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§ 251

Dnr 2015-000005 101

Val av justerare
Ledamot Tommy Andersson (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 252

Dnr 2015-000109 101

Information från näringslivschefen
Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind informerar kommunstyrelsen om aktuellt läge
kring näringslivsarbetet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Lennarth
Förberg (M), Jan-Eric Wildros (S), Thomas Lund (SD), Peter Bowin (V),
Åsa Evaldsson (M), Ola Robertsson (S), Nicolas Westrup (SD), ersättarna
Nils-Ingmar Thorell (FP), Willy Persson (KD) samt Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
_______________
Exp:
Torbjörn Lind

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(82)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-06

Kommunstyrelsen

§ 253

Dnr 2014-000016 012

Samarbetsavtal med SLU
Sammanfattning
Johan Sandberg och Roland Gustavsson informerar kommunstyrelsen om
utförda projekt i Ronneby kommun inom ramen för samarbetsavtalet samt
framtida planer.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Johan Sandberg
Roland Gustavsson
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§ 254

Dnr 2015-000420 376

Fjärrvärmetaxa för 2016
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse godkände på styrelsemötet den 3
juni 2015 § 7 föreslagen driftbudget för 2016 for verksamheten fjärrvärme.
(Se bilaga l.) Ronneby Miljö och Teknik AB genomför en taxeutredning
angående fjärrvärmen. Utredningen kommer att vara klar under första halvan
av 2016. Styrelsen beslutar i § 8 att taxan skall Vara oförändrad för
fjärrvärmen för 2016.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande att:
-

notera informationen om driftbudgeten till protokollet

-

besluta om oförändrade fjärrvärmetaxor för 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
-

notera informationen om driftbudgeten till protokollet

-

besluta om oförändrade fjärrvärmetaxor för 2016

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till den andra att-satsen i
beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om
oförändrade fjärrvärmetaxor för 2016.
_______________
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§ 255

Dnr 2015-000447 214

Översiktsplan
Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny
översiktsplan. Den gällande översiktsplanen är från 2006. Tillägg till
översiktsplanen har gjorts med Vindbruksplan 2012, LIS-plan 2013 samt
pågående arbete med framtagande av grönstrukturplan.
Syftet med översiktsplanen är att tydliggöra kommunens långsiktiga
ambitioner gällande en hållbar samhällsutveckling och god livsmiljö genom
ställningstaganden kring hur mark, vatten och bebyggd miljö ska utvecklas,
bevaras och användas. Översiktsplanen ska vara både strategisk och
vägledande. Den ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen
av den fysiska miljön, dels vara vägledande i konkreta beslut om bebyggelse,
mark- och vattenanvändningen. Målet med översiktsplanen är att främja en
hållbar och god utveckling i Ronneby kommun som leder till attraktiva livsoch näringslivsmiljöer.
Sedan den gällande översiktsplanen fastställdes har det tillkommit ett antal
nya förutsättningar vad gäller kommunens VA-planering, försvarsmaktens
intresse, behov av skolor och omsorg samt att kunskapen om
klimatförändringar har ökat och överenskommelse om
landskapskonventionen har träffats. Behovet och lokaliseringen av nya
verksamhetsområden behöver också planeras med hänsyn till övriga
intressen. Arbete med översiktsplanen ska dessutom innefatta framtagande
av bostadsförsörjningsprogram. Arbetet med översiktsplanen har påbörjats
genom ta fram en projektplan samt en kommunikationsplan.
Bedömning
Arbetet med översiktsplanen kommer att samordnas av miljö- och
byggnadsförvaltningen, men representanter från övriga förvaltningar
kommer att involveras och spela en stor roll i arbetet bla genom framtagande
av underlagsmaterial och konsekvensbedömning av översiktsplanen. Arbetet
med översiktsplanen föreslås styras av Kommunstyrelsens arbetsutskott som
utökas med en representant vardera från de partier som inte redan är
representerade. Kommunens förvaltningschefsgrupp föreslås vara
ledningsgrupp för arbetet och kommunens rådgivande organ föreslås utgöra
referensgrupp.
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Arbetet med översiktsplanen utgår från de lagkrav som finns i plan- och
bygglagen. I Ronneby kommun föreslås översiktsplanen särskilt fokusera på
boende och livsmiljö, sysselsättning och näringsliv samt infrastruktur och
kommunikation. Fokusområdenas inriktning bör dock vara flexibla och
möjliga att justera alltefter kunskap inhämtas. Mellankommunala och
regionala intressen samt hållbarhet inspirerat av Cradle to Cradle® bör
genomsyra projektet.
Den inledande dialogfasen föreslås utgå från att ”bygga framtidsbilder” för
kommunen med utgångspunkt i fokusområdena. Detta görs både med
politiska grupper och kommunens invånare. I arbetet föreslås prioriterade
grupper sökas upp aktivt som komplement till en bred allmän dialog och till
de kommuninvånare som förväntas nås genom intresse- och
samhällsföreningar.
Arbete med översiktsplanen innefattar framtagande av underlagsmaterial
gällande bostadsförsörjning, attraktiva områden för verksamheter samt
deltagande i interkommunala arbetsgruppen för havsplanering. I arbetet med
översiktsplanen ses även kartläggning av kulturmiljövärdena som ett
prioriterat område. Ett underlag för att värdera, ge riktlinjer om bevarande
och utveckling av kommunens kulturmiljöer bör tas fram inom ramen för
översiktsplanen.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner
att arbetet med översiktsplanen utgår från projektplan och
kommunikationsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
-

godkänna att arbetet med översiktsplanen utgår från projektplan och
kommunikationsplan

-

Telefoni inkluderas som rubrik under teknisk försörjning i
dokumentet Förslag till dokumentstruktur

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD), Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V), Lennarth Förberg (M),
Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S), Malin Norfall (S), ersättarna
Nils-Ingmar Thorell (FP) samt Ylva Olsson (SD).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av Lennarth
Förberg (M) och Peter Bowin (V), att beslutet från kommunstyrelsens
arbetsutskott kompletteras med följande:
-

Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att redovisa förslag
på hur nämnderna kan involveras i arbetet med översiktsplanen

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
-

godkänna att arbetet med översiktsplanen utgår från projektplan och
kommunikationsplan

-

Telefoni inkluderas som rubrik under teknisk försörjning i
dokumentet Förslag till dokumentstruktur

-

Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att redovisa förslag
på hur nämnderna kan involveras i arbetet med översiktsplanen
________________
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§ 256

Dnr 2015-000311 101

Omvärldsbevakningsrapport
Sammanfattning
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson informerar kommunstyrelsens
arbetsutskott om omvärldsbevakningsrapporten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
-

informationen noteras till protokollet

-

ärendet också behandlas i kommunstyrelsen

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Jonas Persson
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§ 257

Dnr 2015-000410 010

Kvalitetspris
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Att arbeta med kvalitet har blivit allt viktigare de senaste åren även i den
kommunala sektorn. I en kommunvärld där resurserna är konstanta eller till
och med krympande kan inte förvaltningarna längre fokusera på att äska om
ökade resurser. Att göra ”rätt” saker i ”rätt” tid leder ofta till besparingar i
andra delar av verksamheten i form av färre störningar och
avvikelserapporteringar.
Det genomförs en rad undersökningar med fokus på kvalitet och hur
kommuninvånarna upplever verksamheterna. Några exempel på
undersökningar på nationell nivå är Medborgarenkäten, Insikt och
Kommunernas Kvalitet i Korthet. Även på lokal nivå bland förvaltningar och
enheter görs det enkäter och intervjuer bland kunder.
I Ronneby kommun pågår det på flera håll ett omfattande kvalitetsarbete.
Flertalet undersökningar visar dock bara på genomsnittliga värden för
kommunen. För att stärka och samordna kvalitetsarbetet inrättades i början
på 2015 en kommunövergripande kvalitetsgrupp. Kvalitetsgruppen består av
representanter från samtliga förvaltningar och bolag.
Sveriges Kommuner och Landsting har uppmärksammat betydelsen av
kvalitetsarbete genom en årlig tävling där landets kvalitetskommun utses.
Många kommuner har på egen hand inrättat lokala kvalitetspris som kan
sökas av kommunala enheter, fristående skolor och förskolor samt
verksamheter som kommunen har entreprenadavtal med och som erbjuder
tjänster till kommunens medborgare. Fokus i dessa tävlingar är ofta på att
genom systematisk utveckling förbättra servicen för kommunens
medborgare.
Inrättandet av ett kvalitetspris i Ronneby kommun skulle väsentligt höja
statusen på kvalitetsarbete i kommunen. Det visar att kommunen uppfattar
kvalitet i verksamheten som viktig och att det är värt att satsa både tid och
ekonomiska resurser på.
Goda exempel skulle uppmärksammas och spridas. Ett kvalitetspris ger även
incitament till att lära av varandra och till ökat erfarenhetsutbyte.
På sikt bör ett ökat fokus på och intresse för kvalitet innebära förbättrade
resultat i olika kvalitetsundersökningar.
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Formerna för ett kvalitetspris skulle kunna vara att inkomna ansökningar/
nomineringar granskas och bedöms av t ex kvalitetsgruppen genom
utarbetade kriterier och poängsättning. Beslut om vinnare fattas av
kommunstyrelsen alternativt dess arbetsutskott.
Priset utgörs av prissummor som tilldelas de vinnande verksamheterna.
Prissumman ska användas för utveckling/utbildning/personalbefrämjande
insatser i den vinnande verksamheten.
För att ge priset och utdelandet av det status och glamour kan
prisutdelningen anordnas som en ”kvalitetsgala” med middag, prisutdelning
och underhållning. Alla verksamheter ska ha representation på ”galan”
genom deltagande representanter för nämnd, tjänstemannaledning och
medarbetare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
Kommunstyrelsen besluta
att fr.o.m. 2016 inrätta ett årligt kvalitetspris i Ronneby kommun
att fr.o.m. budget 2016 årligen avsätta 300 tkr för kvalitetspriset vilket ska
täcka kostnader för prissummor och någon form av evenemang i samband
med prisutdelning samt
att ge kommundirektören i uppdrag att senast till kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att avslå
beslutsförslaget samt att frågan lyfts upp vid ett senare tillfälle.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå beslutsförslaget samt att frågan lyfts upp
vid ett senare tillfälle.
_______________
Exp: Jonas Persson
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§ 258

Dnr 2014-000423 109

Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson
om att anlägga nytt utegym på Silverplanen
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Mats Karlsson har lämnat ett medborgarförslag om att anlägga nytt utegym
på Silverplanen i Brunnsparken.
Bedömning
Mats Karlsson förslagstext; Vi är ganska många som utnyttjar Brunnskogens
möjligheter till motion och träning i olika former men saknar ett modernt och
funktionsdugligt utegym. Det som finns vid elljusspåret är under all kritik,
säkert minst 30 år gammalt och dåligt underhållet. Det finns idag fina och
moderna utegym i många kommuner men inte i Ronneby, en kommun som
vill profilera sig inom området hälsa och friskvård. Mitt förslag är att
anlägga ett utegym med belysning mm på Silverplan och i den
nordvästrahörnan intill asfaltsvägen, som är enkelt att komma till oavsett om
man cyklar, går eller springer.
Jag hänvisar till kommunfullmäktige ledamots Christian Marhle (FP) motion
angående utegym i Ronneby Brunnspark som var uppe i kommunfullmäktige
2015 -06-17 §170 med följande berslut: ”Kommunfullmäktige beslutar att
frågan kring utegym i anslutning till lekplatser eller motsvarande förs in i
samtalen kring utformning och målgrupp vid anläggandet av nya respektive
renovering av gamla lekplatser och ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram projektdirektiv för att säkerställa Brunnsparkens
utveckling på kort och lång sikt.”
Vid samtalen kring utegym i anslutning till lekplatser bör Mats Karlssons
förslag beaktas och tillsammans med kommunfullmäktigebeslutet 2015-0617 §170 anses medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att Mats Karlssons förslag beaktas i samtal kring
utegym i anslutning till lekplatser och att anse medborgarförslaget besvarat
med kommunfullmäktigebeslutet 2015-06-17 §170 som bakgrund.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att Mats Karlssons förslag beaktas i samtal kring
utegym i anslutning till lekplatser och att anse medborgarförslaget besvarat
med kommunfullmäktigebeslutet 2015-06-17 §170 som bakgrund.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric
Wildros (S), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), ersättarna
Nils-Ingmar Thorell (FP) samt Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för få
svar på frågorna:
-

hur ser projektdirektiven ut?

-

när kommer redovisning ske?

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att får svar på
frågorna:
-

hur ser projektdirektiven ut?

-

när kommer redovisning ske?

________________
Exp:
Karin Lundberg
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§ 259

Dnr 2014-000463 109

Besvarande av medborgarförslag från Morgan Karlsson
angående cykelpumpstationer i Ronneby kommun
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Morgan Karlsson föreslår att cykelpumpstationer installeras på Ronneby
torg, järnvägsstationen och på Kallinge torg för att underlätta cykling och ett
bra miljötänk.
Bedömning
Miljö- och energirådet delar Morgan Karlssons syn och har redan köpt in och
installerat fyra manuella cykelpumpar på strategiska platser som till stora
delar överensstämmer med Morgans förslag. Platserna som vi valt ut är
järnvägsstationen, Karlshamnsvägen, Kallinge torg och Bräkne-Hoby torg.
Medborgarförslaget anses därmed fått sitt erkännande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses bifallet i och med att fyra
manuella cykelpumpar har köpts in och installerats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses vara besvarat i och med att
fyra manuella cykelpumpar har köpts in och installerats.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare Nils-Ingmar Thorell
(FP).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget anses vara besvarat i och med att fyra manuella
cykelpumpar har köpts in och installerats.
_______________
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§ 260

Dnr 2014-000464 109

Besvarande av medborgarförslag från Sanela Kazma
angående fler cykelpumpstationer i Ronneby kommun
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Sanela Kazma föreslår att cykelpumpstationer installeras på torget, vid
stadshuset och vid järnvägsstationen. Förslagsställaren tror att detta kan
medföra att fler medborgare kommer att använda sina cyklar och inte behöva
bilen.
Bedömning
Miljö- och energirådet delar Sanelas Kazmas syn och har redan köpt in och
installerat fyra stycken manuella cykelpumpar på strategiska platser som till
stora delar överensstämmer med förslagsställarens. Platserna som valts ut är
järnvägsstationen, Karlshamnsvägen (stadshuset), Kallinge torg och BräkneHoby torg. Medborgarförslaget anses därmed fått sitt erkännande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses bifallet i och med att fyra
manuella cykelpumpar har köpts in och installerats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses vara besvarat i och med att
fyra manuella cykelpumpar har köpts in och installerats.
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget anses vara besvarat i och med att fyra manuella
cykelpumpar har köpts in och installerats.
________________
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§ 261

Dnr 2015-000009 109

Medborgarförslag från Bo Robertsson gällande att
vägvisare från E 22 och väg 27 till rastplats Viggen i
Sörby borde uppföras
Inköpare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Bo Robertsson anser att kommunen borde uppföra vägvisare från E22 och
Väg 27 till rastplats Viggen i Sörby för att turister ska hitta dit.
Bedömning
Enligt beslut i ärende med dnr 2014/386 som kommunstyrelsen fattade på
sitt sammanträde 2015-03-03 har tekniska förvaltningen fått i uppgift att
utreda hur rastplatsen Viggen går att skylta i kommunal regi och redovisa
detta för arbetsutskottet. Med anledning av beslut i ärende 2014/386 så pågår
redan utredning om hur kommunens skyltning vid rastplats Viggen kan
utformas och ärendet bör därför inte utredas vidare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat samt ge
tekniska förvaltningen i uppdrag att redovisa hur platsen går att skylta i
kommunal regi till arbetsutskottet senast 2015-10-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat samt ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att redovisa hur platsen går att skylta i kommunal
regi till arbetsutskottet senast 2015-10-31.
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat samt ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
redovisa hur platsen går att skylta i kommunal regi till arbetsutskottet senast
2015-10-31.
_______________
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§ 262

Dnr 2014-000375 109

Besvarande av medborgarförslag från Pär Eliasson om
att Informera om Psykiatrireformen 1995, en okänd
reform
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Pär Eliasson har lämnat in ett medborgarförslag med rubriken Information
om psykiatrireformen 1995, en okänd reform. I medborgarförslaget skriver
Pär Eliasson om det olämpliga att stänga alla mentalsjukhus som
avvecklades i samband med Psykiatrireformen 1995. Förslaget till
fullmäktige är att återupprätta mentalsjukhusen.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit remiss till Socialnämnden som lämnat följande
yttrande:
”Kommunerna har tillsammans med Landstingen ett gemensamt ansvar för
att erbjuda psykiskt sjuka människor vård och stöd. Ansvarsfördelningen har
sedan reformen utvecklats till den psykiatrivård som bedrivs idag. De
institutioner som finns idag i landet står under Landstingets och Statens
ansvar. Det är med andra ord inte en kommunal angelägenhet att besluta om
ev mentalsjukhus ska finnas eller inte.”
Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat
med ovanstående.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(82)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-06

Kommunstyrelsen

§ 263

Dnr 2014-000604 011

Förslag Funktionshinderpolitiskt program Ronneby
kommun
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Funktionshinderpolitiskt
program. Ställning ska nu tas till om programmet ska antas och hur det
fortsatta arbetet ska samordnas.
Bedömning
Beskrivning
Kommunfullmäktige fastställde i budget 2014-2015 att ett nytt
funktionshinderpolitiskt program ska tas fram. Organisationen för
framtagandet har bestått av en styrgrupp: Kommunens
förvaltningschefsgrupp, en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från
kommunens olika förvaltningar och bolag samt en brukargrupp med
representanter från fyra olika funktionsnedsättningsorganisationer. Förslaget
grundar sig framförallt på ”FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning” och den Svenska regeringens ” Strategi för
genomförande av funktionshinderpolitiken 2011 – 2016” Det är ett
måldokument som anger vad som ska göras för att nå upp till de nationella
målen och FN konventionen. Programmet har utarbetats med syfte att
identifiera och undanröja hinder för funktionsnedsatta och vara ett stöd för
kommunens verksamheter i sitt arbete för denna grupp människor.
Kommunen har valt att fokusera på följande områden Arbete, Utbildning,
Socialt stöd,
Folkhälsa, Fritid och kultur och Ökad tillgänglighet.
Förslaget skickades på remiss under perioden 2015-01-01 till 2015-02-28
och var uppe i KSau i mars som återemitterade ärendet bl a på grund av för
få svaranden. Förslaget skickas åter på remiss under maj och juni till de som
inte svarat. I en samrådsredogörelse bemöts inkomna yttranden och
redovisning av ändringar i dokumentet.
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Den 1 januari 2015 ändrades diskrimineringslagen, som innebär att en ny
form av diskriminering införs: bristande tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Ändringen anses viktigt för att ge enskilda ett effektivt
rättsmedel i form av diskrimineringsersättning. Lagen innebär att kommunen
kan bli skyldig att betala ut skadestånd till enskild för kränkning i form av
bristande tillgänglighet som denne utsätts för.
Bedömning
För att programmet ska bli framgångsrikt måste en förbättrad samverkan till,
såväl internt inom kommunkoncernen som med externa organisationer.
En arbetsgrupp bestående av representant från varje förvaltning och
bolag(tjänstemannagruppen) och en representant från brukargruppen
fortsätter att träffas och arbetar fram en förvaltningsövergripande
verksamhetsplan inför nästa verksamhetsår. Nedan föreligger två olika
förslag på hur arbetet ska samordnas.
Förslag 1. En samordnartjänst (50 %) inrättas för att driva
funktionshinderfrågorna i kommunen, implementera programmet i
verksamheterna och genomdriva förbättrad Samverkan såväl internt som
externt. Inga medel finns avsatta till detta i budget 2015. Finansiering sker
genom att 130 tKr avsätts från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda
kostnader för tjänst under 2015. Kostnaden för tjänsten hanteras vidare i
budgetprocessen för 2016-2017.
Förslag 2. Kommundirektören utser lämplig person på
kommunledningsförvaltningen som får i uppgift att internt samordna arbetet
med funktionshinderpolitiska programmet som en mindre del av sin tjänst.
Utsedd persons uppgift blir att kalla till möten för att ta fram en
förvaltningsövergripande verksamhetsplan och sammanställa
förvaltningarnas årliga uppföljning. För att personen inte ska bli överbelastas
kan det innebära att andra arbetsuppgifter måste plockas bort. Förslaget
innebär att ansvar för implementering och genomförande av programmet
ligger på de olika förvaltningarna och bolagen och att avsnittet
”Organisation, genomförande och uppföljning” på sid 5 i dokumentet måste
ändras.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anta Funktionshinderpolitiskt program Ronneby
kommun och besluta om förslag 1: Inrättandet av 50% samordnartjänst som
driver funktionshinderfrågorna i kommunen ,implementerar programmet och
genomdriver förbättrad samverkan internt och externt eller förslag 2:
Förvaltningsdirektören utser lämplig person på
kommunledningsförvaltningen som får som uppgift att internt samordna
arbetet med funktionshinderpolitiska programmet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
-

anta Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

-

förvaltningsdirektören utser lämplig person på
kommunledningsförvaltningen som får som uppgift att internt
samordna arbetet med funktionshinderpolitiska programmet

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Peter Bowin
samt ersättare Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ordet förvaltningsdirektör
ersätts av kommundirektör i beslutet från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
-

anta Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

-

kommundirektören utser lämplig person på
kommunledningsförvaltningen som får som uppgift att internt
samordna arbetet med funktionshinderpolitiska programmet

________________
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§ 264

Dnr 2014-000461 875

Förslag att Ronneby kommun blir medlem i Stiftelsen
Blekinge Muséum
Fritid- och kulturnämnden § 90/2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet:
Fritids- och kulturnämnden har fått i återremiss av Kommunstyrelsen att ta
fram ett specificerat förslag på vad 400 000 kronor om året (utöver 100 000
kr till Saxemara båtvarv) i samverkan med Blekinge museum ska användas
till. Det är dock viktigt att påpeka att det är svårt att exakt bestämma vilka
summor som ska användas på respektive projekt – det är av vikt att kunna
vara flexibel och ”flytta” pengar om exempelvis nya arkeologiska fynd
skulle dyka upp. Pengarna bör användas till att söka större summor via
ansökningar och medel från andra aktörer. Pengarna måste också ha effekten
att publika insatser styrs till Ronneby kommun; exempelvis föreläsningar,
visningar, och publika grävningar, liksom att informationsflödet till
allmänheten säkerställs via exempelvis bloggar och pressinformationer.
Digitalisering av fynd bör också ha hög prioritet.
Med gemensamma satsningar får både Ronneby kommun och Blekinge
museum ut mer av insatta resurser än om separata satsningar gjordes. 400
000 kr är visserligen mycket pengar, men är samtidigt i ett större perspektiv
begränsade om de inte växlas upp. Bara att ta ned en grupp med
marinarkeologer på en högteknologisk båt med mätutrustning, 3D-scanners
och specialkameror kostar i storleksordningen minst 100 000 kr per dygn.
Bedömning
150 000 kr till 400 000 kr Gribshunden. Skeppet Gribshunden har mycket
stor potential som ett av världens bäst bevarade 1400-talsskepp. Pengar
behövs för att söka projektmedel, samordna aktörer (nationella och
internationella), ordna tillstånd, bokningar osv. Det är av stort intresse att få
till en digitalisering av vraket, liksom att ta fram olika typer av
informationsmaterial (informationstavlor på land, skolmaterial, app/film,
broschyr) mm. Även finansiering för konservering krävs. Undersökningar
för en permanentutställning bör göras, liksom att utvidgning av befintlig
tillfällig utställning.
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150 000 kr till 400 000 kr Västra Vång. Arkeologiska forskningsgrävningar
är kostsamma eftersom det krävs både utrustning (scanners, grävmaskiner,
metalldetektorer) och många mantimmar för att nå resultat. En veckas arbete
kostar i storleksordningen 150 000 kr, därtill krävs konservering av hittade
föremål. Mycket viktigt är givetvis det efterföljande forskningsarbetet,
dessutom tillkommer fyndförvaring, produktion av trycksaker och
informationsspridning. De diskussioner som förs om eventuellt
besökscentrum vid Björketorpsstenen och utveckling av en historisk ”slinga”
längs Johannishusåsen skulle också kunna innebära en del insatser.
50 000 kr till 150 000 kr till antikvariskt arbete. Skulle någon typ av
Stadsmuseum bli verklighet är insatser i denna process tänkbara. Alternativt
antikvariska insatser med kommunens stora samlingar i bl.a. Kallinge. 50
000 kr till 150 000 kr övrigt. Ronneby är fullt av utvecklingsbara historiska
miljöer, som givetvis kan prioriteras. Heliga kors kyrka och Drottning
Margareta, Göholm och Puke, Brunnsparkseran, Bräkneåns dalgång, Via
Regia, hällristningar, industrihistoria (exempelvis Emaljerverket). Även
evenemang i samband med alla här ovan nämnda områden är möjliga, jämför
exempelvis förra årets 450-årsminne av Ronneby blodbad. Ett
samarbetsprojekt av detta slag bör ses som en investering som utöver sitt
kulturvärde också betalar sig i ökad turistattraktivitet, ökad stolthet, ökat
antal arbetstillfällen och stora marknadsföringsvärden. Ronneby är en av
landets mest spännande platser för kulturmiljö och historia, vilket bör
utnyttjas.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom hur föreslagna 400 000
kr kan fördelas per årsbasis och för ärendet tillbaka till kommunstyrelsen.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom hur föreslagna 400
000 kr kan fördelas per årsbasis och återsända ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
ärendet hänskjuts till budgetberedningen utan ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V), Lennarth Förberg (M), Malin Norfall (S), Tommy Andersson
(S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (FP), ersättarna Nils-Ingmar
Thorell (FP), Ylva Olsson (SD) samt Willy Persson (KD).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningen utan
ställningstagande.
_______________
Exp:
Fritid – och kulturnämnden
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§ 265

Dnr 2015-000299 8052

Revidering av bidragsbestämmelse för föreningar och
studieförbund i Ronneby kommun
Fritid- och kulturnämnden § 93/2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johanssson föredrar ärendet:
I samband med sammanträde i april bordlade Fritid- och kulturnämnden Teo
Zickbauers (S) yrkande om att se över regelverket gällande bidrag för att se
över möjligheten att föreningarna skulle kunna komma in med sina
ansökningar i slutet av året för att få sina bidrag utbetalade i januari. Fritidoch kulturnämnden beslutade vid nämndens möte den 13 maj att ge
förvaltningschef Tommy Johansson i uppdrag att arbeta fram ett förslag till
att tidigarelägga inlämningsdatum för bidragsansökningarna för att
underlätta för föreningarna att får sina bidrag utbetalade i januari samt att
återaktualisera ärendet på sammanträdet den 4 juni 2015.
Bedömning
Med nuvarande regelverk med sista dag för inlämnande av ansökningar den
31 mars kommer beslut och utbetalning under maj månad. Vid eventuella
återremisser kan några beslut och utbetalningar dröja till juni. I nuläget finns
möjlighet att begära förskott för föreningarna. Denna möjlighet har visat sig
vara en permanent hantering i några föreningar då verksamheten inte
överensstämmer med bidragsutbetalningar vilket får till följd att
föreningarnas verksamhet begränsas av osäkerheten kring storlek och beslut
gällande bidrag. I det nya förslaget grundas ansökan på föregående årsmöte
och inte som nu att kommunen väntar in nytt årsmöte.
Fritid – och kulturnämnden beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom föreslagna ändringar
i regelverket gällande inlämnings tid för ansökan av bidrag och att översända
ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ställa sig bakom föreslagna ändringar i regelverket
gällande inlämnings tid för ansökan av bidrag.
Ledamot Tommy Andersson (S) deltar inte i beslutet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Tommy
Andersson (S), ersättarna Ylva Olsson (SD) samt Nils-Ingmar Thorell (FP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom
föreslagna ändringar i regelverket gällande inlämnings tid för ansökan av
bidrag.
Ledamot Tommy Andersson (S) deltar inte i beslutet.
________________
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§ 266

Dnr 2015-000213 732

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f §
socialtjänstlagen, äldrenämnden
Äldrenämnden § 118/2015
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal
två att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka för vidare
beredning till kommunstyrelsen.
Äldrenämnden beslut
Äldrenämnden beslutar ta informationen till protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet
kommunstyrelsen utan ställningstagande.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera
informationen till protokollet
_______________
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§ 267

Dnr 2015-000187 011

Nytt leaderområde SydostLeader
Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
1. Via Avsiktsförklaring vill den nybildade ideella föreningen,
SydostLeader att varje kommun nu bekräftar sitt åtagande bestående av
nedanstående tre punkter.
2. Den kommunala medfinansieringen för Ronnebys del uppgår till 682 948
kr årligen, totalt 3 414 741 kr för hela perioden.
3. Ronneby kommun avser också att bli medlem i den ideella föreningen,
SydostLeader och erlägga den årliga medlemsavgift vars storlek kommer att
beslutas vid årsstämma.
4. Ronneby kommun har för avsikt att delta i föreningens verksamhet i
enlighet med dess stadgar och valberedningens förslag samt att via sin årliga
kommundel medfinansiera beviljade projekt under programperioden
Bedömning
SydostLeader har nu blivit prioriterad av Jordbruksverket vilket innebär en
möjlighet att verka inom alla fyra ESI-fonderna (Landsbygds-, regional-,
Social- samt Fiskerifonden). Den totala budgeten för SydostLeader utgörs av
medel från EU, stat och de elva samverkande kommunerna och uppgår enligt
hittillsvarande finansieringsmodell för perioden 2014 – 2020 till 69 092 723
kr inklusive den kommunala medfinansieringen på 33 %.
Beräkningsgrunden för fördelningen av kommunernas medfinansiering
bygger på s.k. församlingskoder med hänsyn tagen till att fonderna inte
gäller i tätorter över 20 000 invånare.
Leadermetoden är ett värdefullt och uppskattat inslag i arbetet med
landsbygdens utveckling. Vi ser fördelar med det föreslagna nya och
utvidgade Leaderområdet som vi menar ger utmärkta förutsättningar att ta
tillvara hela områdets fördelar och samtidigt skapa värdefulla samverkansoch erfarenhetsvinster. Landsbygden står inför stora utmaningar där bland
annat frågor som befolkningstillväxt, kommunikation och infrastruktur samt
lokal service kommer att kräva omfattande insatser, ekonomiska såväl som
inom lokal samverkan.
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Insatser som Leadermetoden skulle göra möjligt. Kostnaden för
medfinansiering och medlemsavgift är omfattande och SydostLeaders
resurser är begränsade jämfört med de som fanns i Leader Blekinge, varför
man bör vara medveten om att denna Leaderperiod troligen innebär att
kommunen behöver ta en mer aktiv roll i arbetet med dessa projekt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta:
-

Att föreslå kommunstyrelsen att bifalla bifogade Avsiktsförklaring
som ska vara SydostLeader tillhanda senast 30 september.
Innebärande:
Att tillföra kommunala medfinansiering som för Ronnebys del
uppgår till 682 948 kr årligen, totalt 3 414 741 kr för hela perioden
Att som medlem i SydostLeader erlägga årlig medlemsavgift.
Att den årliga medlemsavgiften och medfinansieringen ska finnas
med i budgetberedningen under perioden 2016-2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att bifalla
bifogade Avsiktsförklaring som ska vara SydostLeader tillhanda senast 30
september. Innebärande att:
-

tillföra kommunala medfinansiering som för Ronnebys del uppgår till
682 948 kr årligen, totalt 3 414 741 kr för hela perioden

-

som medlem i SydostLeader erlägga årlig medlemsavgift.

-

den årliga medlemsavgiften och medfinansieringen ska finnas med i
budgetberedningen under perioden 2016-2020.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla bifogade Avsiktsförklaring som ska
vara SydostLeader tillhanda senast 30 september. Innebärande att:
- tillföra kommunala medfinansiering som för Ronnebys del uppgår till 682
948 kr årligen, totalt 3 414 741 kr för hela perioden
- som medlem i SydostLeader erlägga årlig medlemsavgift.
- den årliga medlemsavgiften och medfinansieringen ska finnas med i
budgetberedningen under perioden 2016-2020.
_______________
Exp:
Ebon Kaisajuntti
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§ 268

Dnr 2015-000231 000

Digitala möteshandlingar
Sammanfattning
Rapport om ”Stadshusets server och dess driftsäkerhet” Ks § 155/2015
Bakgrund:
IT-avdelningen har i dag ca: 150 servrar varav 8 st. är fysiska och resterande
virtuella. Alla utom 4 fysiska servrar är placerade i en Cisco USC som står i
Stadshusets serverrum sedan 2 år tillbaka. Under dessa två år har inte något
driftavbrott inträffat. Ibland hänger applikationer upp sig och gör att program
inte fungerar, men det har hitintills inte haft något samband med driften av
servrarna.
För att tillförsäkra support samt tillgång till ny hårdvara finns service och
supportavtal för motsvarande utrustning. Avtalen har nivån 24/7 med
inställelsetid 4 timmar. Vill man förbättra driftsäkerheten ytterligare för
serverdrift bör utrustningen dubbleras samt placeras i annan lokal.
Investeringskostnad ca: 1,3miljoner kronor samt ökade driftkostnader med
ca 250 tkr/år.
Det trådlösa nätet har ett NBD (next business day) avtal med leverantören.
Övrig nätverkshårdvara har servicenivå S.4 Utbytesservice 4 tim.
Driftsäkerheten för applikationer är god med hög tillgänglighet under
kontorstid. Vill man förbättra driftsäkerheten på applikationsnivå bör ITenheten införa jourtjänstgöring.
Väljer man jour 24/7 beräknas kostnaden till 250 tkr. Alternativet till detta
kan vara jour 08.00 – 24.00 365 dagar, i detta fall beräknas kostnaden till
150 tkr. Utöver kostnaden för jour tillkommer kostnad för arbetad tid.
Övrigt:
Om en heltäckande bild av informationssäkerheten skall erhållas bör riskoch sårbarhetsanalyser genomföras inom respektive förvaltningar. Dessa
analyser fokuserar inte enbart på IT, utan även på manuella rutiner och
arbetssätt.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att informationen noteras till
protokollet samt att ärendet också behandlas i kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs till
kommande sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
________________
Exp:
Leif Söderlund
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§ 269

Dnr 2015-000412 007

Revisionsrapport fritid- och kulturnämnden
Sammanfattning
KPMG har på kommundirektörens uppdrag, som ett led i kommunstyrelsens
uppsyningsplikt över nämnderna, genomfört en granskning av Fritid- och
kulturnämndens/-förvaltningens processer kring avtal.
Utredningen har genomförts genom granskning av 10 slumpmässigt utvalda
avtal mellan kommunen och föreningar samt intervjuer med berörda
tjänstemän.
Efter genomförd granskning konstaterar utredaren att det råder god ordning i
avtalsregistret men att det finns ett behov av att uppdatera hela registret då
det idag innehåller inaktuella avtal. Utredaren rekommenderar att
förvaltningen går igenom samtliga avtal med syftet att tillförsäkra att avtalen
är rätt utformade och att föreningarna i största möjliga mån behandlas lika.
Ta bort avtal ur registret som inte längre är giltiga och inte ska förnyas
Teckna nya avtal med de föreningar där avtalstiden utgått och där det inte
finns någon klausul om förlängning
Gör en checklista på vad avtalen bör innehålla avseende klausul om
förlängning, uppsägningstider och eventuell indexuppräkning av belopp
Utarbeta en avtalsmall där föregående punkt säkras samt övriga frågor som
är viktiga att beakta i form av motprestationer från föreningarna, vem som
står för drift etc.
Bedömning
KPMG har på kommundirektörens uppdrag, som ett led i kommunstyrelsens
uppsyningsplikt över nämnderna, genomfört en granskning av Fritid- och
kulturnämndens/-förvaltningens processer kring avtal med frågeställningar
rörande efterlevnad av attestreglemente och delegationsordningar samt
likabehandling gällande avtalstecknande, avtalsuppföljningar,
kravställande/motkrav och ekonomisk kompensation/stöd, föreningsbidrag,
samt eventuella förskott på bidrag likväl som hantering av eventuellt
uppkomna skulder till kommunen.
Granskningen har genomförts genom granskning av 10 slumpmässigt
utvalda avtal mellan kommunen och föreningar samt intervjuer med berörda
tjänstemän.
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Avtalen slumpades från förvaltningens avtalsförteckning. Man har fått
komplettera med fler avtal då förteckningen innehöll avtal som inte längre
gällde men som fastnade i stickprovet.
Efter genomförd granskning konstaterar utredaren att det råder god ordning i
avtalsregistret men att det finns ett behov av att uppdatera hela registret då
det idag innehåller inaktuella avtal.
Granskningens resultat redovisas i tabellform (kap 5) i bifogad rapport. I
tabellen framgår att det finns brister i några av avtalen. Bland annat saknas i
en del fall förlängningsklausuler vilket innebär att kommunen och de
aktuella föreningarna är avtalslösa. Det saknas också indexuppräkning i de
fall det utgår ekonomisk ersättning åt ena eller andra hållet.
Avtalsuppföljning sker inte på regelmässigt sätt vilket bl.a. inneburit att en
del avtal gått ut medan verksamheten fortgår avtalslöst.
Frågan om likabehandling är svår att få besvarad eftersom avtalen skrivits
under en lång tidsperiod. Ersättningar åt ena eller andra hållet har sitt
ursprung i genomförda förhandlingar vilket gör att resultaten blir olika
beroende på det enskilda förhandlingsresultatet. Utredaren finner ingen
grund för att säga att föreningarna inte behandlas likvärdigt i de granskade
avtalen.
Efter att ha genomfört granskningen rekommenderar utredaren att
förvaltningen går igenom samtliga avtal med syftet att tillförsäkra att avtalen
är rätt utformade och att föreningarna i största möjliga mån behandlas lika.
Ta bort avtal ur registret som inte längre är giltiga och inte ska förnyas
Teckna nya avtal med de föreningar där avtalstiden utgått och där det inte
finns någon klausul om förlängning
Gör en checklista på vad avtalen bör innehålla avseende klausul om
förlängning, uppsägningstider och eventuell indexuppräkning av belopp
Utarbeta en avtalsmall där föregående punkter säkras samt övriga frågor som
är viktiga att beakta i form av mot prestationer från föreningarna, vem som
står för drift etc.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen:
1) att notera revisionsrapporten till protokollet samt
2) överlämna den till Fritid- och kulturnämnden för åtgärdande av påtalade
brister
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
1) att notera revisionsrapporten till protokollet samt
2) överlämna den till fritid- och kulturnämnden för åtgärdande av påtalade
brister
3) återkoppling ska ske vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i
januari
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

notera revisionsrapporten till protokollet

-

överlämna den till fritid- och kulturnämnden för åtgärdande av
påtalade brister

-

återkoppling ska ske vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde i januari

_______________
Exp: Fritid- och kultursnämnden
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§ 270

Dnr 2015-000454 049

Anhållan om kompensation avseende lönekostnader
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson föredrar
ärendet.
Fritid-och kulturnämnden visar ett prognostiserat underskott om 533 tkr.
Sommarverksamheterna är inte avslutade och därmed råder viss osäkerhet.
I prognosen finns inte beräknat något överskott för slutbesiktning, Lugnevi.
En med genomlyst uppföljning kommer i samband med Tertial II per den 31
augusti 2015.
Väsentliga avvikelser mot budget:
300 tkr ej budgeterad kostnad för tf förvaltningschef 2015-09-01 2015-12-(31. (lön, dator, tel mm).
250 tkr lägre intäkter Brunnsbadet, på grund av dåligt väder.
150 tkr merkostnad mot budget för granulat som täcks från reserv.
130 tkr budgeterad merkostnad för ny turistinformation och pekskärmar
vilket får täckas från andra turistkonton.
100 tkr fördyrande div kostnader, larm, skadegörelse, nya lås, elavbrott
Brunnsbadet mm.
90 tkr kapitalkostnader, ej förbrukade investeringar.
För att prognosen ska hålla får inga ytterligare oförutsedda kostnader
inrymmas inom ram.
Att några av beslutade anläggningar fortfarande driftas och sköts av FoK
påverkar budget och verksamhet negativt
Fritid- och kulturnämnden beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om
kompensation om 300 tkr avseende lönekostnad för tf förvaltningschef, då
nämnden ej kunnat påverka detta.
Presidiet får i uppdrag att se över kostnader och utgifter för Brunnsbadet.
I övrigt notera den ekonomiska uppföljningen till protokollet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå anhållan då kostnaden för tjänsten ska
belasta kommunledningsförvaltningen enligt tidigare beslut i samband med
anställningen.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå anhållan då
kostnaden för tjänsten ska belasta kommunledningsförvaltningen enligt
tidigare beslut i samband med anställningen.
_______________
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§ 271

Dnr 2015-000251 214

Detaljplan Ronneby 25:11
Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Adress: Kilenområdet
Detaljplanen för Kilenområdet har varit utställd för samråd under tiden 25
maj till den 22 juni 2015. Myndigheter och berörda fastighetsägare m.fl. har
beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter
har sammanfattats och kommenterats i samrådsredogörelsen (se bilaga).
Bl.a. har länsstyrelsen, trafikverket och räddningstjänsten haft synpunkter
mot säkerhetsavståndet mellan spårområdet och nybebyggelse inom
Kilenområdet. De anser att nybebyggelsen inte skall byggas närmare spår 3
än 30 meter. Trafikverket motsätter sig helt en planövergång vid stationen.
De anser att en bro eller tunnel skall byggas. Kommunstyrelsen och
Ronnebyhus anser att del av Kilenområdet kan byggas med åtta våningar
samt att bevarandebestämmelser avseende ”Röda Magasinet" bör utvecklas.
Tekniska förvaltningen anser att kommunägdmark inom kv Loket bör i
framtiden kunna utgöra parkering inte industrimark.
Planförslaget har reviderats och Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den
27 augusti 2015 att ge Miljö- och byggnadsförvaltning i uppdrag att ställa ut
det reviderade planförslaget för granskning.
Granskningsställningen är från den 17 september t.o.m. den 8 oktober 2015.
Fullständiga handlingar med bilagor m.m. finns på
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/kilen/
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på
granskningshandlingen för detaljplan för Kilenområdet:
- gång- och cykelvägen från bron stryks
- bredden på lokalgatan längs järnvägen minskas till 11 meter
- för att säkerställa ABRIs behov av parkeringsplatser, lokalgatan söder om
området flyttas norrut in på det som nu är utpekat som kvartersmark
- beteckningen k, f och r gällande röda ladan tas bort
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Malin
Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Lennarth Förberg (M), Roger Gardell
(FP), Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V), Tim Svenberg (C), ersättarna
Nils-Ingmar Thorell (FP), Ylva Olsson (SD), Bo Johansson (S) samt Lena
Karstensson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till de tre första att-satserna i
beslutet från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att beteckningarna k, f och r
gällande röda ladan tas bort.
Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att beteckningen k, f och r gällande röda
ladan ska vara kvar.
Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar att beteckningarna k och r skall vara kvar
medan beteckningen f tas bort.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkade och
finner bifall för detsamma.
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Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer Kenneth Michaelssons (C), Malin
Norfalls (S) och Roger Gardells (FP) yrkande mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
Votering begärs. Ordförande meddelar att Kenneth Michaelssons (C)
yrkande är huvudförslag.
Kommunstyrelsen beslutar anta följande beslutsgång:
Ja-röst för Roger Gardells (FP) yrkande
Nej-röst för Malin Norfalls (S) yrkande
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar att utse Roger Gardells (FP) yrkande till
motförslag med 8 ja-röster mot 7 nej-röster.
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Roger Fredriksson
Åsa Evaldsson
Lennarth Förberg
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Jan – Eric Wildros
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Peter Bowin
Lova Necksten
Nicolas Westrup
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Propositionsordning 3
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer Kenneth Michaelssons (C)
yrkande mot Roger Gardells (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
Votering begärs. Kommunstyrelsen beslutar anta följande beslutsgång:
Ja-röst för Kenneth Michaelssons (C) yrkande
Nej-röst för Roger Gardells (FP) yrkande
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar bifalla Roger Gardells (FP) yrkande med 8 nejröster mot 7 ja-röster.
Ledamöter/tjänstgörande
ersättare

Parti

Jaröst

Roger Fredriksson
Åsa Evaldsson
Lennarth Förberg
Kenneth Michaelsson
Tim Svanberg
Roger Gardell
Malin Norfall
Tommy Andersson
Jan – Eric Wildros
Malin Månsson
Ola Robertsson
Peter Bowin
Lova Necksten
Nicolas Westrup
Tomas Lund
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Avstår från
att rösta

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på
granskningshandlingen för detaljplan för Kilenområdet:
- gång- och cykelvägen från bron stryks
- bredden på lokalgatan längs järnvägen minskas till 11 meter
- för att säkerställa ABRIs behov av parkeringsplatser, lokalgatan
söder om området flyttas norrut in på det som nu är utpekat som
kvartersmark
- beteckningarna k och r skall vara kvar medan beteckningen f tas bort
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Reservation
Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet i den del som rör beteckningen gällande röda ladan.
_______________
Exp: Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 272

Dnr 2012-000311 253

Del av Risatorp 1:10, del av Bustorp 1:1 och Bustorp
1:25 - Önskemål att köpa mark
KSAU § 180/2013
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Callenbrings önskar köpa mark i anslutning till sin gård. Marken planerar de
att använda som betesmark och odling av vallfoder. På Bustorp 1:25 finns
gamla grävda lergravar, sedan tegelbrukets tid, som de planerar att gräva ut,
så att de åter kan bli en våtmark. För att kunna anlägga våtmarken behöver
de äga marken. Skogen som finns på området ska gallras och göras mer
tillgänglig för både betesdjur och vilda djur och för allmänheten som
rekreationsområde.
Bedömning
Bustorp ligger mitt i landskapet mellan Ronneby tätort och kusten. Hela
området är av stort intresse under de närmaste 20-30 åren för utveckling av
tätorten, ex nya våtmarker, rekreationsområden eller bebyggelse. Att i
nuläget sälja delar av området anser stadsarkitekten vara förkastligt, inte
minst med hänsyn till svårigheten att köpa tillbaka marken om vi sen
kommer på att den behövs.
Större delen av marken är utarrenderad till Callenbrings på 5-årsavtal. För att
beta marken och odla vallfoder krävs inte att de äger marken.
För att anlägga nya våtmarker kan kommunen samarbeta som vi gjorde i
Gärestad.
Miljö- och Hälsoskyddsenheten har inget att erinra. De påpekar dock att det
finns bostäder i närheten och att risken för allergi, lukt mm från betesdjur
finns. Den finns dock redan idag i och med att de arrenderar marken. Miljöoch hälsoskyddsenheten förutsätter att Callenbrings tar fortsatt hänsyn till de
boende om de avser att fortsätta hålla betesdjur där.
Under marken går en VA-ledning. Miljöteknik håller på att ta över denna
ledning. Vid en försäljning av marken kommer ledningsrätt att krävas för
denna ledning.
Under marken går även ett fiberrör som inte får grävas av. Någon sorts
skydd behövs även för detta.
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Arbetsutskottets beslut 2013-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återemittera ärendet med
motiveringen att yttrande från Tekniska förvaltningen ska inhämtas och
därefter återaktualisera ärendet.
Tekniska förvaltningen, genom förvaltningschef Magnus Graad lämnar
följande yttrande:
Bakgrund
Tekniska förvaltningen har blivit ombedd att yttra sig avseende rubricerat
ärende. Efter samråd med Kommunstyrelsens ordförande skulle yttrandet
bland annat omfatta områdets geotekniska förutsättningar.
Utredning
Tekniska förvaltningen har från WSP inhämtat resultatet av den geotekniska
undersökningen som genomfördes för delar av området under sommaren
2007.
Aktuell undersökning redovisar att marken generellt sett har dåliga
geotekniska egenskaper med ett övre skikt av torv och gyttja med varierande
mäktighet. Därefter följer lera med inslag av siltlager ned till fast mark.
Grundvattenytan bedöms ligga ytligt och har detekterats inom 0,5-1 meter
under markytan.
Generellt sett gör Tekniska förvaltningen bedömningen att samtlig
exploatering inom ängsmarksområdet kräver grundförstärkningsåtgärder.
Kring kanterna mot höjdpartierna förbättras dock de geotekniska
egenskaperna radikalt varför det här är fullt lämpligt för lättare bebyggelse
såsom bostäder mm.
Totalt sett bedöms områdesförutsättningarna för exploatering i dagsläget
som ekonomiskt svårgenomförbara. Beroende på framtida utveckling av
exploateringsbehov samt genomförandeteknik kan detta dock förändras.
Bristen på kommunal strategisk odlingsbar mark gör att all avyttring av
denna typ av mark måste föregås av ordentlig genomlysning. Vår ståndpunkt
är generellt att denna typ av avyttring ej skall genomföras annat än att det
genomförs via ett markbyte där kommunen erhåller mer lämpad strategisk
mark.
Tekniska förvaltningens samlade bedömning är att området skall bibehållas
som strategisk markreserv och motsätter sig försäljning.
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Yttrande
Tekniska förvaltningen redovisar markförutsättningarna ovan och motsätter
sig försäljning.
Arbetsutskottets beslut 2014-05-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända ärendet på remiss till
Miljö- och byggnadsnämnden.
Miljö- och Byggnadsnämnden lämnar följande remissvar:
Diskussioner om köp och eller arrende av mark har pågått sedan 2006. År
2008 sålde kommunen 25000 kvm så att jordbruksfastigheten skulle kunna
utvecklas. Kommunen avstyrkte köpet av Bustorp 1 :25 samt del av Risatorp
1: 1 O men gick med på en längre arrendetid än var praxis vid den
tidpunkten. Anledningen till att kommunen inte gick med på en försäljning
var uppfattningen att marken ingår i ett större sammanhängande stråk av
kommunägdmark mellan Ronneby tätort och havet och att utvecklingen i
Ronneby framöver kommer sannolikt att ske i tätorten samt i dess
omedelbara närhet i första hand.
Ingenting har förändrats i sak sedan dess. Marken är visserligen sank så att
förutsättningar för bebyggelse med dagens teknik inte är goda men de
ekonomiska parametrarna kan ändras med tiden. Marken kan också komma
att användas till annat som kommer framtidens Ronneby till nytta, någonting
som vi inte kan förutse idag.
Med hänsyn härtill är det olämpligt att sälja marken. Arrendeförhållandena
ger Callenbrings möjlighet att driva och utveckla sitt jordbruk. Vill man
anlägga våtmark ryms detta väl in i kommunens miljömålsarbete och
kommunen kan säkert samarbeta med Callenbrings i ett sådant projekt.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker köp av del av Bustorp 1:1 och 1:25
och del av Risatorp 1:10.
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå ansökan om markköp.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om markköp avseende del av
Bustorp 1:1 och 1:25 och del av Risatorp 1:10.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om markköp avseende del av
Bustorp 1:1 och 1:25 och del av Risatorp 1:10.
_______________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Miljö – och byggnadsförvaltningen
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§ 273

Dnr 2015-000438 045

Hemställan avveckling och överbryggning för Leader
Blekinge
Sammanfattning
Föreningen Leader Blekinge skall avvecklas och den gamla
programperioden skall avslutas. En ny organisation, Sydost Leader skall
bildas, inför den nya programperioden.
Fackliga förhandlingar har genomförts tillsammans med representanter ifrån
Leader Blekinges styrelse, LAGgrupp i syfte att minimera kostnader och
underlätta en övergång till den nya Leader organisationen.
Rolf Persson och Viveca Olofsson har genomfört förhandlingarna med
Ledarna. En överenskommelse har gjorts och styrelsen antog denna vid möte
den 2015-08-18. Överenskommelsen innebär att personalen övergår till den
nya organisationen när den bildats.
(Leader Småland Sydost tar upp till beslut på sitt styrelsemöte den 2015-0904).
Jordbruksverket har dock meddelat att starten av den nya programperioden
kommer att bli försenad och trolig start för handläggning av projekt blir
tidigast i mars/ april 2016.
Hemställan om kompletterande finansiering
För att kunna avveckla verksamheten, överbrygga glappet mellan den gamla
programperioden och den nya och göra detta på ett korrekt juridiskt sätt.
Behövs finansiering enligt nedan;
Drift av kontor och personal i 12 månader eller tidigare när den nya
verksamheten kommer igång:
Lön inklusive arbetsgivaravgifter, skatte och försäkringar 80 000 kr/mån =
960 000 kr.
Hyran kontoret i Soft Center, 4 O00 kr/månad= 48 000 kr.
Netcomb (datordrift) 1 800 kr/mânad, telefonkostnader ca 300 kr/månad
samt diverse kontorsmaterial ca 900 kr/månad = 36 000 kr.
Tillkommer:
Bokföring 1000 kr/månad = 12 000 kr.
Revisorskostnader 40000 kr + 50 000 kr = 90 000 kr
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Leader Blekinge och Leader Smålandsydost har genomfört ett gemensamt
projekt ”Gränslöst”. Återstår att reglera Blekinges medverkan = 162 000 kr.
Det förberedande stödet är också försenat och fortfarande oklart om exakt
belopp som vi kan förvänta oss. Dock krävs detta också offentlig
medfinansiering för att få ut.
Bedömning är att det krävs ca 150 000 kr i offentlig medfinansiering från
Blekinge. Detta belopp är dock medräknat i summan nedan.
På grund av ovan nämnda försenade start av programperioden och för att
säkerställa kontinuiteten krävs ytterligare finansiering av verksamheten med
Totalt 1. 300 000 kr
Fördelat enligt gängse fördelningsnycklar:
10 % Sölvesborgs kommun = 130 000 kr
10 % Olofströms kommun = 130 000 kr
20 % Ronneby kommun = 260 O00 kr
20 % Karlshamns kommun = 260 000 kr
40 % Karlskrona kommun = 520 000 kr
OBS: Vid tidigare start av den nya programperioden kommer återbetalning
av medlen att göras till kommunerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar följande:
-

Ronneby kommun bidrar med 260,000 SEK till Leader Blekinge, i
enlighet med gängse fördelningsnycklar, i syfte att kunna
avveckla/likvidera föreningen
Eventuellt återstående medel när föreningen är avvecklad återgår till
respektive kommun.

-
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-

Är det så att uppsagd personal inte övergår till den nya
organisationen skall denne stå till Blekingekommuners förfogande
under uppsägningstiden

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

Ronneby kommun bidrar med 260,000 SEK till Leader Blekinge, i
enlighet med gängse fördelningsnycklar, i syfte att kunna
avveckla/likvidera föreningen
Eventuellt återstående medel när föreningen är avvecklad återgår till
respektive kommun.

-

Bidraget ges under förutsättning att samtliga blekingekommuner gör
på samma sätt och utifrån redovisat förslag

-

Är det så att uppsagd personal inte övergår till den nya
organisationen skall denne stå till Blekingekommuners förfogande
under uppsägningstiden

Ledamot Tommy Andersson (S) deltar inte i beslutet.
________________
Exp:
Ebon Kaisajuntti
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§ 274

Dnr 2015-000230 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra
kvartalet redovisas för ledamöterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera
informationen till protokollet.
_______________
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§ 275

Dnr 2013-000436 253

Försäljning av fastigheten S:a Eringsboda 1:9,
föreningsgård, f.d. ålderdomshem, Sörgårdsvägen 18,
Eringsboda
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade § 149/2015 att sälja fastigheten S:a Eringsboda
1:9, föreningsgård, f.d. ålderdomshem, Sörgårdsvägen 18, Eringsboda till
Örjan Westlund, Stockholm.
Bedömning
Örjan Westlund som har avsikten att starta HVB hem för flickor i åldrarna
13-20 år vill köpa fastigheten i sitt helägda bolag Foxab AB.
Registreringsbevis och köpekontrakt bifogas.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka en försäljning av fastigheten S:a
Eringsboda 1:9 till Foxab AB, ägare Örjan Westlund för en köpeskilling om
550 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka en försäljning av fastigheten S:a
Eringsboda 1:9 till Foxab AB, ägare Örjan Westlund för en köpeskilling om
550 tkr.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsen arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka en försäljning av fastigheten S:a
Eringsboda 1:9 till Foxab AB, ägare Örjan Westlund för en köpeskilling om
550 tkr.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 276

Dnr 2015-000464 049

Information om kommunens krediter 2015-08-31
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.
Bedömning
Av bifogad finansrapport framgår kommunens och de helägda bolagens
krediter. Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 augusti 2015 till 401
(411) mkr. Värde inom parantes avser per 31/12 2014. 56 (48) % av
kommunens lånestock om 621 (627) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta
högst tre månader. Av lånen har 44 (46) % en förfallotidpunkt som är kortare
än ett år. Genomsnittlig kostnadsränta för perioden januari till april uppgick
till 1,2 %. Riksbankens styrränta ligger per 2015-08-31 på -0,35 %.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. Kommunstyrelsen beslutar att
rapportera beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
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Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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.
________________
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§ 277

Dnr 2015-000142 007

Revisionsrapport för yttrande om granskning av
ärendehanteringen i Ronneby kommun
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
I samband med att kommunstyrelsen 2015-06-15 beslutade om yttrande över
revisionsrapport Ärendehanteringen i Ronneby kommun beslutades också att
• listan över öppna ärenden överlämnas till kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare för uppföljning under hösten 2015
• uppdra kommunledningsförvaltningen att skapa rutiner för uppföljning av
nya ärenden från september 2015
Utifrån detta föreslås att en lista över öppna ärenden äldre än tre månader tas
fram en gång per kvartal. Listan gås igenom av enhetschef för SUS-enheten
samt förvaltningschef kommunledningsförvaltningen (kommundirektör)
samt förvaltningschef tekniska förvaltningen.
Motsvarande lista överlämnas till kommunstyrelsen två gånger om året.
Första listan överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-21 och
till kommunstyrelsen 2015-10-06.
Listan överlämnas även till kommunfullmäktiges presidium.
För övriga nämnder förslås en rekommendation att redovisning av samtliga
öppna nämndsärenden görs i samband med nämndsberedningarna.
Nämndsekreterarna ansvarar för att en sådan lista tas fram.
Handläggarna är sedan tidigare enligt grunddokument bilaga H ansvariga för
att meddela registrator eller nämndsekreterare att ett ärende kan avslutas.
Beslut i kommunstyrelsen som innebär ett uppdrag sammanställs från och
med september 2015 i en lista. Denna uppdragslista redovisas för
kommunstyrelsen en gång per kvartal.
Det läggs bevakning i Ciceron (dokument- och ärendehanteringssystemet)
gällande nya kommunstyrelseuppdrag fr om september 2015.
Sedan tidigare redovisas uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige
samt läget avseende motioner och medborgarförslag två gånger om året till
kommunfullmäktige.
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Systemförvaltare och enhetschef SUS-enheten arbetar vidare med hur
Ciceron kan användas för att tydliggöra var i processen ett ärende befinner
sig. Resultat av detta arbete ska vara klart för eventuell implementering
2016-01-01.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att notera redovisning till protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att information noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen
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§ 278

Dnr 2015-000466 101

Redovisning av öppna ärenden 11 juni 2015
Sammanfattning
I samband med att kommunstyrelsen 2015-06-15 beslutade om yttrande över
revisionsrapport Ärendehanteringen i Ronneby kommun beslutades också att
• listan över öppna ärenden överlämnas till kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare för uppföljning under hösten 2015
• uppdra kommunledningsförvaltningen att skapa rutiner för uppföljning av
nya ärenden från september 2015
Listan över öppna ärenden har överlämnats.
Enligt förslag redovisas listan fortsättningsvis till kommunstyrelsen två
gånger per år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att:
-

informationen noteras till protokollet

-

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över listan och
rensa listan

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet samt att
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över listan och rensa
listan.
_______________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

64(82)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-06

Kommunstyrelsen

§ 279

Dnr 2015-000470 252

Begäran om markköp kvarteret Telefonen
Sammanfattning
Med anledning av pågående detaljplanearbete för kvarteret Kilen vill ABRI
informera om sitt behov av att säkerställa tillgång till ytor för parkering i
anslutning till kvarteret Telefonen. Ärendet har hanterats vid ett extra
styrelsemöte enligt följande:
Protokoll styrelsemöte ABRI 2015-09-15
§ 84 Beslut- Markköp Kv Kilen
VD föredrog förslag till att köpa in mark angränsade till Kv Telefonen för att
säkerställa logistik och parkeringsytor till fastighetens hyresgäster.
Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att tillskriva Kommunstyrelsen att få
köpa markområde enligt bilaga l.
Paragrafen förklarades omgående justerad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till synpunkterna i ärendet om
detaljplan för Kilen tillstyrks inriktningen att ABRI får köpa mark för sitt
parkeringsbehov. Tekniska förvaltningen får med anledning av ansökan
återkomma om gränsdragning och pris.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till synpunkterna i ärendet om
detaljplan för Kilen tillstyrks inriktningen att ABRI får köpa mark för sitt
parkeringsbehov. Tekniska förvaltningen får med anledning av ansökan
återkomma om gränsdragning och pris.
_______________
Exp:
Dennis Roberteus (ABRI), Tekniska förvaltningen
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§ 280

Dnr 2015-000482 012

Verksamhetsetablering Viggenområdet
Sammanfattning
I enlighet med policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag ber AB Ronneby Industrifastigheter om ägarens
yttrande/ställningstagande avseende beslut om större investering som
styrelsen har tagit beslut om.
Protokoll styrelsemöte ABRI 2015-09-15
§83 Beslut - Omlastningsterminal i Viggenområdet
VD föredrog investering i nybyggnation, till PostNord, på en föreslagen plats
inom Viggenområdet mot tecknande av långsiktigt hyresavtal till budgeterat
avkastningskrav. Styrelsen beslutade att ABRI skall investera upp till 60
msek i nybyggnation av omlastningsterminal i Viggenområdet mot
tecknande av hyresavtal till budgeterat avkastningskrav. VD fick i uppdrag
att komplettera ABRl:s investeringsplan för 20 l 5 samt att tillskriva ägaren
för ställningstagande, yttrande.
Paragrafen förklarades omgående justerad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka en
investering om 60 miljoner kr för nybyggnation av omlastningscentral till
PostNord under förutsättning att hyresavtal upprättas.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Jan-Eric
Wildros (S) samt ersättare Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka en
investering om 60 miljoner kr för nybyggnation av omlastningscentral till
PostNord under förutsättning att hyresavtal upprättas.
_______________
Exp:
Dennis Roberteus (ABRI)
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§ 281

Dnr 2015-000219 100

Finansdepartementets begäran om remissyttrande
gällande en kommunallag för framtiden
Sammanfattning
Finansdepartementet har bjudit in Ronneby kommun att lämna synpunkter
på ett betänkande med förslag till ny kommunallag, SOU 2015:24 En
kommunallag för framtiden. Förslag till remissvar bifogas.
Gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige har vid möte den 8
september 2015 fått en muntlig information om betänkandet och därvid
lämnat synpunkter på detsamma. En sammanfattning av betänkandet har
remitterats till kommunens revisorer för yttrande. Svar på remissen har inte
inkommit.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen
förslås besluta att kommunfullmäktige föreslås avge remissvar i enlighet
med upprättat förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avge remissvar i
enlighet med upprättat förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric
Wildros (S), Lennarth Förberg (M) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avge remissvar i
enlighet med upprättat förslag.
_______________
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§ 282

Dnr 2015-000469 101

Sammanträdestider kommunstyrelsen och dess utskott
2016
Sammanfattning
Kommunstyrelsen
2016-01-12
2016-02-02
2016-03-01
2016-04-05
2016-05-03
2016-06-07

2016-08-09
2016-09-06
2016-10-04
2016-11-01
2016-11-29

Kommunstyrelsen arbetsutskottet
2016-01-18
2016-02-08
2016-02-22
2016-03-07
2016-03-21
2016-04-18
2016-05-09
2016-05-23

2016-08-15
2016-08-29
2016-09-12
2016-09-26
2016-10-10, 2016-10-24
2016-11-07, 2016-11-21
2016-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till föreslagna
sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott för år 2016.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreslagna sammanträdestider för
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2016.
________________
Exp: Samtliga förvaltningar och bolag
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§ 283

Dnr 2015-000468 101

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2016
Sammanfattning
Kommunfullmäktige
2016-01-28

2016-08-25

2016-02-25

2016-09-29

2016-03-31

2016-10-27

2016-04-28

2016-11-24

2016-05-26

2016-12-15

2016-06-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till föreslagna
sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2016.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna
sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2016.
________________
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§ 284

Dnr 2015-000007 101

Delegationsbeslut 2015
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från tekniska
förvaltningen och Äldreförvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar notera delegationsbesluten till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera delegationsbesluten till protokollet.
_______________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Äldreförvaltningen
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§ 285

Dnr 2015-000480 049

Tertial T2 - tekniska förvaltningen
Sammanfattning
Magnus Graad redovisar prognosen för helår avseende tekniska
förvaltningen med särskilt fokus på driftsbudgeten. Han redovisar också
planerade åtgärder för att minska ner driftskostnaderna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tekniska förvaltningen får i
uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa hur övriga verksamheter inom
förvaltningen kan stötta upp för att minimera åtgärder inom kostdelen.
Möjliga besparingar ska vara prissatta.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Lova
Necksten, Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V)
samt tjänstgörande ersättare Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att:
-

tekniska förvaltningen implementerar åtgärderna:
a) generell ”handbroms”
b) vägbeläggningar – upp mot 500 tkr
c) fastighetsunderhåll – upp mot 500 tkr

-

tekniska förvaltningen får fortsätta att se över kostnader som inte
berör kosten samt presentera förslag på åtgärder

-

lägesrapportering av arbetet varje månad till kommunstyrelsen året ut

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

tekniska förvaltningen implementerar åtgärderna:
d) generell ”handbroms”
e) vägbeläggningar – upp mot 500 tkr
f) fastighetsunderhåll – upp mot 500 tkr

-

tekniska förvaltningen får fortsätta att se över kostnader som inte
berör kosten samt presentera förslag på åtgärder

-

lägesrapportering av arbetet varje månad till kommunstyrelsen året ut

________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 286

Dnr 2015-000465 049

Delårsrapport 2015-08-31
Sammanfattning
Härmed avges delårsrapport per 2015-08-31, jämte prognos för 2015.
Rapporten indikerar ett positivt årsresultat om 11,6 mkr, vilket ger en positiv
budgetavvikelse på 7,0 mkr.
Centrala konton och förutsättningar
Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott mot budget
med 10,5 mkr, trots att skatteintäkter och statsbidrag avviker negativt med 10,4 mkr. Överskottet uppstår främst genom en återbetalning av AFA-medel
(11,3 mkr) är inräknad. Eftersläpningar i investeringar och låg räntenivå
bidrar till en lägre finansiell kostnad.
Nämnderna
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad
budgetavvikelse på -3,5 mkr. De nämnder som lämnar prognos med en större
negativ budgetavvikelse är Miljö- och byggnadsnämnden (-3,1 mkr),
Socialnämnden (-2,1 mkr) och Utbildningsnämnden (-1,3 mkr). För mer
information om nämnderna se delårsrapporten och nämndernas rapporter.
Bedömning
Kommunfullmäktige anger i budget 2015, plan 2016-2017,
styrningsprincipen att tilldelade ekonomisk resurser går före verksamhetens
mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag vad som följer av
tvingande lagstiftning eller motsvarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige
________________
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§ 287

Dnr 2015-000497 101

Godkännande av bisyssla - kommunstyrelsens
ordförande
Sammanfattning
Ordförande Roger Fredriksson (M) redovisar följande bisysslor:
-

Deltidsbrandman, räddningstjänsten – (tjänstledig)

-

Eget företag – under avveckling

-

Industrifastighet

-

Delägare i lantbruksfastighet på 14 hektar

Deltar i debatten
I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C),
ledamöterna Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD) samt ersättare NilsIngmar Thorell (FP).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att bisysslorna
godkänns utan löneavdrag.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisade bisysslor utan
löneavdrag.
Med anledning av jäv deltar inte ordförande Roger Fredriksson (M) i
handläggningen av detta ärende.
_______________
Exp:
Roger Fredriksson
Personalenheten
Ekonomienheten
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§ 288

Dnr 2014-000600 101

Val av representanter från kommunala nämnder och
bolag till referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby
kommun
Sammanfattning
Under 2013 beslutade Kommunstyrelsen att bilda en referensgrupp för barns
rättigheter i Ronneby kommun (KS § 228/2013 2013-08-19). Varje
förvaltning, nämnd och bolag erbjöds därefter att utse en representant. På
grund av ny mandatperiod beslutade Kommunstyrelsen arbetsutskott 201503-09 att nämnder och bolag på nytt erbjuds att utse representanter till
referensgruppen (KSAU § 105/2015).
Val av representanter från nämnder och bolag ska lyftas för beslut i
Kommunstyrelsen. Vid detta tillfälle ska en representant från
Kommunstyrelsen utses.
Följande representanter har inkommit från nämnder och bolag:
Fritid- och kulturnämnden, Johan Svedberg (S)
Miljö och byggnadsnämnden, Margaret Yngveson (S)
Utbildningsnämnden, Silke Jacob (C)
Socialnämnden, Åsa Evaldsson (M)
ABRI, Martin Moberg (S)
Äldrenämnden svarar att barn inte ingår i verksamheten i så stor utsträckning
att en representant behöver utses. AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö och
teknik AB har inte inkommit med svar.
Bedömning
Gruppen bör ha en partipolitisk bredd och en jämställd representation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att utse
en representant till referensgruppen för barns rättigheter i Ronneby kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs till
kommande sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
______________
Exp:
Sofie Ceder
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§ 289

Dnr 2015-000503 101

Aktuellt från Tekniska förvaltningen
Sammanfattning
Förvaltningschef Magnus Graad informerar kommunstyrelsen om aktuella
händelser etc. på förvaltningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Peter Bowin (V), tjänstgörande ersättare Nils-Ingmar
Thorell (FP), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida
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Kommunstyrelsen

§ 290

Dnr 2015-000513 000

Delegation från kommunstyrelsen till
kommunstyrelsens arbetsutskott gällande Hulta
förskola
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen delegerar
rätten att yttra sig gällande Hulta förskola (dnr: 2012/396) till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att yttra sig gällande Hulta
förskola (dnr: 2012/396) till kommunstyrelsens arbetsutskott.
_______________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 291

Dnr 2015-000507 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
Näringslivsrådet, Mikael Karlsson (S) samt nyval
Sammanfattning
Mikael Karlsson (S) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som
ledamot i Näringslivsrådet.
Yrkanden
Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att:
-

Mikael Karlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Näringslivsrådet

-

utse Amani El- Ali (S) till ny ledamot i Näringslivsrådet

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Mikael Karlsson (S) från sitt
uppdrag som ledamot i Näringslivsrådet samt utse Amani El- Ali (S) till ny
ledamot i Näringslivsrådet.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen
Näringslivschefen
Mikael Karlsson
Amani El- Ali

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

82(82)

