Därutöver redovisas bokslut för investeringar, och vilka belopp som föreslås
överflyttas till kompletteringsbudget för 2013.
Kostnaderna för mät- och karttjänster bedöms öka, samtidigt som intäkterna minskar (bl a
uppsagt kartavtal fr Skanova). Kostnadsökningen per år bedöms bli ca 200 tkr/år. Högre
kostnader kommer också driften av ett nytt ärendehanteringssystem för plan- och byggenheten att medföra, i storleksordningen 100 tkr/år. Utöver ovan nämnda ökningar av driftkostnaderna finns investeringsbehov på ca 150 tkr för geografiska informationssystem
(GIS) för hela kommunen och 300 tkr (reviderat belopp fr tidigare 195 tkr) för investering i
ärendehanteringssystem för plan- och byggenheten.
I kallelsens utskick är uppgifterna preliminära, men slutgiltigt förslag till bokslut presenteras och delas ut vid sammanträdet.
Bedömning
Äskan om att få flytta över investeringsmedel (2155 tkr) till 2013, som låg i plan men som
inte hunnit slutföras under 2012, bör göras hos KS/KF.
Tilläggsäskande på 200 tkr/år för drift av karttjänster och 100 tkr drift av nytt ärendehanteringssystem på plan- och byggenheten bör göras hos KS/KF.
Investeringsäskanden på 150 + 105 tkr för GIS och reviderad kostnad för plan- och byggenhetens ärendehanteringssystem bör göras hos KS/KF.
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Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna förslag till bokslut samt bokslutskommentarer, avseende verksamhetsåret 2012, samt att översända dessa till ekonomienheten
(kommunstyrelsen).
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås också att hos kommunstyrelsen och fullmäktige
äska om att:
1. Få flytta över investeringsmedel (2155 tkr) till 2013, som låg i plan men som inte hunnit
slutföras under 2012, bör göras hos KS/KF. Dessa specificeras i bokslut investeringar.
2. Få en årlig utökning av budgetramen för drift av karttjänster i syfte att täcka kostnadsökningar och intäktsbortfall motsvarande 200 tkr.
3. Få en årlig utökning av budgetramen på 100 tkr för drift av ett nytt ärendehanteringssystem
på plan- och byggenheten.
4. Få ett investeringsanslag på 150 tkr för GIS och en uppskrivning/revidering av tidigare beviljat anslag för plan och byggenhetens ärendehanteringssystem på 105 tkr (till totalt 300 tkr
jmf med tidigare 195 tkr).
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till bokslut samt bokslutskommentarer,
avseende verksamhetsåret 2012, samt översänder dessa till ekonomienheten (kommunstyrelsen).
Miljö- och byggnadsnämnden äskar också hos kommunstyrelsen och fullmäktige om att:
1. Få flytta över investeringsmedel (2 155 tkr) till 2013, som låg i plan men som inte hunnit
slutföras under 2012, bör göras hos KS/KF. Dessa specificeras i bokslut investeringar.
2. Få ett investeringsanslag för en uppskrivning/revidering av tidigare beviljat anslag för planoch byggenhetens ärendehanteringssystem på 105 tkr (till totalt 300 tkr jmf med tidigare 195
tkr).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Miljö- och byggnadsnämnden ett investeringsanslag om
105 tkr för inköp av nytt ärendehanteringssystem.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Miljö- och byggnadsnämnden ett investeringsanslag om
105 tkr för inköp av nytt ärendehanteringssystem.
_____________________
Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
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2012/193
§ 78 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S,
angående Handlingsplan för att stoppa Hedersrelaterat våld
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §75/2013 2013-03-05, Besvarande av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Monika Lindqvist, S, angående Handlingsplan för att stoppa Hedersrelaterat
våld

2 Beslut allmänt ärende

2013-02-11

KS AU §37/2013 2013-02-11, Besvarande
av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, angående Handlingsplan för att stoppa Hedersrelaterat
våld

3 Beslut allmänt ärende

2013-01-21

KS AU §7/2013 2013-01-21, Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, angående Handlingsplan för att stoppa
Hedersrelaterat våld

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-11-07

Förslag till beslut

5 Handling

2012-11-07

Yttrande över motion angående handlingsplan för att stoppa hedersrelaterat
våld § 167/2012, Socialnämnden

6 Beslut allmänt ärende

2012-05-30

KF §155/2012 2012-05-31, Anmälan
av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, angående
Handlingsplan för att stoppa Hedersrelaterat våld

7 Handling

2012-05-10

Motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, angående
Handlingsplan för att stoppa Hedersrelaterat våld, Monika Lindqvist

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Monika Lindqvist, S har lämnat en motion med förslaget att Ronneby kommun skyndsamt tar fram
en handlingsplan för hur kommunen ska arbeta för att förhindra hedersrelaterade brott.
Motionen har sänts på remiss till Socialnämnden.
Socialnämnden hänvisar i sitt yttrande till den kommunövergripande handlingsplanen mot våld i
nära relationer som antogs av Kommunfullmäktige våren 2011 (KF § 142/2011). I denna lyfts hedersrelaterat våld och förtryck som en del av begreppet våld i nära relationer.
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Socialnämnden delar motionärens syn på att hedersrelaterade brott måste förhindras och beslutar
och föreslår om att anhålla hos Kommunfullmäktige om att hedersrelaterade brott tillförs som ett
nytta avsnitt i den kommunövergripande handlingsplanen.
Bedömning
Hedersrelaterat våld och förtryck kan så som annat våld i nära relationerna ta sig uttryck i form av
fysiskt och psykiskt våld, men även socialt, till exempel genom att en person isoleras eller att hennes eller hans vardagsaktiviteter kontrolleras.
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utmärks dock av att det är planerat, kollektivt sanktionerat och ibland kollektivt utövat samt att ett så kallat hederstänkande har en avgörande roll. Detta gör
att fall som rör hedersrelaterat våld är komplext och måste behandlas därefter. Socialnämndens förslag om att komplettera den kommunövergripande planen med ett avsnitt som lyfter hedersrelaterade brott bedöms därmed som viktigt.
En arbetsgrupp, med aktörer från olika förvaltningar, bör bildas för att arbeta fram ett avsnitt till den
kommunövergripande handlingsplanen mot våld i nära relationer, som beskriver hur kommunens
verksamheter ska arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den bör särskilt beskriva tecken som
bör leda tanken till hedersrelaterat våld, ansvarsfördelning, rutiner samt vikten av sekretess.
Arbetsgruppen föreslås bestå av representanter från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen,
fritids- och kulturförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att beslut:
Att den kommunövergripande handlingsplanen mot våld i nära relationer, kompletteras med ett avsnitt avseende hedersrelaterat våld och förtryck samt att ge kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen uppdraget att tillsammans arbeta fram det.
Att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunövergripande handlingsplanen mot våld i nära relationer, kompletteras med ett avsnitt avseende hedersrelaterat våld och förtryck samt att ge Kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter från Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen uppdraget att tillsammans arbeta fram det. Kompletteringen ska vara klar och beslut fattat i Kommunfullmäktige senast 2013-12-31.
Motionen är därmed bifallen.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-03-27

21(51)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
•
•

•

att den kommunövergripande handlingsplanen mot våld i nära relationer, kompletteras med
ett avsnitt om hedersrelaterat våld och förtryck.
att ge Kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter från Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen uppdraget att tillsammans arbeta fram ett avsnitt om hedersrelaterat våld och förtryck i handlingsplanen mot våld
och förtryck i nära relationer.
Kompletteringen ska vara klar och beslut fattat i Kommunfullmäktige senast 2013-12-31.

Motionen är därmed bifallen.
____________________
Exp:

Monika Lindqvist
Kommunledningsförvaltningen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Fritid- och kulturnämnden
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2012/423
§ 79 Återrapportering av uppdrag och beslut från kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §78/2013 2013-03-05, Återrapportering av uppdrag och beslut från kommunfullmäktige

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-04

Återrapportering av uppdrag och beslut
från kommunfullmäktige 5 mars

3 Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §45/2013 2013-02-25, Återrapportering av uppdrag och beslut
från kommunfullmäktige

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-01-11

Återrapporteing kfbeslut

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-12-07

Återrapportering av uppdrag och beslut
från kommunfullmäktige

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar en kort återrapportering gällande uppdrag och beslut från
Kommunfullmäktige. Det kommer även att ske en återrapportering av beslut från Kommunstyrelsen
vid ett senare sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att aktivera inaktiva
uppdrag samt att till nästa redovisningstillfälle tillse att det framgår vilken nämnd eller förvaltning
som är ansvarig.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
Exp:

Jörn Wahlroth
Per Elmgren
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2013/46
§ 80 Verksamhetsberättelse BRÅ 2012
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §80/2013 2013-03-05, Verksamhetsberättelse BRÅ 2012

2 Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §49/2013 2013-02-25, Verksamhetsberättelse BRÅ 2012

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-15

Verksamhetsberättelse BRÅ 2012

4 Handling

Verksamhetsberättelse BRÅ 2012

2013-02-14

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby Kommun ett lokalt
brottsförebyggande (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras utifrån de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.
Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby kommun som antogs i
KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRÅ's verksamhet är följande:
"Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.
"I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.
Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens trygghetsmätning bryts ner i
fem områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra, Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär
till trygghetsmätningarna. Trygghetsmätningen för 2012 har presenterats i Kommunfullmäktige.
Under 2012 genomfördes, i regi av lokala brottsförebyggande rådet, en trygghetsvandring i centrala
Ronneby.
Ett nytt samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Blekinge och Ronneby kommun har arbetats
fram under 2012. Avtalet har för perioden 2013-01-28 till 2013-12-31 två fokusområden: Minskat
antal skadegörelsebrott mot Snäckebacksskolan och Minskat antal stölder från personer som besöker eller vistas i utsatta kommunala anläggningar och skolor. Förra avtalet 2011-2012 hade fyra
fokusområden: Minskat antal stöld- och skadegörelsebrott mot Snäckebacksskolan, Minskat antal
stöld- och skadegörelsebrott mot äldreboendet Vidablick, Ökad trygghet och minskad brottslighet i
centrala Ronneby och Öka tryggheten för kommunens anställda på deras arbetsplats. Rådet har under perioden, tillsammans med arbetsgrupper, arbetat aktivt med insatser kopplade till fokusområdena.
Nattvandrande föreningar i Ronneby kommun har fortsatt under 2012. Med nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande rådet stimulera till ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer samt
bidra till en ökad trygghet i centrum och runt om i kommunen. Projektet är ett samarbete mellan
Ronneby kommun, närpolisen i Ronneby och föreningen Nattvandring.nu. Antalet vandringar har
utökats sedan förgående år och finansieras även av externa intressenter.
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Under 2012 antogs ett reviderat brottsförebyggande program för Ronneby kommun av Kommunfullmäktige (KF§121/2012).
Under året har en organisation kring grannsamverkan i kommunen kommit igång. Polisen anordnar
tillsammans med Lokala BRÅ två gånger per år informations- och inspirationsträffar för de kontaktombud som finns idag.
Verksamhetsberättelse 2012 har delgivits och godkänts av lokala BRÅ.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till protokollet.
_____________________
Exp:

Sofie Ceder
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2013/47
§ 81 Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet 2012
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §81/2013 2013-03-05, Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet 2012

2 Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §50/2013 2013-02-25, Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet 2012

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-15

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet
2012

4 Handling

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet
2012

2013-02-14

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre folkhälsa bör
ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och en hållbar utveckling. I
Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna.
Syftet med Folkhälsorådets verksamhet är att understödja dessa pågående aktiviteter samt stimulera
till nya aktiviteter för att främja folkhälsan.
Den övergripande visionen i kommunens folkhälsoarbete är:
"Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för människor som lever och
verkar i Ronneby kommun".
Med utgångspunkt i de elva nationella folkhälsomålen har kommunen beslutat om att prioritera fem
områden som anses särskilt angelägna för kommunen att fokusera på de närmsta åren. De fem målområdena är följande:
1. Jämlik och jämställd hälsa - strukturella faktorer
2. Psykosocial hälsa
3. Tobak, alkohol, narkotika och andra droger
4. Ökad fysisk aktivitet
5. Goda matvanor
Under året har folkhälsorådet varit involverad i ett antal större informationsinsatser; Blekinge Wellness festival 2012 samt spridningar och information om "Folkhälsorapport Blekinge 2011 - Tillsammans kan vi göra skillnad".
Under hösten 2012 påbörjade folkhälsorådet arbetet med att ta fram nya prioriterade folkhälsomål
och en folkhälsopolicy för Ronneby kommun. Policyn, som utgår från framtagen folkhälsoprofil,
ska visa på utvecklingsbehov och innehålla punkter på vad som behöver göras för att uppnå målen.
Den ska rikta sig till samtliga nämnder, förvaltningar och bolag i kommunen. Arbetet forsätter under våren 2013 med remissförfarande.
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Kommunfullmäktige i Ronneby antog i augusti 2012 Barn - och ungdomspolitisk strategi 20122015. Som en första åtgärd i att förverkliga strategin arrangerade folkhälsorådet i samarbete med
Rädda Barnen en utbildning i barnkonventionen. Utbildningsdagarna riktade sig till samtliga inom
den kommunala organisationen: politiker, tjänstemän, chefer och verksamhetsnära personal.
Under 2012 genomfördes Lupp- enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och då för tredje
gången i Ronneby kommun. Enkäten riktar sig till elever i skolår 8 och 2 på gymnasiet.
Utifrån den kommunövergripande handlingsplanen - våld i nära relation planen genomfördes utbildningsinsatser under 2012 som riktade sig politiker och förvaltningschefer samt enhetschefer och
medarbetare.
Under året har utökat föräldrastöd på området Hjorthöjden fortsatt genom samverkansorganet mellan kommun och landsting i folkhälsofrågor, Välfärdsrådet.
Kampanjen Tänk Om genomfördes under 2012 i samverkan mellan Ronneby kommun, närpolisen i
Ronneby, IOGT- NTO samt länsstyrelsen. Informationen riktas främst till tonårsföräldrar och syftar
till att skapa kollektiva värderingar kring vikten av gränssättning, nyttan med att inte köpa ut och
risken med en tidig alkoholdebut.
Ronneby kommun deltar sedan hösten 2011 i det drog- och brottsförebyggande programmet Triaden. Triaden vänder sig till elever i årskurs, 4, 5 och 6 samt till deras föräldrar. Efter uppföljning
under våren 2012 samt revidering av programmet beslutades om fortsatt medverkan.
Personal inom elevhälsan (skolsköterskor och kuratorer), socialförvaltningen, socialpedagoger från
skolan samt fritidsledare utbildas/fortbildas under 2012 genom en grundutbildning i MI (Motivational Interviewing).
I samarbete med två studenter från BTH (Blekinge teknisk högskola) genomfördes våren 2012 två
inventeringar;
"Inventering för att undersöka tillgången till sociala mötesplatser samt utbudet av fysisk aktivitet för
äldre som fortfarande är hemmaboende.
"Inventering av utbudet i kommunens verksamheter/offentliga miljöer. Denna utmynnade i ett examensarbete "Offentliga miljöer - hur de underlättar alternativt försvårar människor hälsofrämjande
livsmedelsval".
Verksamhetsberättelse 2012 har delgivits och godkänts av Folkhälsorådet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktig att noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Gardell, FP.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till protokollet.
_____________________
Exp:

Sofie Ceder
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2013/34
§ 82 Statusrapport Landsbygdspolitiska programmets handlingsplaner
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §84/2013 2013-03-05, Statusrapport
Landsbygdspolitiska programmets handlingsplaner

2 Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §56/2013 2013-02-25, Statusrapport Landsbygdspolitiska programmets
handlingsplaner

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-04

Statusrapportering Handlingsplan till
landsbygdspolitiska programmet

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

Statusrapport Landsbygdspolitiska programmets handlingsplaner

2013-02-01

Förvaltningschef Tommy Johansson och näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti föredrar ärendet.
Sammanfattning
Statusrapporten behandlar arbetet med den handlingsplan som är kopplad till Ronneby kommuns
landsbygdspolitiska program. I arbetet med att ta fram denna handlingsplan deltog Ronneby kommunbygderåd och de har också deltagit i den arbetsgrupp handlingsplanerna initierat, för landsbygdsfrågor i stort och för handlingsplanerna i synnerhet. Fyra arbetsmöten har genomförts enligt
fastställd och bifogad plan. Från Ronneby kommun har Anna-Karin Sonesson, Tommy Johansson
och Ebon Kaisajuntti deltagit. Dessa tre tjänstemän är utsedda att agera huvudmän för den kommunala organisationen och representera vart och ett av huvudrubrikerna, Boende på landsbygden, Fritid och socialt liv och Sysselsättning.
Sammanfattande slutsatser av arbetet
Genom detta arbete har vi möjlighet att utveckla långsiktigt hållbara arbetsmetoder för samspelet
mellan medborgare och kommunens politiker och förvaltning. Det finns all anledning att stärka
bygdegruppernas inflytande över utvecklingen i den egna bygden och att forma en samhällsplanering som bygger på människors engagemang. Med detta i åtanke har syftet med våra möten också
varit att ta vara på Ronneby kommunbygderåd roll som kanal mellan medborgare, tjänstemän och
förtroendevalda.
Som vi ser det har vi startat ett arbete som bygger på underifrånperspektiv. Vi har haft engagerade
och levande möten kring landsbygdsutveckling. Detta är ett nytt sätt att arbeta för alla inblandade
och vi behöver låta formen för detta ta tid. Konstateras kan att landsbygdens delaktighet och inflytande i utvecklingsarbete är bra och man ser framåt med tillförsikt.
Framtida arbetsplan
Ronneby kommunbygderåd vill se en fördjupad översiktsplanering i prioriterade delar av de tre
kommundelarna; västra, östra och norra.
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Med särskild inriktning på de mindre samhällenas utveckling. I arbetet vill man att man ska beakta
kustbygden i enlighet med målinriktningen för Blekinge Arkipelag. För att genomföra detta krävs
en investeringsplan där resurserna fördelas efter befolkningsmängd. Under arbetet med genomförandet av det landsbygdspolitiska programmet är följande punkter viktiga:
1. En fördjupad översiktsplan över de tre kommundelarna .
2. Att samhällsföreningarna tillsätter en kontaktman för att ta hand om löpande ärende gentemot kommunen.
3. Att de olika ansvarsområdena inom kommunen har ett aktivt och fungerande samarbete med
samhällsföreningarna då det gäller utvecklingsfrågor.
Bilaga: Fördjupad översiktsplan av Ronneby kommunbygderåd.
Enligt handlingsplanerna ska man hålla möten för att behandla aktuella landsbygdsfrågor, följa upp
handlingsplanerna och sätta de operativa målen för genomförandet. När det gäller att sätta de operativa målen tolkar vi detta som att vi här sätter punkternas arbetsmål. Med utgångspunkt från detta
planerar arbetsgruppen att mötesplanen framöver ser ut så här:
1. Ett möte per halvår, dessa möten är rena avstämningsmöten av handlingsplanens punkter. Vi
träffas runt ett ämne som i sin tur kan spänna över flera punkter. Exempelvis Infrastruktur,
Marknadsföring, Leva & Verka etc. Både tjänstemän och kommunbygderåds representanter
är förberedda för att besvara, redogöra för och möta upp berörda punkter i handlingsplanen.
2. Ett seminarium för landsbygdfrågor. Ronneby kommunbygderåd blir huvudman och till detta inbjuds tjänstemän och politiker. Dessa seminarier kan ses som ett årligt nedslag kring arbetet med landsbygdsfrågor. Förslagsvis inkluderar dessa seminarier de skarpa punkter som
kommunbygderådet tagit fram i samarbete med Roland Gustavsson.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet.
_____________________
Exp:

Ebon Kaisajuntti
Tommy Johansson
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2013/62
§ 83 Beslut om rivning av fem byggnader
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §85/2013 2013-03-05, Förslag till rivning av fem byggnader.

2 Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §57/2013 2013-02-25, Förslag till
rivning av fem byggnader

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-20

Förslag till rivning av fem byggnader.

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en sk fastighetslista. En lista som omfattar
fastigheter/byggnader som inte erfordras för kärnverksamheterna. På denna lista har funnits rivningsobjekt, på vissa objekt har beslut tagits att de ska rivas, andra objekt ska rivas vid läglighet.
Kommunstyrelsen beslutade, § 48/2013, att återremitterade ärendet till Tekniska förvaltningen för
att kommunicera med berörda hyresgäster.
Samtliga hyresgäster har tillsänts en skrivelse med information enligt sidan 7.
Bedömning
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att nedanstående byggnader på denna s k
fastighetslista bör rivas.
Risatorp 3:63

Föreningslokal, fryshus

Ö:a Varevägen

Ronneby

Häggatorp 2:92

Villa, Järnvallen

Duvedalsvägen 14

Kallinge

Djupadal 1:65

Lada

Törnrosvägen 44

Kallinge

Kalleberga 6:66

Villa

Brånehallsvägen 3

Kallinge

Sömmaren 4

Annex Stadshuset

Karlshamnsvägen 6

Ronneby

Beräknade rivningskostnader och detaljer om byggnader/fastigheter framgår av sida 2, 3, 4, 5 och 6.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs och att
rivningarna finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs och att rivningarna finansieras av intäkter
från fastighetsförsäljning.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs och att rivningarna finansieras av intäkter
från fastighetsförsäljning.
_____________________
Exp:

Per Engkvist
Ekonomienheten
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2013/40
§ 84 Beslut om försäljning av fastigheterna Kalleberga 9:51 och 9:52, Flottiljvägen
13 och 15
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-18

Köpekontrakt mellan Ronneby kommun
och Appelquists Måleri AB

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §86/2013 2013-03-05, Förslag till försäljning av fastigheterna Kalleberga 9:51
o 9:52, Flottiljvägen 13 o 15

3 Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §58/2013 2013-02-25, Förslag
till försäljning av fastigheterna Kalleberga 9:51 o 9:52, Flottiljvägen 13 o
15

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-02-08

Förslag till beslut-förslag försäljning av
fastigheterna Kalleberga 9 51 o 9 52,
Flottiljvägen 13 o 15

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade § 85/2012 att sälja fastigheterna Kalleberga 9:50, 9:51 och 9:52,
hyreshus, Flottiljvägen 11, 13 och 15, Kallinge
Fastigheterna Kalleberga 9:51 och 9:52 har varit utannonserade genom Sydostfastigheter i Ronneby under hösten 2012 och har nu en köpare, Appelquist Måleri AB, Flyttblocksvägen 3, Kallinge.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja Kalleberga 9:51 och 9:52,
hyreshus, Flottiljvägen 13 och 15, Kallinge till Appelqvist Måleri AB, för en köpeskilling om 900
000 kr enligt bifogat förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Kalleberga 9:51 och 9:52, hyreshus, Flottiljvägen 13 och 15,
Kallinge till Appelqvist Måleri AB, för en köpeskilling om 900 tkr.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Kalleberga 9:51 och 9:52, hyreshus, Flottiljvägen 13 och 15,
Kallinge till Appelqvist Måleri AB, för en köpeskilling om 900 tkr.
_____________________
Exp:

Per Engkvist
Ekonomienheten
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2012/421
§ 85 Beslut om att betala en årlig medlemsavgift till Bräkneåns Vattenråd från och
med år 2013
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §87/2013 2013-03-05, Begäran om
fortsatt administrativt stöd för Bräkneåns
Vattenråd

2 Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §59/2013 2013-02-25, Begäran
om fortsatt administrativt stöd för Bräkneåns Vattenråd

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-08

Begäran om fortsatt administrativt
stöd för Bräkneåns vattenråd

4 Handling

Begäran om fortsatt administrativt stöd för
Bräkneåns Vattenrpd, Bräkneåns Vattenråd

2012-12-04

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ett vattenråd är en fristående organisation med öppet medlemskap, i detta fall som ideell
förening. Ronneby kommun har varit medlem I Bräkneåns Vattenråd sedan start 2011 och
betalat en årlig medlemsavgift på 4500 kronor. Ronneby kommun har också skött det administrativa arbetet, genom projekt Moment, såsom kassör och sekreterare. Vattenrådets
kansli har varit förlagt till Miljö- och hälsoskyddsenheten. Det administrativa arbetet har
uppgått till ca 20 % av en heltidstjänst. I och med projekt Moment nu avslutas (mars-april
2013) har det inkommit en begäran från Bräkneåns Vattenråd om fortsatt administrativt
stöd. Bräkneåns Vattenråd har lagt fram 5 olika lösningar och uppskattar behovet till 15 %
heltidstjänst, om man nu efter projekt Moment drar ner på ambitionsnivån. Miljö- och
Energirådets bedömning är att man ej har de personella resurser som krävs. Miljö- och
Energirådet beslutar därför att hos kommunfullmäktige äska ett tilläggsanslag på 28 000
kronor, från och med 2013 och framåt, för en utökad årlig medlemsavgift i Bräkneåns Vattenråd.
Bedömning
Ett vattenråd är en fristående organisation med öppet medlemskap, i detta fall som ideell
förening. Vattenråd arbetar med lokal förankring av vattenförvaltningen enligt vattenlagsförordningen, fungerar som kontaktlänk mellan vattenmyndigheten och olika intressenter i
sitt avrinningsområde och är remissinstans till olika myndigheter i frågor som berör vattenförvaltning. Ronneby kommun, Tingsryds kommun och Växjö kommun har enligt beslut i
kommunfullmäktige varit medlemmar i Bräkneåns Vattenråd sedan starten 2011. Varje
kommun har en politiskt utsedd ledamot i vattenrådets styrelse. Ledamot för Ronneby
kommun har varit miljö- och byggnämndens ordförande. Medlemsavgifter är idag 4500
kronor vardera för Ronneby och Tingsryd, 2000 kronor för Växjö.
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Inom ramen för sin medverkan i det EU-stödda projektet Moment tog Ronneby kommun i
slutet av 2009 initiativ till bildande av Bräkneåns Vattenråd. Det administrativa arbete omfattar ca 20 % av en heltidstjänst och har fram till nu skötts av Ronneby kommuns ” vattenrådssamordnare för pilotområde Bräkneån” i Moment, som därigenom också haft uppgifterna som kassör och sekreterare. Vattenrådets kansli har varit förlagt till Miljö- och hälsoskyddsenheten. Den nuvarande administrativa lösningen, som bygger på Ronneby kommuns deltagande i Projekt Moment, upphör vid projektets avslutning, i praktiken vid vattenrådets ordinarie föreningsstämma i slutet av mars 2013. Med hänvisning till ovanstående förhållande begär Bräkneåns vattenråd fortsatt stöd från medlemskommunerna Ronneby, Tingsryd och Växjö, för det beräknat sammanlagt 15 % tjänst, gällande arbete som
kassör och sekreterare. Bräkneån presenterar 5 olika lösningar:
1. En av medlemskommunerna tar ensamt ansvaret för administrativt stöd genom egna resurser.
2. Medlemskommunerna tar i viss turordning ansvaret för administrativt stöd genom egna resurser några år åt gången,
3. En av medlemskommunerna tar ansvaret för administrativt stöd genom egna resurser, med
ekonomisk kompensation från övriga kommunerna.
4. Kommunerna betalar en större medlemsavgift än nu, vilket gör det möjligt för vattenrådet
att betala någon som sköter administrationen. Uppskattningsvis 25- 28 000 kr vardera för
Ronneby och Tingsryd, 10-12 000 kr för Växjö.
5. Annan lösning som kommunerna finner lämplig.
På möte den 15 januari 2013 diskuterade olika representanter från kommunerna en framtida lösning för det administrativa arbetet. Växjö kommun ansåg att ambitionsnivån för Vattenrådet måste minska. Projektet Moment är avslutat så Vattenrådets arbetsbelastning bör
minska. Tingsryd ansåg att Ronneby och Tingsryd kommuner borde ta ansvaret och sköta
det administrativa arbetet några år var. Inget beslut är dock ännu fattat i Tingsryds kommun. Ronneby kommun håller med om att ambitionsnivån bör minska för Bräkneåns Vattenråd. Dock brukar erfarenhetsmässigt administrationen för ett vattenråd ligga på 15% av
en heltidstjänst. I dagsläget finns inte dessa personella resurser i Ronneby kommun. Då
Bräkneåns Vattenråd är en viktig instans som bör fortsätta så anser Ronneby kommun att
alternativ 4 är att föredra. Miljö- och Energirådet äskar därför ett tilläggsanslag på 28 000
kronor, för årlig medlemsavgift i Bräkneåns Vattenråd, pga ökade administrativa kostnader.
Förslag till beslut
Miljö- och energirådet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att, från och med år 2013, betala en årlig medlemsavgift till Bräkneåns Vattenråd på 26 000 kronor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att, från och med år 2013, betala en årlig medlemsavgift till
Bräkneåns Vattenråd på 26 tkr. Finansiering sker via Kommunledningsförvaltningens konto för strategiskt miljöarbete.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, från och med år 2013, betala en årlig medlemsavgift till
Bräkneåns Vattenråd på 26 tkr. Finansiering sker via Kommunledningsförvaltningens konto för strategiskt miljöarbete.
_____________________
Exp:

Bräkneåns Vattenråd
Ekonomienheten
Camilla Norrman
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2012/176
§ 86 Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §88/2013 2013-03-05, Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade. Ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen

2 Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §60/2013 2013-02-25, Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 §
och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen kvartal 4

3 Handling

2013-02-08

Socialnämndens ej verkställda beslut
enligt 9 § och rapportering enligt 28 fg §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen
kvartal 4, Socialnämnden

Socialnämnden § 9/2013
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f §
socialtjänstlagen, fjärde kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, fjärde kvartalet, redovisas för nämndens ledamöter.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet
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Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Kristina Valtersson, C, Tomas Lundberg, M, Sune Håkansson, RP, och Roger Fredriksson, M.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet
_____________________
Exp:

Socialnämnden
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2013/38
§ 87 Beslut om Socialnämndens begäran om tilläggsäskande
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §89/2013 2013-03-05, Kompletteringsäskande för inrättande av tjänst som
kvalitetsutvecklare

2 Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §61/2013 2013-02-25, Kompletteringsäskande för inrättande av tjänst som
kvalitetsutvecklare

3 Handling

2013-02-05

Tilläggsäskande för inrättande av
tjänst som kvalitetsutvecklare, Socialnämnden

Socialnämnden § 3/2013
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Nuvarande bemanning
Socialförvaltningens totala administrativa stöd utgörs av 4,0 assistenter samt 1,0 systemförvaltare.
Bakgrund
Vid omorganisationen var uppdraget att verkställa sammanslagning av f d handikappomsorgen och
individ- och familjeomsorgen. I den ”gamla” organisationen hade f d handikappomsorgen
gemensam administration med äldreomsorgen. I den gemensamma administrationen fanns det tjänster med titulaturer kvalitetsutvecklare, utvecklingssamordnare, utredningssekreterare samt MAS
(medicinskt ansvarig sjuksköterska) samt assistenter. Av de sammanlagda tjänsterna fördelades 1,0
tjänst utredningssekreterare samt 1,0 assistent till Socialförvaltningen. Tjänsten som utredningssekreterare konverterades till chefstjänst.
Nuvarande organisation sjösattes 2012-04-01.
Behov
Socialförvaltningens verksamhet omfattar insatser till barn, ungdomar och familjer, till personer
med beroendeproblematik samt beslutar om ekonomiskt bistånd. Att ge stöd, service och omsorg till
personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar även för handläggning av ärenden
enligt Alkohollagen. Förvaltningen har ca 330 anställda. Förvaltningens verksamhet omgärdas av
en hel del lagstiftningar med krav på att uppfylla desamma. Myndighetsutövning innebär att förvaltningen ständigt är i fokus för tillsyner från olika håll såsom Inspektionen för vård och omsorg,
justitieombudsmannen (JO), arbetsmiljöverket, brandmyndigheten m m samt prövningar i domstol.
Förvaltningen har som uppgift att lämna statistikuppgifter och krav på att lämna uppgifter i olika
enkäter från exempelvis Socialstyrelsen och till Sveriges kommuner och landsting (SKL) Kvalitetskrav, uppföljningar och utvärderingar är en återkommande fråga på dagordningen för förvaltningen.
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Prestationsmedel
Staten och SKL har tecknat årliga överenskommelser om nationella insatser för att stödja en strategisk utveckling inom socialtjänstens område. För 2012 innebar överenskommelsen att de kommuner som tecknat avtal med landstinget kring gemensamma målgrupper samt implementerat avtalen i
sina verksamheter erhöll prestationsmedel. För Ronneby kommuns del innebar det en utbetalning på
741 tkr. Pengarna utbetalades i slutet av 2012 för det arbete som gjordes under innevarande året
(2012). Direktiv om vad som krävs 2013 för att få prestationsmedel 2013 har kommit för kännedom
i mitten av januari.
Sammanfattande bedömning
I tjänsten som kvalitetsutvecklare ingår:
• Verka för ett kvalitetstänkande och etablera ett ledningssystem för kvalitet utrednings- och
utvärderingsarbete.
• Ta fram rutiner, styrdokument samt arbeta med uppföljning och revidering.
• Att utveckla och förbättra riktlinjer och rutiner.
• Att säkerställa att de rutinerna efterlevs (den interna kontrollen).
• Vara orienterad om förbättringsområden i kvalitetsarbetet.
För att uppnå de krav som ställs på förvaltningen enligt ovan och att förvaltningen/Ronneby kommun troligen kan täcka kostnader för inrättande av tjänst som kvalitetsutvecklare med eventuella
intäkter av statliga prestationsmedel föreslås att inrätta tjänst som kvalitetsutvecklare.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att hos kommunstyrelsen begära medel för tjänst som kvalitetsutvecklare med 525 tkr
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel för tjänst som kvalitetsutvecklare
om 525 tkr
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Socialnämndens begäran om tilläggsäskande om 525 tkr.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå Socialnämndens begäran om tilläggsäskande om 525 tkr.
_____________________
Exp:

Socialnämnden
Ekonomienheten
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2012/96
§ 88 Information angående kommunens krediter per 31 december 2012
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §95/2013 2013-03-05, Information om
kommunens krediter

2 Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §65/2013 2013-02-25, Information
om kommunens krediter

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-18

Information angående kommunens
krediter per 31 december 2012.

Ekonomichef Johan 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.
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per den 31 december till 491 (557) mkr. 35 (72) % av kommunens lånestock om 735 (893) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånestocken har 47 (79) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Genomsnittlig kostnadsränta uppgick 2012 till 2,7%.
Riksbankens styrränta, som påverkar den rörliga räntan, sänktes i december 0,25 % till 1,00 %.
Riksbanken beslutade 13 februari 2013 att låta styrräntan vara oförändrad.
Lån med Stibor 3 månaders räntebindningstid och 3 års kapitalbindning beräknas i mitten av februari 2013 kosta 1,69 % hos Kommuninvest. Priset för ett lån med 3 års fast ränta beräknas till 2,13
%.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken riskexponering som ska gälla
för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens 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.
Kommunstyrelsens 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.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera rapport och sammanställning till protokollet.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
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2012/362
§ 89 Beslut om kompletteringsbudget 2013
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-06

Korrigering av kompletteringsbudget, beslutsförslag samt Kompletteringsbudget
äskanden

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §97/2013 2013-03-05, Kompletteringsbudget 2013

3 Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §67/2013 2013-02-25, Kompletteringsbudget 2013

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-02-18

Kompletteringsbudget 2013.

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kompletteringsbudget avseende investeringsutgifter och exploateringsutgifter avser överföring/reglering av investeringsmedel mellan budgetåren.
Driftäskandena ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av kommuninterna budgetmedel.
Äskandena uppgår efter förslag till justeringar totalt till:
Nämnd

Verksamhet

Kommunstyrelsen

KLF, SUS-enheten

Drift
(tkr)

Inv
(tkr)

Expl
(tkr)

52

2 397

8 974

KLF, Personal-enhet

73
25 947

TF, (reducerat 100 tkr)
VA-plan Järnavik

595

Miljö- o byggnadsnämnden

374

1 781

2 304

Fritids- och kulturnämnden

VA-plan Järnavik

Utbildningsnämnden

(reducerat 222 tkr)

Äldrenämnden

(reducerat 66 tkr)

-595
192

Socialnämnden
TOTALT

4 042

608
52

31 895

14 797

Äskandena framgår av bilagor. Totalt innebär det justerade förslaget ovan en reducering av äskade
kompletteringsbudgetar med 388 tkr.
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Kommentarer till ovanstående förslag:
Kommunstyrelsen, enheten för samordning, utveckling och sekretariat, samt personalenheten
Äskandena tillstyrks i sin helhet.
Kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen
Äskandet avseende projekt 65301 (100 tkr), avstyrks då investeringsanslaget föreslås till annan användning än vad anslaget ursprungligen avsåg. I övrigt tillstyrks äskandena.
Förslag om organisatorisk flytt av projekt VA-plan Järnavik, från FKN till TF, tillstyrks (595 tkr).
Miljö- och byggnadsnämnden
Äskandena tillstyrks i sin helhet.
Fritids- och kulturnämnden
Äskanden tillstyrks. När det gället punkt 6 tillstyrks förslag om att projekt VA-plan Järnavik flyttas
över till tekniska förvaltningen.
Utbildningsnämnden
Äskandet (222 tkr) avstyrks med motivering att investeringsanslaget föreslås användas för annat
ändamål än vad anslagen ursprungligen avsåg.
Socialnämnden
Äskandena tillstyrks i sin helhet.
Äldrenämnden
Äskande punkt 1 avstyrks då investeringen är avslutad (66 tkr).
Äskande punkt 2 tillstyrks.
Äskande punkt 3 (negativt äskande) tillstyrks då överskridandet har gjorts av det årliga anslaget för
inventarier, låssystem, etc. Reducerar anslaget år 2013 med 95 tkr.
Föreslagen kvittning mellan punkt 1 och punkt 3 skulle innebära 66 tkr lägre reduktion av anslaget
för 2013, avstyrks enligt ovan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att:
• Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag för SUS-enhetens
”Särskilda projekt”, med 52 000 kr, med hänvisning till att projekten är påbörjade men ännu
inte är avslutade.
• Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag i enlighet med
justerat förslag, totalt 31 895 000 kr.
• Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 14
797 000 kr.
• Kommunfullmäktige beslutar att anslaget för VA-plan Järnavik, 595 000 kr, ska flyttas från
fritids- och kulturnämnden till tekniska förvaltningen.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
•

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag för SUS-enhetens
”Särskilda projekt”, med 52 000 kr, med hänvisning till att projekten är påbörjade men ännu
inte är avslutade.

•

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag i enlighet med
justerat förslag, totalt 31 895 000 kr.

•

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt
14 797 000 kr.

•

Kommunfullmäktige beslutar att anslaget för VA-plan Järnavik, 595 000 kr, ska flyttas från
Fritids- och kulturnämnden till tekniska förvaltningen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag för SUS-enhetens ”Särskilda
projekt”, med 52 000 kr, med hänvisning till att projekten är påbörjade men ännu inte avslutade.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag i enlighet med justerat
förslag om totalt 31 895 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar kompletteringsbudgetera anslag för exploatering om totalt
14 797 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att anslaget för VA-plan Järnavik, 595 000 kr, ska flyttas från Fritidsoch kulturnämnden till tekniska förvaltningen.
_____________________
Exp:
Ekonomienheten
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2013/80
§ 90 Beslut om aktieägardirektiv inför AB Ronneby Helsobrunns, AB Ronneby Industrifastigheters, Ronneby Brunn AB:s, Ronneby Miljö & Teknik AB:s och AB Ronnebyhus årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) för 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-20

Årsredovisning och revisionsberättelse för
Ronneby Miljö och Teknik AB, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB
och AB Ronnebyhus

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §98/2013 2013-03-05, Förslag till aktieägardirektiv inför AB Ronneby Helsobrunns, AB Ronneby Industrifastigheters,
Ronneby Brunn AB:s, Ronneby Miljö &
Teknik AB:s och AB Ronnebyhus årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) för
2012

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-26

Förslag till aktieägardirektiv inför AB
Ronneby Helsobrunns, AB Ronneby
Industrifastigheters, Ronneby Brunn
AB:s, Ronneby Miljö & Teknik AB:s
och AB Ronnebyhus årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) för 2012

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB,
Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronnebyhus har framlagt årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2012.
Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag” skall
kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför bolagsstämmorna för kommunens
direktägda bolag och dess dotter-/dotterdotterbolag.
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2012 redovisas föreslås
att följande aktieägardirektiv lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan
nämnda bolags årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) 2013.
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
• val av ordförande vid stämman
• godkännande av röstlängd
• val av justeringsman
• prövning av om stämman blivit behörigen kallad.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-03-27

46(51)

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2012 skall ombudet, under förutsättning
att revisorerna tillstyrker:
• fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
• fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
• bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2012
års verksamhet.
Vidare skall ombudet
• besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande räkningsregler
• besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens ersättningsreglemente.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enlighet med ovanstående direktiv.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att lämna ovanstående direktiv till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) 2013.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna ovanstående direktiv till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags årsstämmor, ordinarie bolagsstämmor 2013.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
Nils Ingmar Thorell
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2011/334
§ 91 Årsredovisning 2012 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-15

Ronneby kommuns årsredovisning för
2012

2 Handling

2013-03-15

Revisionsberättesle för år 2012, Revisorerna

3 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §99/2013 2013-03-05, Årsredovisning 2012 för Ronneby kommun samt
ansvarsfrihet

4 Handling

2013-02-20

Årsredovisning 2012 för Ronneby kommun

Ekonomichef Johan Sjögren redovisar förslag till årsredovisning för 2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna densamma till Kommunfullmäktige och revisorerna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna densamma till Kommunfullmäktige och revisorerna.
Förtroenderevisor Bo Larsson, S, redovisar revisionsberättelsen för 2012 års verksamhet.
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet för år 2012.
Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska och bedöma resultatet i kommunens årsbokslut samt uppfyllelsen av fullmäktiges mål för verksamheten. Revisorernas bedömning ska överlämnas till fullmäktige inför dess behandling av årsbokslutet.
Granskningen har såvitt det gäller kommunen utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
KPMG har biträtt kommunrevisionen och lekmannarevisionen. I verksamhetsredogörelsen framgår
revisionsinsatserna 2012.
Redogörelse för årets granskning av bokslutet 2012 samt synpunkter på den kommunala verksamheten och ekonomin framgår av bilagda bokslutsrapport från KPMG.
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Vi bedömer att reslutat och måluppfyllelse enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som Kommunfullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen. Revisorerna tillstyrker också att nedan nämnda styrelse och nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2012.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Äldrenämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

I beslutet deltar inte följande på grund av jäv
Kommunstyrelsen
Roger Fredriksson, M, Lennarth Förberg, M, Susanne Lundgren, M, Anders Bromeé, M, Claes Diurhuus, M, Kjell GG Johansson, M, Kenneth Michaelsson, C, Thomas Håkansson, C, Monia Svensson, C, Anna Carlbrant, RP, Ola Svensson, RP, Roger Gardell, FP, Willy Persson, KD, JanAnders
Palmqvist, S, Margareta Yngveson, S, Bo Johansson, S, Tommy Andersson, S, Annette Rydell, S,
Ewa Svensson, S, Jan-Eric Wildros, S, Hans Häll, S, Peter Bowin, V, Nils-Erik Mattsson, MP,
Anna-Mi Kullman SD, Stefan Kullman, SD och Tomas Lund, SD.
Fritid- och kulturnämnden
Claes Diurhuus, M, Christoffer Stenström, M, Christer Stenström, M, Hillevi Andersson, C, Anders
P Petersson, S, Ann-Margret Olofsson, S, Gudrun Johansson, SD och Tomas Lund, SD.
Miljö- och byggnadsnämnden
Margareta Yngveson, S, Hans Häll, S, Willy Persson, KD, Nils-Erik Mattsson, MP, Stefan Kullman, SD, Anna-Mi Kullman, SD och Gudrun Johansson, SD.
Socialnämnden
Tomas Lundberg, M, Kristina Valtersson, C, Ingrid K Karlsson, S, Malin Månsson, S, Ewa Svensson, S, Stefan Kullman, SD, Anna-Mi Kullman, SD och Björn Brink, SD.
Utbildningsnämnden
Lennarth Förberg, M, Kjell GG Johansson, M, Christer Stenström, M, Christoffer Stenström, M,
Jan-Eric Wildros, S, Rune Kronkvist, S, Annette Rydell, S, Anna-Mi Kullman, SD, Stefan Kullman, SD och Björn Brink, SD.
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Äldrenämnden
Susanne Lundgren, M, Anders Lund, M, Anna Espenkrona, M, Kjell GG Johansson, M, Sune Håkansson, RP, Bo Johansson, S, Birgitta Andersson, S, Johnny Håkansson, S, Tomas Lund, SD och
Björn Brink, SD.
Valnämnden
Kjell GG Johansson, M, Lennarth Förberg, M, Sune Håkansson, RP, Jan-Eric Wildros, S, Peter
Bowin, V, Björn Brink, SD, Anna-Mi Kullman, SD, Stefan Kullman, SD och Björn Brink, SD.
Överförmyndarnämnden
Claes Diurhuus, M, Kristina Valtersson, C och Ingrid K Karlsson, S.
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, Sune Håkansson, RP, Tomas
Lundberg, M, Jan-Eric Wildros, S, Susanne Lundgren, M, Lennarth Förberg, M, och Peter Bowin,
V.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ovan nämnda styrelse och nämnder samt de förtroendevalda i
dessa organ ansvarsfrihet för år 2012.
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för år 2012.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Revisionen
Ekonomienheten
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2011/175
§ 92 Redovisning av utredning gällande serviceinsatser för personer över 75 år
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §100/2013 2013-03-05, Redovisning
av utredning serviceinsatser för personer
över 75 år

2 Beslut allmänt ärende

2013-02-11

KS AU §36/2013 2013-02-11, Redovisning av utredning serviceinsatser för personer över 75 år

3 Handling

2013-01-22

Förenklat biståndsbeslut av serviceinsatser och ledsagning för personer
över 75 år, om sex timmar per månad
§ 2/2013, Äldrenämnden

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson redovisar serviceinsatser för personer över 75 år
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-25 att anta riktlinjer för förenklat bistånd av service och
ledsagningsinsatser om sex timmar per månad för personer över 75 år. Tidsramen för insatserna
sattes till 07.00-17.00.
Äldrenämnden fick också i uppdrag att under 2012 utreda kostnaderna för införande av längre tidsram.
Bedömning
Äldrenämnden beslutade 2013-01-16 att till Kommunfullmäktige överlämna följande yttrande med
räkneexempel som svar i ärendet.
”Uträkning av fiktiva kostnader för förlängning av tidsram från 07.00-17.00 till 07.00-23.00
En utökad tidsram skulle kunna innebära ett ökat söktryck. I nuläget är det en brukare inom äldreförvaltningens verksamhet som har ett beslut om förenklat bistånd om serviceinsatser och ledsagning om 6 timmar per månad.
För att få en fiktiv kostnad har förvaltningen räknat på att 10 brukare använder sig av 6 timmars
service i månaden. Detta ger 60 timmars service totalt i månaden.
En timmes kostnad för en årsarbetare är ca 250 kr/timme. 60 timmar x 250 kr = 15 000 kr/månad.
Kommunens årsbruttokostnad 180 000 kronor.
Brukarna betalar efter sitt avgiftsutrymme vilket innebär att avgifterna kan variera mellan 0990kr/månad (för nivå 1 finns maxgräns på 990 kronor/månad). Ponera att 4 stycken av de antagna
brukarna har avgiftsutrymme på 500 kr = 2000 kronor/månad. Kommunens årsintäkt blir då 24 000
kronor.
Kommunens faktiska årskostnad vid det givna antagandet blir: 180 000 kronor – 24 000 kronor=
156 000 kronor.”
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet.
_____________________
Exp:

Äldrenämnden
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