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Närvarolista
Ronneby kommun
Datum 2012-12-12

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

Par- När- § 356
ti
varo

Ledamot

§ 359

§

Ja Nej Avs

Ja

Ja

X

X

1.

Roger Fredriksson

M

X

2.

Lena Karstensson

M

---

3.

Lennarth Förberg

M

X

X

X

4.

Susanne Lundgren

M

X

X

X

5.

Claes Diurhuus

M

X

X

X

6.

Christoffer Stenström

M

X

X

X

7.

Anna Espenkrona

M

X

X

X

8.

Anders Lund

M

X

X

X

9.

Kjell G G Johansson

M

X

X

X

10. Anders Bromée

M

X

X

X

11. Christer Stenström

M

X

X

X

12. Kenneth Michaelsson C

X

X

X

13. Thomas Håkansson

C

---

14. Kristina Valtersson

C

X

X

X

15. Monia Svensson

C

X

X

X

16. Mats Paulsson

C

X

X

X

17. Hillevi Andersson

C

X

X

X

18. Roger Gardell

FP

X

X

X

19. Nils Ingmar Thorell

FP

X

X

X

20. Christian Mahrle

FP

---

21. Willy Persson

KD

X

X

X

22. JanAnders Palmqvist

S

X

X

X

23. Margareta Yngvesson S

X

X

X

24. Bo Johansson

S

X

X

X

25. Monika Lindqvist

S

---

26. Tommy Andersson

S

X

X

X

27. Ingrid Karlsson

S

X

X

X

Nej Avs

Anteckningar
Nej Avs

Fr o m § 354

T o m § 361
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Ronneby kommun
Datum 2012-12-12

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

Par- När- § 356
ti
varo
Ja

Ledamot

Nej

Avs

§ 359

§

Ja

Ja

Nej Avs

28. Ann-Margret Olofsson S

X

X

X

29. Anette Rydell

S

X

X

X

30. Johnny Håkansson

S

X

X

X

31. Ewa Svensson

S

X

X

X

32. Jan-Eric Wildros

S

X

X

X

33. Malin Månsson

S

---

34. Eva Blennow

S

X

X

X

35. Birgitta Andersson

S

X

X

X

36. Anders P Petersson

S

X

X

X

37. Peter Bowin

V

X

X

X

38. Erik Ohlson

V

X

X

X

39. Angela Leyton

V

X

X

X

40. Marcus Jingfors

---

X

41. Nils-Erik Mattsson

MP

X

X

42. Tomas Lund

SD

X

X

X

43. Anna-Mi Kullman

SD

X

X

X

44. Gudrun Johansson

SD

X

X

X

45. Andreas Andersson

--

---

46. Stefan Kullman

SD

X

X

X

47. Sune Håkansson

RP

X

48. Anna Carlbrant

RP

---

49. Ola Svensson

RP

---

X

X

X

Anteckningar
Nej Avs

Fr o m § 348
X

X
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Ronneby kommun
Datum 2012-12-12

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

Par När-ti varo

§ 356
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

§ 359

§

Ja

Ja

Nej Avs

X

Anteckningar
Nej Avs

X

X

Tj ers

X

X

X

Tj ers

X

X

X

Tj ers

10. Alexandra Forslund

FP

11. Susanne Östergaard

FP

12. Johannes Chen

KD

X

13. Rune Kronkvist

S

X

X

X

Tj ers

14. Tina Lindqvist

S

X

X

X

Tj ers

15. Stefan Österhof

S

16. Ingrid Nilsson

S

17. Nils Nilsson

S

18. Johanna Magnusson

S

19. Hans Häll

S

20. Marie Ohlsson

S

21. Ally Karlsson

V

22. Omid Hassib

V

23. Helena Augustsson

MP

24. Mats Olsson

MP

25. Björn Brink

SD

26. Vakant

SD

27. Vakant

SD

Tj ers fr o m § 362

X

X

Fr o m § 348

X

X

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

Par- När- § 356
ti
varo
Ja

Ersättare

Nej

§ 359
Avs

Ja

Anteckningar

§

Nej

Avs

Ja

Nej Avs

28. Per Ericsson

RP

X

X

X

Tj ers

29. Birgitta Larsson

RP

X

X

X

Tj ers

25 24

43

5

1
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2012/17
§ 346 Justering av dagordningen

Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att ingen justering av dagordningen är aktuell.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera dagordningen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/419
§ 347 Utdelning av Ronneby kommuns Kulturpris 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-11-29

Ronneby kommuns Kulturpriskommittés
beslut till 2012 års kulturpris

2 Handling

2012-11-29

Ronneby kommuns kulturpris 2012

Kulturpriskommittén utgörs av Kommunstyrelsens presidium och Fritid- och kulturnämndens presidium samt kulturchefen.
Sammanfattning
Ronneby kommuns Kulturpriskommitté har beslutat att 2012 års kulturpris skall tilldelas Ronneby
Folkteater med följande motivering;
Föreningen Ronneby Folkteater tilldelas Ronneby kommuns kulturpris 2012 för att de framgångsrikt skapat en ny konstnärlig scen och mötesplats. Genom att använda ny teknik strävar föreningen
efter att öka och bredda tillgängligheten till olika kulturformer - för olika publikgrupper. Föreningen har återuppväckt Ronnebys teaterbyggnad och återskapat dess forna glans med hjälp av teater,
musik och andra evenemang, som sätter guldkant på tillvaron.
Prissumman är 15 000 kronor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera utmärkelsen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/27
§ 348 Information om Cykelturistveckan i Bräkne-Hoby
Sammanfattning
Bräkne-Hoby Bygd i Samverkan genom Staffan Håkansson och Ingegerd Linden informerar kommunfullmäktige om den planerade cykelturistveckan i Bräkne-Hoby vecka 31 den 28 juli till och
med den 2 augusti 2013 jämte Bräknetrampen den 18 maj 2013.
Bräkne-Hoby är centralort för cykelveckan 2013. Byggd i Samverkan är arrangör och Blekinge
Folkhögskola är centralpunkt för det administrativa och utspisning m.m. Temat för veckan är hälsa,
motion och närproducerat. Cykelsträckorna är 10, 30, 60 och 90 km. Samverkan sker med Ronneby
kommun, Karlshamns kommun, Landstinget i Blekinge, Leader bl.a.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/18
§ 349 Allmänhetens frågestund

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga frågor ställts.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/4
§ 350 Fyllnadsval efter Jennie Liljerum, S, ersättare i Fritid- och kulturnämnden
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-11-23

KF §315/2012 2012-11-29, Fyllnadsval
efter Jennie Liljerum, s, ersättare i Fritidoch kulturnämnden

2 Beslut allmänt ärende

2012-10-18

KF §290/2012 2012-10-25, Anhållan om
entledigande från mitt uppdrag som ersättare i fritids- och kulturnämnden, Jennie
Liljerum, s

3 Handling

2012-10-09

Anhållan om entledigande från
uppdrag som ersättare i fritids- och
kulturnämnden, Jennie Liljerum, s

Sammanfattning
Fyllnadsval efter Jennie Liljerum, s, ersättare i Fritid- och kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges sammanträde den 12
december 2012.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Johan Svedberg, s, till ny ersättare i Fritid- och kulturnämnden.
_____________________
Exp:
Johan Svedberg
Fritid- och kulturnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/440
§ 351 Anmälan av medborgarförslag från Åke Tärntoft om att bygga en Medeltidsoch framtidshall i Snäckebackens outnyttjade parkanläggning
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-12-12

Medborgarförslag från Åke Tärntoft (C)
om att bygga en Medeltids- och Framtidshall i Snäckebackens outnyttjade
parkanläggning

Sammanfattning
”Trots 80 års diskuterande går det tydligen inte att förverkliga drömmen om ett stadsmuseum i
Ronneby.
I stället borde vi kunna bygga en Medeltids- och framtidshall ingrävd som en backstuga i Snäckebackens outnyttjade parkanläggning.
Dagens datum kan vara ett historiskt avstamp för att sätta Ronneby på såväl historiens som framtidens karta!
Ronnebys historia från medeltiden och framåt borde få en ekonomisk – historisk inriktning innehållande bland annat sjöfartens, handelns, fiskets, jordbrukets, stenhuggeriets, migrationens och turismens betydelse för staden och dess omgivningar.
Framtidshallen borde bli en experimentverkstad för näringslivets framtid i Ronneby, Blekinge och
världen.
Jag föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att driva ärendet till verklighet senast 2020-02-20.
Arbetsgruppen skulle kunna bestå av trenne personer, en från näringslivet, en från museivärlden och
en ekonom från kommunen.
Medel för genomförandet skulle kunna komma från stat, kommun, näringsliv och EU.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge Åke Tärntoft tillfälle, att muntligt presentera sitt förslag vid dagens
sammanträde och remitterar medborgarförslaget till kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Åke Tärntoft
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/436
§ 352 Anmälan av interpellation ställd till Fritid- och kulturnämndens ordförande
Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD angående ridanläggningen Ronneby Horse Center
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-12-11

Interpellation till fritids- och kulturnämndens ordförande angående ridanläggningen Ronneby Horse Center, Willy
Persson, KD

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD har ingett en interpellation ställd till ordförande
Nils Ingmar Thorell, FP om ridanläggningen Ronneby Horse Center.
Sammanfattning
”I September 2011 invigdes den så efterlängtade ridanläggningen, men tyvärr har det uppstått ett
antal fel i bygget.
Det började redan innan invigningen då man fick byta underlaget i stora ridhallen som man anlagt
med fel material. Ett stort problem n är att det kommer kindensvatten från plåttaken ner på ridytorna
och den fina träläktaren har börjat missfärgas. Det finns en lista inlämnad till Fritid- och kulturnämnden med mer eller mindre allvarliga fel som man vill ha åtgärdade. Det skapar en massa irritation och problem när inte felen åtgärdas.
Varför har inte felen åtgärdats?
Vad finns det för plan att åtgärda felen?
Är det klart vem som ska stå för kostnaderna?”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde
den 31 januari 2013.
_____________________
Exp:

Willy Persson
Nils Ingmar Thorell

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/399
§ 353 Besvarande av interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Lena Karstensson, M, från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors,
opol, gällande frågeställning om vilka regler och förmåner som bara finns för boende och verksamma på landsbygden
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-12-10

Förste vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Knut Svensson har besvarat Marcus Jingfors interpellation, Knut
Svensson

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-26

KF §321/2012 2012-11-29, Anmälan av
interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Lena Karstensson, M, från KF-ledamot Marcus
Jingfors, opol, gällande frågeställning om
vilka regler och förmåner som bara finns
för boende och verksamma på landsbygden

3 Handling

2012-11-14

Interpellation från Marcus Jingfors,
opol, gällande frågeställning till Miljöoch byggnadsnämndens ordförande
om vilka regler och förmåner som bara
finns för boende och verksamma på
landsbygden, Marcus Jingfors opol

Kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, har lämnat in följande interpellation ställd till
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M gällande frågeställning om vilka
regler och förmåner som bara finns för boende och verksamma på landsbygden.
Sammanfattning
”Ronnebys Miljö- och byggnadsnämnd har haft min motion uppe och när man läser svaret blir i alla
fall jag väldigt frågande till hur man resonerar. Här under följer en analys av nämndens svar:
Bedömning
Intäkter för hantering av bygglov mm inom hela kommunen uppgår till ca 1347 tkr år 2011, ca 1308
tkr år 2010 samt 1570 tkr år 2009. Någon uppdelning mellan Ronneby/Kallinge och övriga kommunen finns ej men uppskattningsvis 1) härrör cirka 75 % av intäkterna till bygglov inom Ronneby/Kallinge.
Taxan för bygglov mm är konstruerad så att cirka 60 % av kostnaderna för hantering av bygglov
dvs myndighetsbeslut, rådgivning, tillsyn mm täcks av bygglovsavgifter. Resten är skattefinansierad. 2a) Idag är bygglov för passivhus samt bygglov för utökad lovplikt inom Blekanområdet avgiftsfria. Ett förslag att även slopa bygglovsavgiften för privatpersoner och företag som bygger och
utvecklar sina hus/verksamheter utanför Ronnby och Kallinge innebär att täckningsgraden minskar
till cirka 50 % dvs att ytterligare skattemedel måste tillföras nämnden för att slutföra sina åtaganden.
Justeras

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 2b) avslå motionen med hänsyn till kommunallagens likabehandlingsprincip. Det finns idag andra regler och förmåner som ger fördelar att bo utanför samlad bebyggelse.
Nedbrytning av texten
1. Om 75 % av intäkterna gör i tätorterna kan vi dra slutsatsen att 1010 tkr av 1347 tkr av intäkterna 2011 kommer från tätorten och 337 tkr från ”landsbygden”.
Intäkter (bygglovsavgift)
Tätort: 1010 tkr
Landsbygd: 337 tkr
Detta innebär alltså att man behöver skjuta till 337 tkr (förlorade intäkter) ifall detta förslag
skulle gå igenom. Genom att leka med orden och skriva ”täckningsgraden minskar till cirka
50 %” så använder man skrämseltaktik, för 50 % låter väldigt mycket. Men när vi bryter ner
siffrorna ser vi alltså att nämndens politiker inte är ens villiga att satsa 337 tkr på att försöka
göra boendet och utvecklingen på sin kommuns landsbygd mer attraktivt.
2. Nu kommer vi till nästa punkt och här vill jag hänvisa först till 2b i beslutsdelen att man avslår motionen med hansyn till kommunallagens likabehandlingsprincip. Men om vi går upp
till bedömningen igen vid 2a så finns det redan idag en avgiftsbefrielse dels för passivhus,
men även för ett specifikt geografiskt område!
Frågeställning till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande:
Vilka andra regler och förmåner som bara finns för boende och verksamma på landsbygden (för det
är specifikt till boende och verksamma på landsbygden som denna motion riktar sig) är det ni hänvisar till i svaret och varför bryter inte dessa i så fall mot likabehandlingsprincipen som ni angett
som skäl för avslag?”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktige sammanträde
den 12 december 2012.
Miljö- och byggnadsnämndens förste vice ordförande Knut Svensson, C, besvarar interpellationen då Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M, har fått förhinder. Knut Svensson lämnar följande svar på interpellationen.
Interpellanten har ställt frågan till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande. Då ordförande
p.g.a. sjukdom ej kan närvara och besvara interpellationen avger undertecknad i egenskap av 1. v.
ordf. följande svar:
Eftersom intäkterna från bygglovsavgifter i kommunen utgör 1 347 000 kr och detta motsvarar ca
60 % av kommunens kostnader för bygglovshanteringen är kommunens totala kostnad 2 245 000 kr
(100 %). Således tillförs 898 000 kr ur skattemedel (40 %)
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I motionssvaret framgår att 25 % av bygglovsintäkterna bedöms härröra från områden utanför tätorterna Ronneby och Kallinge.
Minskar då intäkterna i enlighet med vad interpellanten riktigt framhåller med ca 337 000 kr innebär detta att intäkterna från byggloven endast blir 1 010 000 kr av bygglovshanteringens kostnader
på 2 245 000 kr. Följden av detta skulle bli att behovet av tillförda skattemedel skulle öka från 898
000 kr till 1 235 000 kr. I motionssvaret har Miljö- och byggnadsnämnden försiktigt uttryckt att
täckningsgraden skulle minska till cirka 50 %. Då man räknar noggrannare på det blir facit istället
ca 55 % skattefinansiering och 45 % intäkter genom bygglovsavgifter. (Skattefinansieringen skulle
öka från 40 % till 55 %)
För övrigt har nämnden svårigheter att inom sin verksamhet leva upp till "att hålla budget". Bl.a.
bostadsanpassningen som rusat i höjden, är lagstadgad och är mycket betungande för nämnden.
Härmed anser jag interpellationens punkt 1 är besvarad.
Interpellationens punkt 2.
Följande text återfinns i kommunallagens 2 kap. 2 § "Kommuner och landsting skall behandla sina
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat."
Det finns åtskilliga domar grundade på denna paragraf. Paragrafen innebär, för att ta interpellantens
ex. på passivhus, att det finns kommunalt beslut om att den som bygger ett passivhus efter godkännande får tillbaka sin bygglovsavgift oavsett var huset är byggt i kommunen. Likabehandlingsprincipens uppfyllande är oantastbar i detta fall.
Blekanområdet är kulturminnesmärkt och eftersom detta område kräver bygglov för åtgärder som
inte krävdes före kulturminnesmärkningen och bygglovsplikt för åtgärder som inte krävs enligt
plan- och bygglagen i normalfallet för detaljplanlagda områden har det tagits kommunalt beslut om
att avgiftsbefria sådana områden för åtgärder som inte krävts om det inte varit kulturminnesmärkt.
Det gäller samtliga tillstånd av nämnda karaktär och uppfyller därmed kommunallagens 2 kap. 2 §.
Utöver Ronneby och Kallinge finns åtskilliga småorter med detaljplaner i kommunen. Då möter vi
problemet med likabehandlingsprincipen om avgiftsbefrielse skulle införas. Saxemara och Hallabro
har detaljplaner medan den direkta glesbygden saknar detaljplaner. Man bryter mot likabehandlingen om t.ex. Kallinge skall erlägga avgift medan Hallabro blir befriad.
Så till frågeställningen i slutet av interpellationen.
PBL 9 kap. 6 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och
plank utanför ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att
1. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, eller
2. uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om
åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter. En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första och andra styckena gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om
åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.
Denna lag öppnar för en kommun att underlätta för utvecklingsmöjligheter i glesbygden och härför
tillämpar Ronneby kommun att kompletteringsbyggnader som uppfyller kraven enligt ovan inte
kräver bygglov om byggnaden inte överstiger 40 m2. På boverkets hemsida anges definitionen av
kompletteringsbyggnad.
Som liten tillbyggnad enligt 9 kap. 6 § punkt 2. tillåter man i Ronneby kommun en tillbyggnad av
huvudbyggnaden som inte överstiger 30 %.
I jämförelse med många kommuner är Ronneby generös i sin tillämpning.
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Vidare är lantbrukets ekonomibyggnader befriade från byggnadslov- och rivningslov.
PBL kap. 9 3 § Trots 2 § första stycket 1, 2 och 3 b krävs det inte bygglov för en ekonomibyggnad
för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Lag (2011:335)
Ovan har nämnts lättnader för landsbygden och dessa undantag är lagfästa i PBL och tillkomsten av
PBL har skett med beaktande av kommunallagen.
Följande text är hämtad från PBL
12 kap. 9 § Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader
för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.
Ronneby kommun tillämpar detta avgiftsuttag för att täcka in delar av plankostnaderna och belastar
där med byggnationerna i tätorterna utöver gygglovsavgifterna.
Härmed är interpellantens samtliga frågeställningar besvarade.

Deltar i debatten
I debatten deltar Marcus Jingfors, opol.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.
_____________________
Exp:

Lena Karstensson
Knut Svensson
Marcus Jingfors
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2012/411
§ 354 Besvarande av interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist,
S angående detaljplaner för allmän platsmark
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-12-10

Förste vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Knut Svensson har besvarat JanAnders Palmqvists interpellation,
Knut Svensson

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-27

KF §322/2012 2012-11-29, Anmälan av
interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, s, om
detaljplaner för allmän platsmark

3 Handling

2012-11-22

Interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, s, om
detaljplaner för allmän platsmark

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, s, inger interpellation ställd till Miljö- och
byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, m, om detaljplaner för allmän platsmark.
Sammanfattning
I reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden anges ”Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöbalkens och plan- och bygglagens område som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggområdet,
dock åligger det även kommunens styrelse att uppmärksamt följa utvecklingen inom dessa områden
och därvid utarbeta de förslag som är påkallade.”
Enligt Boverkets vägledning för plan- och bygglagen framgår tydligt att om kommunen är huvudman för allmän platsmark ska användningen av de allmänna platserna redovisas i detaljplanen.
Det framgår lika tydligt att en allmän plats inte får mer än tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet.
De två olika skäl som anges för ovanstående bestämmelse är:
1. Allmänheten har rätt att få veta vilken miljö planen garanterar.
2. Det behövs utgångspunkter för beräkning och fördelning av kostnader för anläggning och
drift.
Vid kommande kommunstyrelsesammanträde (2012 1127) finns ett förslag från kommunstyrelsens
arbetsutskott om att upplåta allmän platsmark som utgör gatumark till enskild verksamhet . Det har
också redovisats förslag om att upplåta nedre delen av torget till enskild verksamhet.
Anser du att detta kan göras utan att användningsområdet i detaljplanen ändras? Hur definierar du
begreppet tillfälligtvis?
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Anser du att det finns stöd i gällande detaljplaner att ha olika beräkningsgrunder för den hyra som
tas ut vid tillfälligtvis upplåtelse av allmän platsmark?
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 december 2012.
Miljö- och byggnadsnämndens förste vice ordförande Knut Svensson, C, besvarar interpellationen då Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M, har fått förhinder. Knut Svensson lämnar följande svar på interpellationen.
Interpellanten har ställt frågan till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande. Då ordförande
p.g.a. sjukdom ej kan närvara och besvara interpellationen avger undertecknad i egenskap av 1. v.
ordf. följande svar:
Interpellanten har frågeställningar och påståenden angående utformningar av detaljplan. Vidare
hänvisar interpellanten till text hämtad från Boverkets vägledning för plan- och bygglagen med kopierad text:
1. Allmänheten har rätt att få veta vilken miljö planen garanterar
2. Det behövs utgångspunkter för beräkning av fördelning av kostnader för anläggning och drift.
Den fortsatta texten i nämnda vägledning är följande:
Utformningsbestämmelser preciserar den standard som lagts fast med användningsbestämmelser
och tydliggör på så sätt både den miljö som planeras och vilka kostnadsgrunder som finns. Om planen inte är tillräckligt specificerad får kostnadsberäkningen baseras på ett utförande enligt "ortens
sed".
Begreppet "ortens sed" kan inte tolkas på annat sätt än att om detaljplanen inte är nog detaljrik i sin
utformning kan kommunen bestämma om användandet av allmän plats då kommunen är huvudman.
Texten ovan täcker in svaret på interpellantens fråga som berör gatumark.
Interpellanten berör i sin frågeställning även upplåtelse av torgets nedre del till enskild verksamhet.
Någon ändring av detaljplanen krävs inte för de verksamheter som nämns i interpellationen.
I Boverkets vägledning för plan- och bygglagen återfinns följande text:
"Begreppet TORG är vanligen tillräckligt som benämning i detaljplan. Någon gång kan en precisering som till exempel salutorg eller busstorg behöva göras.
Ändamålet TORG inrymmer kiosker och serveringar, torghandel, kollektivtrafik med hållplatsskydd
samt parkeringsplatser. Om någon av dessa funktioner ska ha en dominerande omfattning eller om
torgets utformning så motiverar bör användningen preciseras."
Vidare vill interpellanten ha besked om vad begreppet "tillfälligtvis" innebär.
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Ibland används begreppet "tillfälligt" i bygglovssammanhang men i Plan- och bygglagen
(2010:900) anges tillfälligt byggnadslov som tidsbegränsat bygglov. Som svar på interpellantens
fråga hur tillfälligtvis definieras hänvisar jag till plan- och bygglagens
9.kap 33 § För en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 30–
32 §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under
en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om
tillfällig användning av byggnad eller mark.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas
med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga tio år endast om lovet ska användas
för ett ändamål som avses i 9 §.
Syftande på samma kapitel och paragraf har Boverkets vägledning för plan- och bygglagen följande
text:
"Byggnadsnämnden får bevilja tidsbegränsat bygglov om en åtgärd förväntas pågå under en begränsad tid och något eller några men inte alla förutsättningar för permanent bygglov är uppfyllda
och sökanden begär det. Den totala tiden får inte överstiga tio år. Den åtgärd som har utförts eller
vidtagits måste tas bort innan lovets giltighetstid går ut. Den sammanlagda tiden får överstiga tio
år endast när lovet ska användas för ändamål av säsongskaraktär, det vill säga åtgärder som återkommer på samma plats varje år. Det kan till exempel vara att driva en kiosk som bara används på
sommaren.
Tidsbegränsade bygglov är vanliga i landets kommuner, visar Boverkets uppföljning. Boverket informerar 2011:6 är tänkt att fungera som ett stöd vid handläggning av dessa ärenden. Tidsbegränsat bygglov kan ges till alla slags bygglovspliktiga åtgärder. Ett grundläggande krav som normalt
bör vara uppfyllt är att en byggnad inte ska medföra fara eller betydande olägenhet för omgivningen. Den får till exempel inte placeras så att den eller dess avsedda användning inverkar negativt på
trafiksäkerheten. Syftet med den planerade åtgärden, snarare än dess planerade varaktighet, bör
vara avgörande för vilka krav som är rimliga att ställa"
Hur en hyressättning skall se ut då kommunen "tillfälligtvis" upplåter mark har Miljö- och byggnadsnämnden inte rådighet över men kan ändå hänvisa till hur andra kommuner tillämpar sin hyressättning. Jag väljer här Jönköpings kommun som ett exempel.
Hyra på allmän platsmark, taxor och avgifter.
Kioskbyggnad, Gatukök: Grundavgift: 13 000 kr/år plus 0-20 kvm - 900 kr/kvm/år 21- kvm 250 kr/kvm/år.
Uteserveringar: Öltält, Tivoli, Musik - Kulturevenemang (med inträde) Grundavgift: 650 kr,
Jönköpings kommun 2:50 kr/kvm/dygn. Hamnpiren i Jönköping 0-100 kvm = 4 kr/kvm/dygn.
Rådhusparken: 5 kr/kvm/dygn
Tillfällig försäljning: Glasskiosker, korvvagnar, fruktstånd med mera. Uppställning av bord och
liknande i anslutning till byggnaden som anses som uteservering och debiteras enligt gällande taxa.
Granförsäljning: Grundavgift: 650 kr/år plus 0, 65 kr kvm/dygn
Som synes tillämpar Jönköpings kommun olika hyresnivåer för sina detaljplanlagda områden avseende allmän platsmark.
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Härmed är interpellantens samtliga frågeställningar besvarade.
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, s, och Tommy Andersson, s.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.
_____________________
Exp:

Lena Karstensson
Knut Svensson
JanAnders Palmqvist
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2012/194
§ 355 Beslut om att fastställa Kostpolicy för Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-12-05

Kostpolicy, Fs efter ks 27 november

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-23

KS §333/2012 2012-11-27, Kostpolicy

3 Beslut allmänt ärende

2012-11-06

KS §320/2012 2012-11-06, Kostpolicy

4 Beslut allmänt ärende

2012-10-26

KS AU §390/2012 2012-10-29, Kostpolicy

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-23

Kostpolicy rev till au 29 okt

6 Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §333/2012 2012-10-01,
Kostpolicy

7 Handling

2012-09-26

Yttrande avseende Kostpolicy,
Folkhälsorådet

8 Handling

2012-09-26

Yttrande avseende Kostpolicy,
Utbildningsenheten

9 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-25

Kostpolicy för Ronneby kommun

10 Handling

2012-09-04

Yttrande gällande kostpolicy,
Socialnämnden

11 Handling

2012-08-28

Yttrande om kostpolicy,
Äldreomsorgen

12 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-14

Kostpolicy

Sammanfattning
Under 2011 fattade Kommunstyrelsen beslut om ”Matdokumentet för Ronneby kommun” som bl.a.
innehåller de kvalitets-, miljö- och djurskyddskrav som ska ställas på de livsmedel som kommunen
köper. I beslutet gavs också uppdrag om att ett kostpolitiskt program ska arbetas och redovisas till
Kommunstyrelsen senast april 2012.
En arbetsgrupp bestående av
Teo Zickbauer, Kommunledningsförvaltningen
Birgitta Fransson, Tekniska förvaltningen
Yvonne Gullberg, Omsorgsförvaltningen
Cecilia Robertsson, Utbildningsförvaltningen
har arbetat fram ett förslag till ett kostpolitiskt program – Kostpolicy för Ronneby kommun.
Förslaget har varit remitterat till Utbildningsnämnden, Folkhälsorådet, Äldrenämnden och Socialnämnden. Kostpolicyn har även diskuterats i arbetsgruppen för inriktningsutredning av kommunens
måltidsverksamhet.
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Bedömning
Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är
helt nödvändig, i rätt mängd och med rätt sammansättning, för att vi ska må bra och kunna prestera
i förskola, skola och i arbetslivet. Maten är dessutom viktig för att nå god livskvalitet inom vård och
omsorg. Att äta tillsammans har en stark pedagogisk, social och kulturell funktion.
Dessutom medför produktion och konsumtion av mat påverkan på klimatet, på miljön i jordbrukslandskapet och på arbetsförhållandena och hälsan hos dem som producerar maten. Genom medvetna val kan vi påverka alla dessa aspekter i en positiv riktning.
Kostpolicyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra de måltider som serveras inom
Ronneby kommun. Policyn kan även användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheten. Alla som arbetar med måltidsverksamhet ansvarar för att policyn efterlevs. Kostenheten, rektorer och enhetschefer inom äldreförvaltningen ansvarar för kvalitetssäkring och uppföljning
Syftet med kostpolicyn är att alla berörda matgäster ska erbjudas god och näringsriktig kost inom
kommunens samtliga verksamheter där måltider serveras. Måltiderna ska vara något att se fram
emot och vara en viktig källa för sociala kontakter.
Måltiderna ska förebygga kostrelaterade problem som övervikt och fetma och därigenom minska
risken för till exempel diabetes, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. De ska också verka
för att grundlägga goda kostvanor samt ge kunskaper för god hälsa och välbefinnande. Måltiderna
ska anpassas efter äldres individuella behov, vanor och önskemål, främja livskvalitet och motverka
undernäring för äldre. Måltiderna ska underlätta lärandet i förskola och skola genom mätta, pigga
och friska barn och elever som ser värdet i maten och måltiderna.
Strävan ska vara att göra de bästa valen av livsmedel ur etiska och miljömässiga utgångspunkter.
Erforderlig kompetens ska finnas inom måltidsverksamheten för upprättandet av näringsberäknade
matsedlar samt för att hålla hög kvalitet på livsmedelshygienen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
Att fastställa ”Kostpolicy för Ronneby kommun” att gälla från och med 2012-12-01
Att gällande Matdokument för Ronneby kommun, fastställd av Kommunstyrelsen 2011-04-05 §
111/2011, upphör att gälla fr o m 2012-12-01.
Att uppdra åt Kostenheten att genomföra utbildning för berörd personal
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ”Kostpolicy för Ronneby kommun” med följande ändringar:
Avsnitt 1 sista stycket omformuleras – ”Erforderlig kompetens ska finnas för att uppnå hög kvalitet
inom måltidsverksamheten bl a. för upprättande av näringsberäknade matsedlar samt för att hålla
hög kvalitet på livsmedelshygienen.”
Avsnitt 6 första punkten ändras – ”Djurvälfärd- krav som reglerar på utrymme, kirurgiska ingrepp
och betesdrift.”
Bakgrund sista stycket – ordet kan ersätts med ska.
Avsnitt 4 under rubriken Mindre tomma kalorier – ändringar görs i linje med avsnitt 2.3. ”Cafeterior som vänder sig till barn och ungdomar skall ha ett brett utbud av hälsosamma produkter alternativ till läsk och godis.”
Att Kostpolicyn gäller från och med 2013-01-01.
Att gällande Matdokument för Ronneby kommun, fastställd av Kommunstyrelsen 2011-04-05 §
111/2011, upphör att gälla fr o m 2013-01-01.
Att uppdra åt Kostenheten att genomföra utbildning för berörd personal.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa ”Kostpolicy för Ronneby kommun” med angivna ändringar.
Avsnitt 1 sista stycket omformuleras – ”Erforderlig kompetens ska finnas för att uppnå hög kvalitet
inom måltidsverksamheten bl. a. för upprättande av näringsberäknade matsedlar samt för att hålla
hög kvalitet på livsmedelshygienen.”
Avsnitt 6 första punkten ändras – ”Djurvälfärd - krav som reglerar på utrymme, kirurgiska ingrepp
och betesdrift.”
Bakgrund sista stycket – ordet kan ersätts med ska.
Avsnitt 4 under rubriken Mindre tomma kalorier – ändringar görs i linje med avsnitt 2.3. ”Cafeterior som vänder sig till barn och ungdomar skall ha ett brett utbud av hälsosamma produkter alternativ till läsk och godis.”
Kostpolicyn gäller från och med 2013-01-01 enligt bilaga 1.
Matdokument för Ronneby kommun, fastställd av Kommunstyrelsen 2011-04-05 § 111/2011, upphör att gälla fr. o. m 2013-01-01.
Kostenheten får i uppdrag att genomföra utbildning för berörd personal.
_____________________
Exp:

Äldrenämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Folkhälsorådet
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2012/333
§ 356 Beslut om Ronneby Miljö & Teknik AB:s investeringsbudget 2013
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-11-23

KS §334/2012 2012-11-27, Investeringsbudget 2013, Ronneby Miljö & Teknik AB

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-16

KS AU §409/2012 2012-11-19, Investeringsbudget 2013, Ronneby Miljö & Teknik
AB

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-05

Reviderad investeringsbudget för
Ronneby Miljö & Teknik AB

4 Beslut allmänt ärende

2012-10-12

KS AU §360/2012 2012-10-15, Investeringsbudget 2013, Ronneby Miljö & Teknik
AB

5 Handling

2012-10-02

Investeringsbudget 2013, Ronneby Miljö
& Teknik AB

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Elnät.
Investeringarna beräknas till 7.6 Mkr. Den största investeringen ligger i en ny sjökabel mellan P3
och Gökalv. Utredning angående vindkraft och solfångare pågår. Inga kostnader är upptagna för
detta i 2013 investeringsbudget.
VA-verksamheten.
VA-verksamheten är i behov av stora investeringar som vi flaggat för tidigare. För 2013
beräknas investeringarna till strax under 48 Mkr. Vi reinvesterar 6.5 Mkr i uttjänta vatten och avloppsledningar. Saneringsarbetet i Bräkne-Hoby fortsätter 2 Mkr är avsatta för detta. Vi hoppas på
beslut att bygga dagvattendammen vid Brunnsvallen samt uppdimensionering av ledningar under
nästa år. Kostnaden är beräknad till 5.0 Mkr. Säkra dricksvattnet i Bräkne-Hoby och Eringsboda
kostar ca 25 Mkr.
Fjärrvärme.
Investeringarna är beräknade till 10.0 Mkr för 2013. Vi fortsätter att lägga om en etapp av fjärrvärmenätet i Hulta Norra på 3.0 Mkr. Vi kommer också att bygga en etapp i Sanden Bräkne-Hoby.
Renhållningen.
Investeringarna beräknas till 12.1 Mkr för 2013. Investeringarna innebär utbyggnad av en containerplan samt byte av div. fordon.
IT/Bredband.
Verksamheten har dålig ekonomi. Underskottet för 2013 är beräknat till – 4.2 Mkr. Ett aktieägartillskott på 1.5 Mkr erhålls. Verksamheten är utsatt för hård konkurrens vilket innebär att några ökade
intäkter kan vi inte räkna med. I investeringsbudgeten är upptaget 800 tkr för att lägga tomrör vid
samschaktning.
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Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Ronneby Miljö & Tekniks
styrelse för att se över investeringar kontra avskrivningar och vad det skulle innebära för att jämna
ut/sänka investeringstakten.
Sammanfattning
Kommentarer och konsekvenser för reviderad investeringsbudget för Ronneby Miljö och
Teknik AB 2013 – 2016.
Investeringarna för 2013 har omprioriterats och flyttats fram och spridits ut på åren 2014 – 2016.
Nerdragningen är 30.7 Mkr för 2013.
De stora förändringarna ligger inom VA. Vi flyttar fram utbyggnaden av Eringsboda vattenverk och
flyttar fram utbyggnaden av vattenverket i BräkneHoby. Dessa projekt motsvarar en kostnad på
21.7 Mkr. Vi flyttar fram reinvesteringar på avlopp med 1.0 Mkr. Luftare i Leråkra delas upp på två
år vilket ger en minskning på 1.5 Mkr. Dessutom flyttar vi fram en del småinvesteringar såsom dataprogram byte av bilar och renoveringar på fastigheter med 600 tkr. Totalt en framflyttning av investeringar på VA med 24.8 Mkr.
På Renhållningen flyttar vi fram inköp av en sopbil, lastväxlare och reinvesteringar i containrar mm
på 5.0 Mkr. Vi flyttar fram investeringar på servicefunktionerna med 900 tkr.
Investeringar Plan 2013 -2016
Förslag1 Miljötekniks styrelse
Verksamhet
Elnät
Värme
VA
Renhållning
Bredband/IT
Service
Summa

Avskrivningar plan

Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015
Plan 2016
7 600
7 900
5 800
5 700
10 000
10 000
20 000
20 000
47 950
35 000
27 000
17 000
12 100
16 000
14 900
10 400
800
800
800
800
2 900
1 000
1 000
1 000
81 350
70 700
69 500
54 900
2013
-45 865

2014
-48 040

2015
-50 400

2016
-52 250

Förslag 2. Reviderat förslag Investeringar 2013 - 2016
Verksamhet
Elnät
Värme
VA
Renhållning
IT/bredband
Justeras

2013 Plan 2014
7 600
7 900
10 000
10 000
23 150
35 225
7 100
15 900
800
800

Plan 2015
7 400
20 000
33 450
14 900
800

Plan 2016
5 700
20 000
33 525
15 500
800
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Sevicefunkt.
Summa

Avskrivningar plan

2 000
50 650

1 900
71 725

1 000
77 550

1 000
76 525

2 013
-45 150

2 014
-46 750

2 015
-49 200

2 016
-51 650
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Jämför man de olika investeringsförslagen så ser man att med Förslag 1 är man i paritet med avskrivningarna 2016. Med förslag 2. Är man i paritet med avskrivningarna 2013 men detta innebär
att vi måste investera mer än avskrivningarna fram till 2016.

Beskrivning av investering
Eringsboda vattenverk

Kostnad
Mkr
18.2

Framflyttad till
år
2014 och 2015

Konsekvens av flyttningen

Framflyttningen av ombyggnaden
av vattenverket i Bräkne-Hoby
innebär att om den nuvarande
brunnen skulle bli förorenad måste
vi lösa detta med den nya råvattenledning som vi har kvar i investeringsbudgeten 2013. Detta innebär
att vi inte kan rena vattnet i den
omfattning som skulle medföra ett
tjänligt dricksvatten. Vi skulle få
vattenprover som visar att dricksvattnet i Bräkne-Hoby blir tjänligt
med anmärkning. Detta kan man
acceptera under en kortare tid.
Förnyelsetakten flyttas fram…..

Ombyggnad BräkneHobys Vattenverk

3.5

2014

Reinvesteringar på avloppsledningar
Framflyttning av luftare
Leråkra.
Reinvesteringar på fastigheter.
Framflyttning av lastväxlare, sopbil mm

1.0

2014, 2015 och
2016
2014

Justeras

1.5
0.6
5.0

2014, 2015 och
2016
2014, 2015 och
2016

Risken ökar för att vi får köra vatten om brunnen vi har idag sinar
eller förorenas. Kostnaden för detta är en kostnad av ca 345 tkr/
månad. Detta medför påverkningar
på miljön då 5-6 transporter måste
gå från Kallinge till Eringsboda
per dygn.

Innebär att vi får laga provisoriskt.
Försämrar underhållet på byggnader.
Driftskostnaden ökar då vi får
mycket reparationer på mycket
dåliga fordon.
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Div. dataprogram mm
Konsekvenser Förslag 2.

0.9

2014
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Vi får köpa tjänster av konsulter.

Styrelsen konstaterade att flyttar man fram investeringarna blir det förmodligen kostnadsökningar.
Att flytta investeringarna ännu längre fram är inte relevant då investeringsbehovet speciellt på VAsidan är mycket stort.
I förslagen finns inga kostnader för följande investeringar:
•
•
•
•

Utbyggnad av VA i kustbandet.
Utbyggnadsplanen för fjärrvärmenätet.
Eventuella utbyggnadsplaner för överföringsledningar till Backaryd och Hallabro.
Inga investeringar i projekten gällande utbyggnad av förnyelsebar energi såsom vindkraftverk, solfångare och elbilar med laddstolpar.

Styrelsen förordar Förslag 1 före Förslag 2 men överlåter till ägaren att besluta i ärendet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby Miljö & Teknik får investera i nivå med avskrivningarna, ca 46 mkr för år 2013.

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson redogör för en investeringsbudget på 45,150
mkr för 2013 samt konsekvenserna av minskningen på 5,5 mkr.
Verksamhet
Elnät
Värme
VA
Renhållning
IT/bredband
Sevicefunkt.
Summa
Avskrivningar
plan

2013
5 200
9 500
21 050
6 600
800
2 000
45 150

Plan 2014
10 300
10 500
36 225
16 900
800
1 900
76 625

Plan 2015
7 400
20 000
34 150
14 900
800
1 000
78 250

Plan 2016
5 700
20 000
33 525
15 500
800
1 000
76 525

2 013

2 014

2 015

2 016

-45 150

-46 750

-49 200

-51 650

Beskrivning av investering
Sjökabel P3-Gökalv

Justeras

Kostnad
Mkr
2.4

Framflyttad till år
2014
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Framflyttning av utbyggnad
fjärrvärmen

0.5

2014

Framflyttning byte av vattenmätare. VA

0.7

2014, 2015 och
2016

Reinvestering pumpstationer, VA

1.0

Reinvesteringar på El/styrsystem
flyttas fram. VA
Ombyggnad vattenverk BräkneHoby. VA
Reinvesteringar av containrar
mm

0.2
0.2

2014, 2015 och
2016
2014, 2015 och
2016
2014

0.5

2014
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Utbyggnaden av
fjärrvärmenätet
flyttas fram.
Systembyte för
vattenmätare flyttas fram.
Innebär att vi får
laga provisoriskt.
Innebär att vi får
laga provisoriskt
Viss ledningsjobb
flyttas fram.
Vi får köpa tjänster
av konsulter.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby Miljö & Teknik får investera i nivå med avskrivningarna,
ca 46 mkr för år 2013.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson, m, och JanAnders Palmqvist, s.
Yrkanden
Roger Fredriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att Ronneby Miljö & Teknik AB
får investera i nivå med avskrivningarna, ca 46 mkr för år 2013.
JanAnders Palmqvist yrkar bifall till sitt förslag som framfördes i kommunstyrelsen dvs. bifall till
styrelsens förslag nummer 1 reducerat med 5,9 mkr dvs. 75,450 mkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot JanAnders Palmqvists förslag.
Omröstningsresultat
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla JanAnders Palmqvists
förslag röstar nej.
Omröstningen har utfallit så att 25 ledamöter rösar ja och 24 ledamöter rösar nej.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby Miljö & Teknik får investera i nivå med avskrivningarna,
ca 46 mkr för år 2013.
_____________________
Exp:

Ronneby Miljö & Teknik AB
Ekonomienheten
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2012/395
§ 357 Beslut om försäljning av del av fastigheten Ronneby 25:6 gällande Gamla Vattentornet
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-11-23

KS §345/2012 2012-11-27, Försäljning
del av fastigheten Ronneby 25:6 Gamla
Vattentornet

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-16

KS AU §423/2012 2012-11-19, Försäljning del av fastigheten Ronneby 25:6
Gamla Vattentornet

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-12

Förslag till försäljning del av fastigheten Ronneby 25:6 Gamla Vattentornet

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade § 72/2004 att uppdra åt dåvarande Tekniska nämnden,
Bygg- och fastighetsenheten att försälja gamla vattentornet i Ronneby.
Kommunstyrelsen beslutade § 250/2008 att uppdra till Tekniska nämnden att teckna ett
intentionsavtal med namngiven köpare avseende förvärv av del av fastigheten Ronneby
25:6 i avvaktan på detaljplaneändring.
Något intentionsavtal tecknades aldrig, den dåvarande köparen meddelade i februari 2012
att något köp inte längre är aktuellt. Upprättat förslag till detaljplan antogs i kommunfullmäktige § 191/2010.
Gamla vattentornet med förslag till avstyckning enligt detaljplan och bifogad kartskiss har varit
utannonserat genom Sydostfastigheter i Ronneby under oktober 2012 och har nu en köpare, Frej
Larsson, co/ Jon Enestig, Sickla Kanalgata 51 lgh 1101, 120 67 Stockholm.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Ronneby 24:6, Gamla Vattentornet med förslag till avstyckning enligt detaljplan och bifogad kartskiss till
Frej Larsson, för en köpskilling om 500 tkr.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Ronneby 24:6, Gamla Vattentornet med
förslag till avstyckning enligt detaljplan och bifogad kartskiss till Frej Larsson, för en köpskilling
om 500 tkr.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Ronneby 24:6, Gamla Vattentornet med
förslag till avstyckning enligt detaljplan och bifogad kartskiss till Frej Larsson, för en köpskilling
om 500 tkr.
_____________________
Exp:

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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2012/398
§ 358 Beslut om förvärv av fastighet Häggatorp 2:165
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-11-23

KS §346/2012 2012-11-27, Förvärv av
fastighet Häggatorp 2:165

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-16

KS AU §424/2012 2012-11-19, Förvärv av
fastighet Häggatorp 2:165

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-14

Förvärv av fastighet Häggatorp 2:165

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Häggatorp 2:165 omfattar 3718 m2 och är belägen strax öster om Kockumallen i Kallinge. Femmek
Bil & Motorverkstad AB har gått i konkurs och fastigheten överlåtes nu genom konkursförvaltaren.
Köpekontrakt har upprättats med en köpeskilling på 400 000 kr.
Taxeringsvärdet för fastigheten är 469 000 tkr, mark: 148 000 kr, byggnad 321 000 kr. Byggnaden
rivs för att ge plats till parkeringar i anslutning till ishallen. Förvärvet av fastigheten ger möjlighet
att utveckla området omkring Kockumhallen och Jernvallen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att förvärva fastigheten Häggatorp 2:165 för
400 000 kr. Kostnaden skall belasta kontot för köp och försäljning av fastigheter och mark.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Häggatorp 2:165 för 400 000 kr. Kostnaden
skall belasta kontot för köp och försäljning av fastigheter och mark.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar förvärva fastigheten Häggatorp 2:165 för 400 000 kr. Kostnaden skall
belasta kontot för köp och försäljning av fastigheter och mark.
_____________________
Exp:
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Ekonomienheten
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2012/365
§ 359 Utredningsuppdrag från Kommunfullmäktige om införande av en dator per
elev så kallad 1:1 lösningar
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-11-23

KS §347/2012 2012-11-27, Utredningsuppdrag från Kommunfullmäktige om
införande av en dator per elev så kallad
1:1 lösningar

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-16

KS AU §425/2012 2012-11-19, Utredningsuppdrag från Kommunfullmäktige
om införande av en dator per elev så kallad 1:1 lösningar

3 Handling

2012-10-26

Utredningsuppdrag från Kommunfullmäktige om införande av en dator
per elev så kallad 1:1 lösningar, Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden § 135/2012
IKT-pedagog Carina Andersson redogör för ärendet.
Sammanfattning
Nämndsledamöterna har tagit del av förslag till införande av så kallade 1:1 lösningar (en dator/elev)
inom utbildningsförvaltningen.
Förslaget är en följd av ett särskilt utredningsuppdrag som kommunfullmäktige beslutade om §
308/2011.
IKT-strategi (information, kommunikation, teknik) för Ronneby kommun fastställdes 2010 av Utbildningsnämnden och ska vara ett övergripande dokument för att säkerställa den digitala kompetensen för samtliga verksamheter inom utbildningsenheten.
IKT-pedagog Carina Andersson har tillsammans med IKT-pedagog Jesper Rehn upprättat förslag
till införandeplan 1:1 inom utbildningsförvaltningen.
Tre förslag till 1:1 lösningar har IKT-pedagogerna tagit fram:
Förslag 1 – Leasingavtal på 3 år.
Förslag 2 – Leasingavtal med olika långa avtalsperioder (3-2- och 1 år).
Förslag 3 – Köpa datorer.
Förslag X – Olika verktyg (ex.vis dator, surfplatta, smartphone, kamera, videokamera) köps in och
förvaras på vagnar så att eleven kan välja lämpligt verktyg.
IKT-pedagogerna förordar förslag X som den optimala lösningen.
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Utbildningsnämndens beslut 2012-09-20
Utbildningsnämnden noterar presentationen och beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2012-10-18 för diskussion i de politiska grupperna.
IKT-pedagog Jesper Rehn lämnar svar på de frågor som togs upp på nämnden 2012-09-20 och redovisar fördelar och nackdelar med surfplattor kontra datorer.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utredningen, tillsammans med kompletteringen med svar på nämndens frågor, sänds vidare till
Kommunfullmäktige,
att föreslå Kommunfullmäktige att införa datorer till elever i skolan enligt följande:
- att gradvis öka tillgängligheten till datorer i grundskolan,
- inom förskolan ska det finnas tillgång till surfplattor
- för F-6 är målet att skolorna förses med klassuppsättningar av datorer,
- för 7-9 är målet personliga datorer för samtliga elever med etappmål om klassuppsättningar
av datorer,
- för gymnasieskolan att samtliga elever förses med personliga datorer vid samma tillfälle,
att rekommendera Kommunstyrelsen att begära att en utredning görs om elevers möjlighet att med
hjälp av bredband eller mobil uppkoppling använda datorerna hemma,
att rekommendera Kommunstyrelsen att beroende på slutligt vald lösning särskilt utreda supportfrågan.
Nämnden gör bedömningen att leasa datorer är det mest fördelaktiga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till inriktningsförslaget 1:1 lösningar.
Att med redovisad utredning som grund ge Utbildningsnämnden tillsammans med Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda pedagogiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar som
underlag för beslut inför budget 2014.
Att Utbildningsnämnden får i uppdrag att vidare utreda och komma med förslag gällande att gymnasieskolans elever förses med personliga datorer.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Olsson, v, Lennarth Förberg, m, och Peter Bowin, v.
Yrkanden
Erik Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag som avser första och tredje attsatserna och
tillstyrker kommunstyrelsens andra att-sats.
Ordföranden i utbildningsnämnden Lennarth Förberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som avser andra att-satsen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsens förslag som avser andra att-satsen, dvs.
med redovisad utredning som grund ge utbildningsnämnden tillsammans med kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda pedagogiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar som underlag
för beslut inför budget 2014.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som avser första och andra att-satsen
å ena sidan och Erik Olssons yrkande om avslag på nämnda att-satser.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag på propositionsordning.
Omröstningsresultat
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill avslå detsamma röstar nej.
Omröstningen har utfallit så att 43 ledamöter rösar ja och fem (5) ledamöter rösar nej medan en (1)
ledamot avstår att rösta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag dvs. att
1. ställa sig positiv till kommunstyrelsens inriktningsförslag om 1:1 lösningar.
2. med redovisad utredning som grund ge utbildningsnämnden tillsammans med kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda pedagogiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar som underlag för beslut inför budget 2014.
3.

utbildningsnämnden får i uppdrag, att vidare utreda och komma med förslag om att förse
gymnasieskolans elever med personliga datorer.
_____________________
Exp:

Utbildningsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-12-12
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2012/176
§ 360 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 3
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-11-26

KS §348/2012 2012-11-27, 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

2012-11-16

KS AU §427/2012 2012-11-19, 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 tre

3 Handling

2012-11-07

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 3
§ 170/2012, Socialnämnden

Socialnämnden § 170/2012
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med ordförande Kristina Valtersson, C.
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f §
socialtjänstlagen, andra kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, tredje 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.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-12-12

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
Exp:

Socialnämnden

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-12-12

39(47)

2012/229
§ 361 Äldreomsorgens rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, kvartal 3
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-11-26

KS §349/2012 2012-11-27, Rapportering
till Länsstyrelsen gällande ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012 kvartal 3

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-16

KS AU §428/2012 2012-11-19, Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen,
äldreomsorgen 2012, kvartal 3

3 Handling

2012-11-05

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§
och rapportering 16 kap 6f§ socialtjänstlagen 3 kvartalet ÄN § 119/2012,
Äldreomsorgen

Äldrenämnden § 119/2012
Sammanfattning
Skriftlig redovisning föreligger av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, tredje kvartalet 2012, för äldreomsorgen.
Äldrenämndens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
Exp:

Äldreomsorgen

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-12-12
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2012/384
§ 362 Samråd gällande ändring i handlingsprogram för Räddningstjänsten
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-11-26

KS §350/2012 2012-11-27, Samråd gällande ändring i handlingsprogram för
räddningstjänst

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-19

KS AU §429/2012 2012-11-19, Samråd
gällande ändring i handlingsprogram för
räddningstjänst

3 Handling

2012-11-07

Samråd gällande ändring i handlingsprogram för räddningstjänst, Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningschef Anders Engblom föredrar ärendet
Sammanfattning
Räddningstjänstens ambitioner och förmåga ska enligt lagen om skydd mot olyckor anges i handlingsprogram. Det ska finnas ett program för förebyggande åtgärder mot brand och ett program för
räddningstjänst.
Hur förbundet styrs och vilken verksamhet som ska bedrivas anges i av medlemskommunerna fastställd förbundsordning.
Handlingsprogram för att förebygga olyckor fastställs av respektive medlemskommun efter beredning av bland annat Räddningstjänstförbundet.
Handlingsprogram för räddningstjänst fastställs av direktionen för Förbundet. Det nu gällande programmet fastställdes 2011-12-16.
Inför fastställelse av handlingsprogrammet för räddningstjänst, var fjärde år, eller vid väsentliga
förändringar hörs medlemskommunerna och de som kan ha särskilt intresse i frågan.
2004 och 2010 genomfördes förändring inom räddningstjänstens organisation. Utgångspunkten vid
dessa tillfällen har varit att förbundet fått minskade ekonomiska ramar för verksamheten. Vid bägge
dessa tillfällen har direktionens uttalat ambitionen att Förbundet skulle förbli representerad i alla de
orter där det sedan tidigare funnits en brandstation. Denna ambition kvarstår och har konfirmerats
av nuvarande direktion.
Ändring av räddningsstyrkan i Eringsboda
Rekryteringsläget i Eringsboda är utomordentligt svårt. Trots upprepade insatser är det för närvarande endast 5 personer anställda. Två av dessa är utbildade förmän.
Deltidlösningen bygger på att den enskilde i princip har en annan huvudanställning och anställningen hos Räddningstjänsten innebär att den enskilde under sin beredskap ska finnas tillgänglig på orten för att inom högst, i detta fall, 5 minuter kunna ta sig till brandstationen och bege sig till olycksplatsen.
Justeras

Utdragsbestyrkande
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Regler kring A-kassa innebär att det i princip inte är möjligt att anställa en person som uppbär Akassa.
I Eringsboda finns få arbetstillfällen och situationen försvårades ytterligare när sågen avvecklades
den 1 oktober år 2012. En brandman och en förman hade sin huvudanställning på denna arbetsplats.
Enligt gällande handlingsprogram ska Eringsboda bemannas med två deltidsbrandmän och en förman. För att stabilt över tiden klara denna ambition bör schema för beredskap bygga på 4 veckor,
undantagsvis kan schema på 3 veckor fungera. Det vill säga behovet för en stabil organisation är att
det finns 12 brandmän anställda varav 4 förmän.
Svårigheten att rekrytera personal speglar i detta fall strukturen i Eringsboda med närområde. Det är
få personer som bor och har arbete på orten. Huvuddelen pendlar ut till andra arbetsplatser. Å andra
sidan finns det få riskobjekt inom insatsområdet. De större riskerna som i sig är måttliga handlar om
enstaka samlingslokaler och väg 122.
För att finna lösningar kring den uppkomna situationen har överläggningar hållits dels med personalen i Eringsboda och dels med räddningscheferna i de angränsande räddningstjänsterna.
Exempel på deltidsstyrkor som finns i närheten är Holmsjö (1 förman+ 2 brandmän), Rävemåla
(1+2) och Vissefjärda (1+2), Vidare finns ett väl fungerande räddningsvärn i Långasjö.
Lagen skydd mot olyckor ger möjlighet att organisera räddningsvärn. Att ingå i ett räddningsvärn
bygger på plikt, istället för anställning. Normalt sker uttagning till värn efter intresseanmälan från
den enskilde. Den huvudsakliga skillnaden är att de som är uttagna i värnet inte har någon skyldighet att vara tillängliga för insats. Däremot sker utbildning vid gemensamma övningstillfällen och
alla förses med personsökare (eller motsvarande) samt skyddsutrustning.
Vi bedömer att efter diskussioner med personer på orten att det finns ett intresse av att delta och
organisera ett räddningsvärn.
Inom Förbundet finns idag två väl fungerande brandvärn ett på respektive Aspö och Hasslö.
Hemställan om samråd
På uppdrag av direktionen för Räddningstjänstförbundet Östra Blekinge hemställer Räddningtjänsten om samråd från medlemskommunerna att ändra organisationsformen för deltidsstyrkan i
Eringsboda till räddningsvärn.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att ett yttrande avges till Räddningstjänsten enligt följande: Ronneby
kommun vill att ambitionen fortsatt ska vara att ha kvar en deltidsstyrka (1 förman + 2 brandmän) i
Eringsboda. Tillfälligtvis kan andra lösningar tillåtas. Alternativa krav vid rekrytering av personal
vid stationen bör utredas.

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ett yttrande avges till Räddningstjänsten enligt följande: Ronneby
kommun vill att ambitionen fortsatt ska vara att ha kvar en deltidsstyrka (1 förman + 2 brandmän) i
Eringsboda. Tillfälligtvis kan andra lösningar tillåtas. Alternativa krav vid rekrytering av personal
vid stationen bör utredas.
_____________________
Exp:

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-12-12
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2012/390
§ 363 Beslut om att fastställa förtroendemannaarvodena för 2013
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-11-27

KS §355/2012 2012-11-27, Uppräkning av
ekonomiska förmåner till förtroendevalda
2013

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-20

KS AU §434/2012 2012-11-19, Uppräkning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2013

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-09

Uppräkning av ekonomiska förmåner
till förtroendevalda 2013

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Gällande bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda antogs KF § 332/2010.
Inför beslut om ersättning för 2011 och 2012 reviderades ersättningsnivåerna enligt det viktade genomsnittliga utfallet enligt 2010 respektive 2011 års lönerevisioner.
Inför år 2013 föreslås att ersättningsnivåerna revideras efter samma princip. Det viktade genomsnittliga utfallet enligt 2012 års lönerevision beräknas bli 3,39 % för samtliga kommunanställda i
Ronneby kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer att förtroendemannaarvodena för
2013, ska räknas upp med 3,39 % utifrån de nivåer som gäller för 2012. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda med bilaga enligt beslut KF § 332/2010 ska uppdateras enligt
beslutade uppräkningar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer att förtroendemannaarvodena för 2013, ska räknas upp med 3,39 %
utifrån de nivåer som gäller för 2012. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda
med bilaga enligt beslut KF § 332/2010 ska uppdateras enligt beslutade uppräkningar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa att förtroendemannaarvodena för 2013, ska räknas upp med
3,39 % utifrån de nivåer som gäller för 2012. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda med bilaga enligt beslut KF § 332/2010 ska uppdateras enligt beslutade uppräkningar.
_____________________
Exp:

Personalenheten, Ekonomienheten
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
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2012/407
§ 364 Beslut om tecknande av avtal med Sörbycentret AB
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-11-27

KS §357/2012 2012-11-27, Hyreskontrakt
i samband med övertagande av hemsjukvård från landstinget

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-20

KS AU §436/2012 2012-11-19, Hyreskontrakt i samband med övertagande av
hemsjukvård från landstinget

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-19

Hyreskontrakt i samband med övertagande av hemsjukvård från landstinget

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Äldreförvaltningen och Landstingets hemsjukvård har hyrt lokaler i Sörbycentret AB med separata
hyresavtal inom samma fastighet.
Till följd av kommunaliseringen av hemsjukvården enligt §285/2012 KF måste kommunen teckna
hyreskontrakt för de lokaler som landstinget tecknat avtal för att bedriva hemsjukvård. Avtalet avses tecknas med Sörbycentret AB.
Bedömning
Genom att teckna avtal för den del som avser hemsjukvård kan verksamheten bedrivas
utifrån de förutsättningar och den plan som utarbetats mellan kommun och landsting.
Förslag till beslut
Äldreförvaltningen ges i uppdrag att teckna avtal med Sörbycentret AB för de lokaler som
Landstinget i dagsläget hyr för hemsjukvården i Ronneby
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att ge Äldreförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Sörbycentret
AB för de lokaler som Landstinget i dagsläget hyr för hemsjukvården i Ronneby
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson, M.
Yrkanden
Roger Fredriksson yrkar återremiss till Äldrenämnden p.g.a. att hyresvärden ansökt om konkurs.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-12-12

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till Äldrenämnden.
_____________________
Exp:

Äldrenämnden

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/434
§ 365 Anmälan av motion från tjänstgörande ersättare I Kommunfullmäktige Johannes Chen, KD, om utökning av vaktmästare vid skolorna
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-12-10

Motion från tjänstgörande ersättare Johannes Chen, KD, om utökning av vaktmästare vid skolorna, Johannes Chen

Tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige Johannes Chen, KD har lämnat in följande motion
gällande utökning av vaktmästare vid skolorna.
Sammanfattning
”Barnen – vår framtid – vårt ansvar!
Det är viktigt att barnen trivs i barnomsorgen och i skolan. Ren och fräsch skolgård har en viktig
roll i trivseln.
Det är vaktmästaren som ansvara för att lekställena är hela och säkra, räfsar löv, ris och plogar snö.
Man har minskat antalet av vaktmästare så att en enda person kan ha upp till 6 platser att sköt. Det
är helt omöjligt att hinna med att sköta alla skolorna så att barnen inte skulle behöva leka i halvmeters snö som nu i dagarna.
Det är många föräldrar som lämnar sina barn till förskolan med barnvagn och när vägar och gångar
inte är plogade är det svårt att komma fram med sin vagn.
Att ha en effektiv vaktmästarorganisation är viktigt men detta får inte innebära att både föräldrarna
och barnen blir lidande.
Utöver skolgården har skolvaktmästaren hand om skötsel och underhåll av inventarier, hantering av
material och liknande exempel, vid jultid plocka fram allt som har med julfirandet att göra.
Vaktmästaren ska hinna med att kontrollera utrymningsvägar och i övrigt kontrollera brandsäkerhet,
även se till elsäkerhet osv.
Har personen 5-6 platser att sköta blir inte arbetet godtagbart gjort.
Det är viktigt att skolvaktmästarnas ansvarsområde tydliggörs och om vissa arbetsuppgifter flyttas
till en annan organisation ser man till att uppgifterna blir gjorda.
Jag föreslår
Att kommunen undersöker möjligheten till att ha färre skolenhet per en vaktmästare, Helst att placera en vaktmästare vid varje skolenhet.
Att fastighetsvaktmästarnas ansvarsområde tydliggörs.”
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-12-12

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp:

Johannes Chen
Kommunledningsförvaltningen

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Författningssamling
Kostpolicy Ronneby kommun
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller från: 2013-01-01
Antagen: KF § 355/2012.

Tillhör Kommunfullmäktige § 355/2012.

Bilaga 1

Kostpolicy för Ronneby kommun
Bakgrund – Matens betydelse – mer än ett mål mat i Ronneby
Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många
aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och med rätt sammansättning, för att vi
ska må bra och kunna prestera i förskola, skola och i arbetslivet. Maten är dessutom
viktig för att nå god livskvalitet inom vård och omsorg. Att äta tillsammans har en
stark pedagogisk, social och kulturell funktion.
Dessutom medför produktion och konsumtion av mat påverkan på klimatet, på miljön
i jordbrukslandskapet och på arbetsförhållandena och hälsan hos dem som producerar
maten. Genom medvetna val kan vi påverka alla dessa aspekter i en positiv riktning.
Kostpolicyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra de måltider som
serveras inom Ronneby kommun. Policyn ska även användas vid planering och
uppföljning av måltidsverksamheten. Alla som arbetar med måltidsverksamhet
ansvarar för att policyn efterlevs. Kostenheten, rektorer och enhetschefer inom
äldreförvaltningen ansvarar för kvalitetssäkring och uppföljning

1. Syfte
Syftet är att alla berörda matgäster ska erbjudas god och näringsriktig kost inom
kommunens samtliga verksamheter där måltider serveras. Måltiderna ska vara något
att se fram emot och vara en viktig källa för sociala kontakter.
Måltiderna ska förebygga kostrelaterade problem som övervikt och fetma och
därigenom minska risken för till exempel diabetes, högt blodtryck samt hjärt- och
kärlsjukdomar.
De ska också verka för att grundlägga goda kostvanor samt ge kunskaper för god
hälsa och välbefinnande.
Måltiderna ska anpassas efter äldres individuella behov, vanor och önskemål, främja
livskvalitet och motverka undernäring för äldre.
Måltiderna ska underlätta lärandet i förskola och skola genom mätta, pigga och friska
barn och elever som ser värdet i maten och måltiderna.
Strävan ska vara att göra de bästa valen av livsmedel ur etiska och miljömässiga
utgångspunkter.
Erforderlig kompetens ska finnas för att uppnå hög kvalitet inom
måltidsverksamheten bl.a. för upprättandet av näringsberäknade matsedlar samt för
att hålla hög kvalitet på livsmedelshygienen.
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2. Kvalitet
2.1 Allmänt
Matgästens behov ska vara utgångspunkten i arbetet för varje anställd som på något
sätt kommer i kontakt med matgäster eller måltidsmiljön.
Inom vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden
Ansvarig personal i tillagningsköken inom kommunens verksamheter ska regelbundet
erbjudas adekvat utbildning/fortbildning för att säkra rätt kompetens.
Enkel och konkret information om kommunens måltider ska finnas lätt tillgänglig i
verksamheterna och på internet.
Egenkontrollprogram ska finnas och vara anpassade för den egna verksamheten.
Detta gäller även cafeteriaverksamheter.
Måltidsverksamhetens kvalitetsuppföljningar utvärderas genom måltidsmöten eller
brukarenkäter.
Det ska finnas ett strukturerat arbetssätt för att hantera och kommunicera synpunkter
som lämnas av matgäster eller av anhöriga/föräldrar.
Samtliga kök ska arbeta med att ha sina miljö- och kvalitetskrav certifierade samt att
säkerställa miljövänliga arbetsmetoder och inköpsmönster.
Åtgärder ska vidtas för att minska matsvinn ur såväl miljösynpunkt som pedagogisk
synpunkt.
Samtliga kök ska följa gällande livsmedelslagstiftning och hålla hög kvalitet på
livsmedelshygien.
All kökspersonal skall bära arbetskläder avsedda för kök.
Den totala varmhållningstiden av mat skall vara max två (2) timmar.
Skollunchen ska serveras mellan kl. 11.00 – 13.00 och vid samma tidpunkt varje dag.
Genom kontinuitet och regelbundenhet regleras aptiten på ett bra sätt och risken för
småätande minskar. Samtidigt orkar barnen och eleverna med dagen och har även
större möjlighet att prestera bra.
Inom särskilda boenden ska middagen serveras mellan kl. 12.30 – 13.15.
Måltider som levereras till hemmaboende pensionärer (matdistribution) ska vara
levererad mellan kl. 12.00 – 13.00.
Förskolan och grundskolan ska i så stor utsträckning som möjligt, sträva efter att
använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg. Det handlar om att öka barnens
förståelse för vilken mat som serveras, var den kommer ifrån och hur den tillagas.
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Det är viktigt att skapa lugn och ro under måltiden. Barnen och eleverna ska ha minst
tjugo minuter på sig att, sittande vid bordet, inta sin lunch.
Inom vård och omsorg ska det erbjudas en måltidsmiljö som uppfyller den enskildes
behov.
Alla verksamheter ska sträva efter att alla måltidsgäster ska få servera sig maten
själva.
Brukare, barn och elever ska kunna vara med och baka bröd, förbereda måltiderna
eller hjälpa till i disken. Detta kan till exempel ske genom kökspraktik.
2.2 Produkter
Kvalitativa och säkra livsmedel är ett grundläggande krav på dagens mat och det är
viktigt att kommunen ställer krav och följer upp dem på de livsmedel som används i
kommunens matproduktion.
Produkters kvalitet handlar om dess egenskaper, smak, konsistens, utseende, ingående
ingredienser och tillsatser. Svenska Livsmedelsverket (SLV) hanterar allt som rör
livsmedel såsom lagar och förordningar, hygienkrav, livsmedelstillsatser mm.
2.2.1 Målet är att
• kunna utesluta tillsatser så långt det är möjligt och att fortsätta ställa krav på
innehållet för att utesluta hälsoskadliga ämnen och begränsning av innehåll ur
allergiska aspekter
• maten ska tillagas så nära matgästen som möjligt
• maten tillagas från grunden med råvaror av hög kvalité och minimerar
användningen av hel- och halvfabrikat
• matsedeln präglas av säsong
• valet av grönsaker/rotfrukter är säsongsanpassade
• transport av varm mat minimeras
• livsmedlen ska hanteras enligt livsmedelshygieniska regler
• produktegenskaper i innehållsdeklarationen ska tydligt framgå
• transfetter som ingående ingrediens ska minimeras
• färdigrätter, ska märkas så att det tydligt framgår om produkten är fri från
allergener
• innehåll av kött- och fiskråvara per 100 gr färdig produkt skall vara så högt
som möjligt
2.3 Näring
• Maten ska vara god, omväxlande och fri från onödiga tillsatser och ursprungsoch näringsdeklareras så långt som möjligt.
• Alternativa maträtter bör serveras såväl inom utbildningsförvaltningen som
inom omsorgsverksamheterna. Vid servering av alternativa rätter bör helst en
rätt vara fullvärdigt vegetariskt alternativ för att minska miljöpåverkan.
• Genom att erbjuda två maträtter ökas matgästens valfrihet och inbjuder till
större matglädje.

3

Ronneby kommuns Författningssamling

Författningssamling,
policyns, riktlinjens
benämning

• Måltiderna ska ge samtliga matgäster en näringsriktigt sammansatt kost enligt
Svenska Näringsrekommendationer (SNR) och råd utarbetade av Svenska
Livsmedelsverket (SLV).
• Specialkost ska tillhandahållas av medicinska, etiska eller religiösa skäl. Vid
behov ska maten även konsistens anpassas.
• För att undvika allvarliga och livshotande allergiska reaktioner får mandel,
jordnötter och övriga nötter inte serveras inom måltidsverksamheten.
• Nattfastan för de äldre ska inte överstiga elva timmar. Måltiderna för övrigt
ska vara väl utspridda över dygnet. Om behov finns om nattfastan blir för lång
ska möjlighet till ett nattmål finnas.
• Boendeformer med totalt måltidsansvar ska servera frukost, lunch, middag
samt minst tre mellanmål.
• De äldre ska även ha god tillgång till drycker så att de får i sig tillräckligt med
vätska. Hänsyn ska tas till äldres hjälpbehov.
• Caféverksamheternas sortiment ska medvetet och kontinuerligt utvecklas på
sådant sätt att utbudet präglas av hälsosamma alternativ.
• Cafeteriaverksamheten som vänder sig till barn och ungdomar ska i huvudsak
bestå av hälsosamma produkter.

3. Måltidsmiljö
Matgästerna ska få ett bra bemötande. Det ska finnas gemensamma
överenskommelser för trivsel och ordning i varje restaurang. Miljön ska vara ordnad
så att alla matgäster får en god måltidsservice och tycker att det är trevligt att äta.
Måltiderna ska även läggas fram på ett aptitligt sätt som främjar goda matvanor.
Matråd eller liknande som bl.a. kan stimulera engagemang för bra måltider och
trevlig måltidsmiljö ska finnas.
Maten ska tillagas i ändamålsenliga kök så nära matgästen som möjligt och vid
utformning av restauranger ska man sträva efter att acceptabel ljudnivå uppnås.
För brukare med behov av särskild omsorg, till exempel på grund av funktionshinder,
ska tillräckligt med tid avsättas för hjälp vid måltiden. Måltiden och hjälpmedel ska
anpassas utifrån den ätandes behov.
Det traditionella begreppet ”matsal” ersätts med begreppet ”restaurang”. Att sätta
namn på individuell restaurang är tillåtet.

4. Hållbar utveckling och inköp
Ronneby kommun är en stor inköpare av livsmedel. Genom att göra medvetna inköp
som är bra för miljön, klimatet, arbetsmiljön och hälsan kan vi påverka
livsmedelsproduktionen i en hållbare riktning.
Beställaren inom verksamheten ansvarar för att inköpen sker inom upphandlade avtal.
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Kommunen är klassat som Fairtrade City och strävan är att etiskt certifierade
produkter ska ökas och väljas i de produktkategorier där sådana finns.
För att inköpen av mat ska bli bättre för hälsan, ekonomin och miljön, bör de så långt
det är möjligt följa Ät S.M.A.R.T.-modellen 1.
S.M.A.R.T. står för
Större andel vegetabilier
Mindre tomma kalorier
Andelen ekologiskt ökas
Rätt kött, rätt grönsaker
Transportsnålt
Större andel vegetabilier
En del av köttet bör bytas ut mot balj/säsongväxter. Vi ska följa tallriksmodellen för
att få väl sammansatta måltider som är bra för både hälsan och miljön
Det går åt mycket mer resurser för att producera kött än att producera vegetabilier.
Dessutom är utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser betydligt högre per kilo
kött än för vegetabilier.
Mindre tomma kalorier
Maten skall vara näringstät och innehålla så få tomma kalorier som möjligt.
Cafeterior som vänder sig till barn och unga skall ha ett brett utbud av hälsosamma
produkter. Maten inom vården skall anpassas så att fel- och undernäring förebyggs.
Tomma kalorier är mat som innehåller mycket energi men inte ger oss näring och
vitaminer. De tomma kalorierna orsakar utöver hälsoproblem även onödiga negativa
miljöeffekter. Inom vården är behovet av energi- och näringstät mat ofta stort för att
förebygga undernäring.
Andelen ekologiskt ökas
Kommunens mål är att år 2015 skall minst 40 % av kommunens inköp av livsmedel,
textil och växter vara ekologisk varav livsmedel står för den största delen. Miljömärkt
fisk räknas in i andelen ekologisk mat.
Ekologisk mat produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Inom
ekologisk produktion tar man större djurhänsyn och väldigt få tillsatser är tillåtna.
Miljömärkt fisk kommer från hållbara bestånd och är fångad med skonsamma
metoder.

1

Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Centrum för tillämpad näringslära vid Stockholms läns
landsting med stöd från Konsumentverket och Livsmedelsverket. Ät S.M.A.R.T. är ett informationsoch utbildningsmaterial som presenterar ett förslag på hur man kan äta både hälsosamt och
miljövänligt grundat på forskning inom hälso- och miljöområdet. Modellen bygger på de svenska
näringsrekommendationerna i kombination med de svenska miljömålen.
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Rätt kött, rätt grönsaker
Rådet är att äta lika mycket nöt och lamm som gris och kyckling. Vi ska köpa in mer
grövre grönsaker och ska så långt det är möjligt följa säsongerna.
Ur hälsosynpunkt är kött en viktig källa för järn, zink och vitamin B12, för att fylla
dessa behov behövs dock inga stora mängder kött. Vi behöver äta mycket grönsaker
och frukt. Grövre grönsaker, t. ex. broccoli, kål, lök, morötter och andra rotfrukter ger
mycket näring. De är också mer resurssnåla och klimatsmarta vid framställning än t.
ex. gurka och tomat.
Transportsnålt
Vi skall minimera transporternas miljö- och klimatpåverkan så långt det är möjligt.
Många livsmedel transporteras långt innan de når kunden. Avstånd,
transporteffektivitet, bränsle m.fl. faktorer har betydelse för den miljö- och
klimatpåverkan som transporterna har.

5. Miljökrav
Produktionskvalitet handlar om hur produktionen har gått till - hur jord och djur
behandlas, hur livsmedlen framställs, tillagas, förvaras, transporteras och serveras.
Livsmedel är en av de branscher vars försäljning till offentlig sektor har en stor
miljöpåverkan t ex då det gäller utsläpp av växthusgaser. Vilka råvaror som används
för att producera livsmedlet har stor påverkan på de totala klimatutsläppen men även
på den biologiska mångfalden. De livsmedel som finns på marknaden skiljer sig åt
gällande både produktionssätt och klimatpåverkan.
För att kommunen ska kunna välja ett alternativ med bättre miljönytta ska det i
upphandlingarna, ställas krav på följande:
• Kommunen ska i första hand köpa de livsmedel som är miljövarudeklarerade
och utöka/byta ut sortimentet i takt med att fler livsmedel blir
miljövarudeklarerade.
• Användning av kemikalier – krav på kemikalieanvändning vid foderodling
ställs
• Påverkan på biologisk mångfald – krav på markanvändning,
gödselanvändning, foderodling och betesdrift ställs
• Övergödning – krav på stallgödselhantering ställs
• Genmodifierade organismer (GMO) ska undvikas så långt det går att spåra.
• Kommunen ska ha en plan över hur miljövarudeklarationer ska följas upp

6. Djurvälfärd
Ronneby kommun ska välja de alternativ som innebär högre ställda djurskyddskrav.
För att kommunen ska välja ett alternativ med högt ställda djurskyddskrav ska det i
upphandlingarna ställas krav på följande:
• Djurvälfärd – krav som reglerar utrymme, kirurgiska ingrepp och betesdrift
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• Antibiotika & Salmonella – krav på antibiotika- och salmonellafrihet
• Slaktmetod – krav på bedövning och transporttider
Kontroll ska ske mot Miljöstyrningsrådets krav och om ett/några av deras
utvärderingskriterier ska omvandlas till obligatoriskt krav. I annat fall ska
utvärderingskriterierna tas med i upphandlingen.

7. Genomförande, utbildning och information
För att policyn ska kunna genomföras och målen nås krävs ett engagemang i hela
kommunens organisation. Det ställer också höga krav på dialog, kommunikation och
utbildning. Kommunens organisation har ett gemensamt ansvar för att policyn blir
verklighet.
All berörd personal ska vara informerad om kostpolicyn. Information om policyn ska
ingå i introduktionen vid nyanställning. Kommunen ska även arbeta aktivt för att
utbilda personal om matens betydelse.
7.1 Ansvar, utvärdering och uppföljning
Alla som arbetar med måltidsverksamhet ansvarar för att policyn efterlevs.
Kostenheten, rektorer och enhetschefer inom äldreförvaltningen ansvarar för
kvalitetssäkring och uppföljning.
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