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2012/236 

§ 30  Central kostenhet 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §8/2014 2014-01-20, Central 

kostenhet 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-07 Ny kostenhet missiv 140107     

3 Handling 2013-12-27 Yttrande över förslag till kostorganisation, 
Utbildningsnämnden 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-11-26 KS §313/2013 2013-11-26, Central 
kostenhet 

   

5 Handling 2013-11-18 Förhandling (MBL 11) angående Central 
kostenhet för Ronneby Kommun 

   

6 Beslut allmänt ärende 2013-10-28 KS AU §340/2013 2013-10-28, Central 
kostenhet 

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-22 Förslag till en ny central kostenhet     

 

 

Personalchef Jonas Jönsson fördrar ärendet tillsammans med kostchef Elena Johansson och lämnar 

följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
En arbetsgrupp med uppdrag att genomföra en inriktningsutredning av kommunens 

måltidsverksamhet tillsattes under 2012 och gruppen lämnade beslut enligt uppdrag. 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2012-11-29 § 339 utifrån utredningen bl a att ge 

kommundirektören i uppdrag att företa en fördjupad analys och redovisa förslaget i april 2013 med 

inriktning att inrätta en ny central kostenhet med samlade resurser och områdesindelat ansvar samt 

att planera utbildning för personal enligt kostpolicy och kvalitetssystem. 

Förslag till beslut presenterades och diskuterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 § 

174. KSAU beslutade att återremittera ärendet för vidare utredning och att det skulle 

återaktualiseras i september månad 2013. 

Kommunstyrelsen beslutade vid möte 2013-11-26 § 313 att ärendet skulle remitteras till 

Utbildningsnämnden för yttrande då förslaget innefattar en överflyttning av medel från 

Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen som nämnd för Tekniska förvaltningen. Yttrande har 

inkommit 2013-12-27 där nämnden avstyrker förslaget att inrätta geografiskt indelade 

måltidschefer, avstyrker förslaget att flytta över resurser samt påtalar ett behov av en person med 

särskilt ansvar för utbildningsverksamheternas kost.  

Bedömning 
Den interna utredaren har gjort en fördjupad analys av den inriktningsutredning som initialt gjordes. 

I den tittar man på ett antal alternativa organisationsformer men fördelarna överväger till förmån för 

en central kostenhet med samtliga resurser och ett områdesindelat ansvar. Även de remissyttranden 

som framfördes från berörda nämnder var positiva till en central kostenhet.   
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Utifrån den fördjupade analys som gjorts av den interna utredaren föreslås en ny organisering av 

måltidsverksamheten i en kostenhet, med placering direkt under kommunstyrelse och 

kommundirektör. Detta för att kommunens måltidsverksamhet är en strategisk funktion och bör ha 

en politisk styrning. Ett förslag på hur en sådan kostenhet kan bemannas är också framtaget. I 

förslaget på bemanning ingår en ökning av den totala bemanningen jämfört med dagens bemanning 

med 3,5 tjänster. 

Kostchef Elena Johansson har efter att ha tagit del av Utbildningsnämndens remissyttrande bedömt 

att liggande förslag till ny kostorganisation tillgodoser utbildningsverksamheternas behov.  

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen godkänner föreslagen organisation. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

Att kommunens måltidsverksamhet organiseras i en ny central kostenhet och placeras under 

Tekniska förvaltningen. 

Att medel omfördelas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen som nämnd för Tekniska 

förvaltningen fr o m 2014-04-01 (personal, drift och livsmedelkostnader) 

Att den totala bemanningen utökas med 3,5.  

Att finansieringen av utökningen sker genom att medel motsvarande: 

o 0,75 tjänst (c:a 350 tkr) tillskjuts budgeten  

o 0,5 tjänst (c:a 250 tkr) hanteras inom ram för Tekniska förvaltningen 

o 1 tjänst (c:a 500 tkr) omfördelas från utbildningsnämndens budget till 

kommunstyrelsens budget som nämnd för Tekniska förvaltningen  

o 1,25 tjänst (c:a 640 tkr) hanteras inom befintlig ram för den nya centrala kostenheten 

genom effektiviseringar av arbetet.  

 

Att kostchefen får i uppdrag att återredovisa exakta belopp som ska omfördelas från 

Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. 

Att ikraftträdande för den nya organisationen sker 2014-04-01. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen organisation och föreslår att 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

Att kommunens måltidsverksamhet organiseras i en ny central kostenhet och placeras under 

Tekniska förvaltningen. 

Att medel omfördelas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen som nämnd för Tekniska 

förvaltningen fr o m 2014-04-01 (personal, drift och livsmedelkostnader) 

Att den totala bemanningen utökas med 3,5.  

Att finansieringen av utökningen sker genom att medel motsvarande: 

o 0,75 tjänst (c:a 350 tkr) tillskjuts budgeten  

o 0,5 tjänst (c:a 250 tkr) hanteras inom ram för Tekniska förvaltningen 

o 1 tjänst (c:a 500 tkr) omfördelas från utbildningsnämndens budget till 

kommunstyrelsens budget som nämnd för Tekniska förvaltningen  
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o 1,25 tjänst (c:a 640 tkr) hanteras inom befintlig ram för den nya centrala kostenheten 

genom effektiviseringar av arbetet.  

 

Att kostchefen får i uppdrag att återredovisa exakta belopp som ska omfördelas från 

Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. 

Att ikraftträdande för den nya organisationen sker 2014-04-01. 

Att Tekniska förvaltningen ska återkomma med en gränsdragningslista senast till Kommunstyrelsen 

i mars. 

Deltar ej i beslutet 
Ledamot Tommy Andersson (S) deltar ej i beslutet.  

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), JanAnders 

Palmqvist (S), Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C) samt 

ersättare Lennarth Förberg (M) 

Yrkanden 
Ledamot Jan-Eric Wildros (S) yrkar att Kommunstyrelsen inte ska fatta beslut om pkt 3 förrän 

ansvarsfördelningen/gränsdragningen är klar. 

 

Ordförande Roger Fredriksson yrkar bifall till förslag till beslut med justeringen att tjänsterna i 

under respektive punkt stryks och att det bara står medel där. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på hela förslaget förutom punkt 3 och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på Jan-Eric Wildros (S) yrkande om att undanta 

punkt tre från beslutet i avvaktan på ansvarsfördelning/gränsdragningen är klar och finner att 

Kommunstyrelsen avslår detsamma. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för avslag på Jan-Eric Wildros (S) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Jan-Eric Wildros (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) ja-röster och sju (7) nej-

röster. Kommunstyrelsen avslår Jan-Eric Wildros (S) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen organisation och föreslår att 

Kommunfullmäktige beslutar: 
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Att kommunens måltidsverksamhet organiseras i en ny central kostenhet och placeras under 

Tekniska förvaltningen. 

Att medel omfördelas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen som nämnd för Tekniska 

förvaltningen fr o m 2014-04-01 (personal, drift och livsmedelkostnader) 

Att den totala bemanningen utökas med 3,5.  

Att finansieringen av utökningen sker genom att: 

o 350 tkr tillskjuts budgeten  

o 250 tkr hanteras inom ram för Tekniska förvaltningen 

o 500 tkr omfördelas från utbildningsnämndens budget till kommunstyrelsens budget 

som nämnd för Tekniska förvaltningen  

o 640 tkr hanteras inom befintlig ram för den nya centrala kostenheten genom 

effektiviseringar av arbetet.  

 

Att kostchefen får i uppdrag att återredovisa exakta belopp som ska omfördelas från 

Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. 

Att ikraftträdande för den nya organisationen sker 2014-04-01. 

Att Tekniska förvaltningen ska återkomma med en gränsdragningslista senast till Kommunstyrelsen 

i mars. 

_____________________ 
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2013/413 

§ 31  Bildande av VisitBlekinge ideell förening 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-03 Medlemsavgifter och serviceavgifter 

VisitBlekinge  
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-12-02 KS AU §383/2013 2013-12-02, Bildande 
av VisitBlekinge ideell förening 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-25 Bildande av VisitBlekinge ideell förening     

 

 

Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
På initiativ av landshövding och regionråd startades den 5 september 2013 en process för att utifrån 

ett underifrån perspektiv utveckla regionens samverkan kring en gemensam strategi för 

besöksnäringen. Inom ramen för projektet Attraktionskraft Blekinge har en strategi för 

besöksnäringen tagits fram i samarbete med företrädare för offentlig/kommunal verksamhet och 

besöksnäringen i Blekinge (se bilaga 1). 

Strategin presenterades vid ett stormöte med drygt 200 deltagare i Karlshamn den 5 september 

2013. 

Att genom en förankrad strategi för besöksnäringen i hela Blekinge ta avstamp för en kraftsamling 

av insatserna inom besöksnäringen. Syftet är att utveckla besöksnäringen till den potentiella 

tillväxtbransch vi genom Blekingestrategin utpekat branschen till att vara. 

Utifrån stormötet för turismen den 5 september då Turismstrategin presenterades behöver en 

förankring av organisationsmodell och finansiering hos regionens kommuner och länsstyrelsen 

genomföras i syfte att snarast fastställa uppdrag och forma en gemensam organisation för 

utvecklingen av besöksnäringen. Parallellt arbetas med att knyta enskilda besöksnäringsaktörer till 

den gemensamma organisationen. 

Bedömning 
För att få en aktiv operativ organisation med fokus på besöksnäringen föreslås bildande av en ideell 

förening, VisitBlekinge. Föreningen ska ha representation av Länsstyrelsen, Region Blekinge, 

länets kommuner och det privata näringslivet.  

Organisationsmodellen bygger på en ideell förening i grunden, där alla aktörer inom 

besöksnäringen har ett lika medlemskap. 

 

Föreningen driftar sedan ett operativt bolag- Det är i det operativa bolaget som verksamheten 

bedrivs. 

Fördelen är att det förenklar möjligheterna till ett privat/offentligt samägande och att det ger även 

utrymme för offentlig projektfinansiering (om så önskas). 

Organisationsmodellen förtydligas i stadgarna för den ideella föreningen. 

Region Blekinge är den drivande parten i uppstarten och bildandet av föreningen till dess att 

föreningen bildats och styrelse valts. 

En arbetsgrupp har bildats och har som uppgift vid sitt första möte att arbeta fram förslag på 
stadgar, ta fram förslag på antal ledamöter och suppleanter i styrelsen, förebereda 
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bolagsbildning och ägardirektiv till bolaget, starta arbetet med verksamhetsplan och 
förbereda det första årsmötet. 
 

Föreningen finansieras av de ingående parterna med dels insats i form av arbetstid och dels i form 

av insatskapital. 

Finansieringsmodellen bygger på ett delat ansvar mellan det offentliga och det privata. I 

inledningen tar det offentliga en större del av finansieringen men över tid delas detta lika. 

Modellen bygger på ett nära samarbete mellan kommunerna där man med ett ”Koncerntänkande” 

utnyttjar kunskap, kompetens och resurser på ett effektivt sätt. Grunden är ett gemensamt beslut om 

att vi tillsammans i Blekinge kan göra ett större avtryck än vad någon enskild aktör klarar på egen 

hand. 

 

Budgeten kommer att fördelas på en basfinansiering och en operativ budget. Där den operativa 

budgeten utvecklas utifrån gällande marknadsplan. Medlemmarna kommer även att kunna välja 

nivå på sitt engagemang i den operativa delen. 

För de tre första åren föreslås Ronneby kommun bidra med 150, 310 och 110 tkr, motsvarande 5% 

av den totala insatsen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås hemställa hos kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ronneby kommun blir fullvärdig medlem i Vist Blekinge ideell förening 

2. Ronneby kommun tillsammans med övriga initiativtagare till VisistBlekinge ideell förening 

(Region Blekinge Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamn 

kommun, Olofström kommun, Sölvesborg kommun), bilda driftbolag 

3. Ronneby kommun i samverkan med övriga initiativtagare utse representanter till 

VisitBlekinge ideella förenings styrelse 

4. Ronneby kommun finansierar VisitBlekinge ideell förening i enlighet med 

finansieringsmodell enligt bilaga. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun blir fullvärdig 

medlem i Vist Blekinge ideell förening, under förutsättning att andra aktörer i projektet fattar 

likalydande beslut. 

 

Att Ronneby kommun tillsammans med övriga initiativtagare till VisistBlekinge ideell förening 

(Region Blekinge Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamn kommun, 

Olofström kommun, Sölvesborg kommun), bildar driftbolag. 

Att Ronneby kommun i samverkan med övriga initiativtagare utser representanter till VisitBlekinge 

ideella förenings styrelse 

Att Ronneby kommun finansierar VisitBlekinge ideell förening i enlighet med finansieringsmodell 

enligt bilaga. 

Att kostnaden belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda avgifter 
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Åza Rydén, Region Blekinge, redogör för de förändringar som skett i förslaget och finansieringen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S), Tommy 

Andersson (S), Roger Gardell (FP), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Thomas 

Håkansson (C) samt ersättare Gilbert Nilsson (C), Martin Moberg (S) och Margareta Yngveson (S). 

Yrkanden 
Ledamot Peter Bowin (V) yrkar på återremiss. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

_____________________ 
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2014/10 

§ 32  Information från näringslivschefen  

Sammanfattning 
Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om kommunens betyg i Svensk Näringslivs 

undersökning. Har tappat i betyg inom några områden och förbättrat betyget inom något annat. 

Betygen sjunker i hela landet. Rankingen kommer i maj. 

Torbjörn Lind informerar även kort om etableringsläget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Thomas 

Håkansson (C), Willy Persson (KD), Roger Gardell (FP), Peter Bowin (V) samt ersättarna Gilbert 

Nilsson (C) och Tim Svanberg (C). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/216 

§ 33  Internbudget 2014 Näringslivsenheten  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-29 Internbudget näringslivsenheten     

2 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §17/2014 2014-01-20, 
internbudget 2014 Näringslivsenheten 

   

 

 

Torbjörn Lind redovisar förslag till internbudget inklusive attestlistor för Näringslivsenheten. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till internbudget inklusive attestlistor för 

Näringslivsenheten. 

_____________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind 

Elizabeth Olsson 

Ekonomienheten
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2013/423 

§ 34  Avfallsplan och renhållningsordning 2014-2019 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §4/2014 2014-01-20, 

Remissyttrande angående avfallsplan 
och renhållningsordning 2014-2019 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-09 Samråd avseende avfallsplan 2014-2019 
för Ronneby kommun med tillhörande 
renhållningsordning  

   

3 Handling 2013-12-19 Inbjudan till samråd avseende ny 
avfallsplan och renhållningsordning för 
Ronneby kommun, Ronneby Miljö & 
Teknik AB 

   

4 Handling 2013-12-02 Avfallsplan och renhållningsordning 
2014-2019, Ronneby Miljö & Teknik AB 

   

 

 

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Alla kommuner ska ha en avfallsplan och renhållningsordning, enligt 15 kap. 11§ miljöbalken. 

Avfallsplanens innehåll regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehåll i en 

kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6). Ronneby kommun har 

genom Ronneby Miljö & Teknik AB tagit fram en ny avfallsplan med tillhörande 

renhållningsordning för åren 2014-2019, i enlighet med gällande lagstiftning. Planen innehåller 

målområden, samt mål och åtgärder för att dessa ska kunna uppfyllas. Den årliga uppföljningen 

skall samordnas med det miljöbokslut som görs för Ronneby kommun. 

 

Ärende 

Ronneby kommun har genom Ronneby Miljö & Teknik AB tagit fram en ny avfallsplan med 

tillhörande renhållningsordning för åren 2014-2019, i enlighet med gällande lagstiftning . Alla 

kommuner ska ha en avfallsplan och renhållningsordning, enligt 15 kap. 11§ miljöbalken. 

Avfallsplanens innehåll regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehåll i en 

kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6). Planen innehåller 

målområden, samt mål och åtgärder för att dessa ska kunna uppfyllas. Föreskrifterna reglerar 

hanteringen av avfallet 

Vid framtagandet av avfallsplanen har en styrgrupp funnits med representanter från styrelsen 

Miljöteknik, kommunstyrelsen, miljö- och energirådet och miljö- och byggnadsnämnden. 

Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från Miljöteknik, miljö- och hälsoskyddsenheten, plan- och 

bygglovsenheten samt kommunledningsförvaltningen. 

Avfallsplanen har tydliga mål och en uppföljning skall göras årligen. Uppföljningen bör samordnas 

med det miljöbokslut som görs för Ronneby kommun då en del av avfallsplanens mål sammanfaller 

med lokala miljömål för kommunen.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att man ej har någon 

erinran men att den årliga uppföljningen skall samordnas med det miljöbokslut som görs 

för Ronneby kommun. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra att den årliga uppföljningen skall samordnas med det 

miljöbokslut som görs för Ronneby kommun. Under 4.3.1 i förslaget till Avfallsplan ska 

Tekniska nämnden ersättas av Tekniska förvaltningen. I övrigt ingen erinran. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra att den årliga uppföljningen skall samordnas med det 

miljöbokslut som görs för Ronneby kommun. Under 4.3.1 i förslaget till Avfallsplan ska 

Tekniska nämnden ersättas av Tekniska förvaltningen. I övrigt ingen erinran. 

_____________________ 

Exp: 

Camilla Norrman 

Ronneby Miljö & Teknik AB



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(41) 

 
Kommunstyrelsen 2014-02-04 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/249 

§ 35  Upphävande av detaljplaner inom Backaryd tätort 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §6/2014 2014-01-20, Upphävande 

av detaljplaner inom Backaryd tätort 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-09 Upphävande av detaljplaner inom 
Backaryd tätort  

   

3 Handling 2013-10-18 Inbjudan till granskningsutställning, Miljö- 
och byggnadsnämnden 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-09-11 KS §221/2013 2013-09-03, Upphävande 
av detaljplaner inom Backaryd tätort 

   

5 Beslut allmänt ärende 2013-08-19 KS AU §232/2013 2013-08-19, 
Upphävande av detaljplaner inom 
Backaryd tätort 

   

6 Handling 2013-07-15 Planbeskrivning gällande upphävande av 
detaljplaner i Backaryd tätort 

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-07-15 Upphävande av detaljplaner inom 
Backaryd tätort  

   

 

 

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Inkomna synpunkter redovisas i bifogad granskningsutlåtande. Backaryd tätort regleras 

idag av ett antal detaljplaner, vilka vann laga kraft mellan år 1956 till 2003. Idag är större 

delen av de planerade tomterna bebyggda men det finns fortfarande en del outnyttjade 

byggrätter. Genom åren har man gjort ganska stora avsteg från planerna. I och med att det 

finns detaljplaner för områdena finns det också särskilda bestämmelser. Bland annat finns 

kvarter med beteckningen A, en beteckning som inte används idag. Det finns områden med 

kvartersmark där genomförandetiden har löpt ut. Det finns många kvarter med mycket 

prickmark.  

Planbestämmelserna upplevs också som ganska begränsande. Detta gör att invånarna har 

begränsade valmöjligheter vid nybyggnation eller vid förändring av befintliga byggnader. 

Förslag till upphävande av detaljplaner i Backaryd tätort har varit utställt för granskning under tiden 

18 oktober 2013 t.o.m. 15 november 2013. Myndigheter och berörda fastighetsägare m.fl. har 

beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget.  

Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen Blekinge län, Miljöteknik, E:on, Lantmäteriet. 

Lantmäteriet har inget att erinra mot förslaget.  

Upphävandeförslaget handläggs enligt normalt planförfarande. 

Bedömning 
Ronneby Kommuns översiktsplan (2006) anger som mål för Backaryd tätort att: "när det 

gäller bebyggelse och fysisk planering är kommunen positiv till kompletteringsbebyggelse 

både i och utanför samhället." Gällande detaljplanerna som finns i Backaryd idag har blivit 
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föråldrade och anses vara ett hinder för personer som vill bygga nytt eller göra 

förändringar i befintlig bebyggelse. Plan- och byggenheten anser därför att detaljplanerna 

bör kunna upphävas. Om - och tillbyggnader ska kunna regleras direkt i bygglov. 

 

Plan- och byggenheten anser inte att fastighetsägare i området kommer att få sina 

rättigheter inskränkta utan att det istället kommer att råda en större flexibilitet vid 

nybyggnation. Upphävandet av detaljplanerna kan leda till att fastighetsägare får större 

möjligheter till nybyggnation av bostäder och gårdsbyggnader. Det finns inte heller några 

naturskyddsområden, riksintressen eller dylikt inom området som kommer att påverkas i 

och med upphävandet av detaljplanerna. 

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna det reviderade 

förslaget till upphävande av detaljplaner i Backaryd tätort och skicka det vidare till 

Kommunfullmäktige för antagande. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget till upphävande av detaljplaner i 

Backaryd tätort och skicka det vidare till Kommunfullmäktige för antagande. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att hos Länsstyrelsen ansöka om 

upphävande av strandskyddet inom de bebyggda tomter som idag omfattas av detaljplan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ersättare Margareta Yngevson (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Miljö- och byggnadsnämnden så att 

antagandehandlingen kan justeras beroende på utgången av Miljö- och byggnadsförvaltningens 

uppdrag.   

_____________________ 

Exp: 

Karin Svensson 

Miljö- och byggnadsnämnden
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2013/445 

§ 36  Verksamhetsplan för miljö- och byggnadsnämnden år 2014, översiktlig 
planering av mark och vatten 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §7/2014 2014-01-20, 

Verksamhetsplan för miljö- och 
byggnadsnämnden år 2014, översiktlig 
planering av mark och vatten 

   

2 Handling 2013-12-18 Verksamhetsplan för miljö- och 
byggnadsnämnden år 2014 § 217/2013, 
Miljö- och byggnadsnämnden 

   

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden § 217/2014  

Sammanfattning 
Förvaltningschef Jan Moberg presenterar förvaltningens förslag till verksamhetsplan för miljö- och 

byggnadsnämnden för år 2014. Den rymmer såväl, de verksamhetsmål som kommunfullmäktige 

antar i budget 2014, som nämndens interna mål (eller indikatorer) som vidareutvecklats från 2013 

års verksamhetsplan. 

 

Verksamhetsplanen omfattar även översiktlig planering av mark och vatten, och berör därmed ett 

strategiskt arbetsområde där kommunstyrelsen ska leda arbetet enligt gällande reglemente. 

Bedömning 
Verksamhetsplanen bedöms utgöra ett tydligt och ändamålsenligt stöd för miljö- och 

byggnadsnämndens och -förvaltningens verksamhet under år 2014. De delar av verksamhetsplanen 

som inte berör översiktlig planering av mark och vatten bedöms kunna fastställas av miljö- och 

byggnadsnämnden, att gälla som verksamhetsplan för 2014. 

 

De delar av verksamhetsplanen som berör översiktlig planering av mark och vatten (s 8-9) bedöms 

utgöra ett bra underlag för det fortsatta arbetet inom den strategiska delen av den fysiska 

planeringen enligt plan- och bygglagen. Verksamhetsplanen bör därför översändas till 

kommunstyrelsen, med ett önskemål om att kommunstyrelsen fastställer den del av 

verksamhetsplanen som berör översiktlig planering av mark och vatten. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att:  

 fastställa förslag till verksamhetsplan för 2014, med undantag av de delar som berör översiktlig 

planering av mark och vatten. 

 översända förslaget till verksamhetsplan för 2014 till kommunstyrelsen, med ett önskemål om 

att kommunstyrelsen fastställer den del av verksamhetsplanen (s 8-9) som berör översiktlig 

planering av mark och vatten. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, efter viss justering av verksamhetsplanen på dagens 

sammanträde, att:  

 

 fastställa förslag till verksamhetsplan för 2014, med undantag av de delar som berör översiktlig 

planering av mark och vatten. 

 översända förslaget till verksamhetsplan för 2014 till kommunstyrelsen, med ett önskemål om 

att kommunstyrelsen fastställer den del av verksamhetsplanen (s 8-9) som berör översiktlig 

planering av mark och vatten. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den del av verksamhetsplanen som benämns 

Översiktsplanering på sid 8-9.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den del av verksamhetsplanen som benämns 

Översiktsplanering på sid 8-9.  

_____________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Jan Moberg
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2013/203 

§ 37  Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen kvartal 3 2013 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §9/2014 2014-01-20, Rapportering 

till Länsstyrelsen gällande ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, 
äldreomsorgen 2013, kvartal 3 

   

2 Handling 2013-12-11 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och 
rapportering enligt 16 kap 6f§ 
socialtjänstlagen, kvartal 3 § 146/2013, 
Äldrenämnden 

   

 

Äldrenämnden § 146/2013 

 

Sammanfattning 
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal tre att rapportera till 

IVO (Inspektion för vård och omsorg). Trots att äldreförvaltningen har en kö att hantera finns inga 

beslut som inte kunnat verkställas under perioden juli-september.  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka för vidare beredning till 

Kommunstyrelsen.  

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet samt konstaterar att den stadgade 

gränsen om maximalt tre månader för verkställighet av beslut har kunnat hållas. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

 

Förvaltningschef Torill Magnusson Skaar redovisar att det inte finns några ärenden att rapportera 

till IVO för kvartal tre. Hon redovisar dagens kö till särskilda boenden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) samt 

Willy Persson (KD). 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

_____________________ 
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2014/15 

§ 38  Referensgrupp för SWL (Vattenskärningslabbet) 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §1/2014 2014-01-20, 

Referensgrupp för SWL 
(Vattenskärningslabbet) 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-09 Referensgrupp för SWL 
(Vattenskärningslabbet)  

   

 

 

Tf Verksamhetsledare Cefur Johan Sandberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
SWL har tidigare, med BTH som huvudman, haft en styrgrupp vilket uppfattades som ett stort stöd 

för labbchefen. Cefur föreslår därför att en referensgrupp för SWL inrättas enligt nedanstående. 

Referensgruppen: 

 Fungerar som rådgivande organ för labbchefen för hur labbet skall utvecklas vidare 

 Granskar SWLs strategi och föreslår förbättringar 

 Granskar SWLs utförda och planerade aktiviteter och föreslår förbättringar och säkerställer 

att de ligger i linje med ovanstående strategi 

 Granskar SWLs uppsatta mål och uppfyllelse av tidigare uppsatta mål 

 Ställer krav på SWLs kvalitet avseende forskning och utbildning, samt följer upp 

kvalitetsmålen och föreslår förbättringsåtgärder 

 Träffas 2-3 gånger per år. ½-1dag för att utföra ovanstående aktiviteter. 

 Stödjer och marknadsför SWLs verksamhet externt 

Referensgruppsmedlemmar som är bosatta utanför Blekinge erhåller ersättning för faktiska 

resekostnader, inom rimliga gränser, i samband med referensgruppsmöten. 

Kommunstyrelsen har även fortsatt fullt mandat att besluta om budget och mål. Referensgruppen är 

enbart rådgivande. 

 

Föreslagna medlemmar är: 

 Göran Johnsson (fd. ordförande för IF Metall, ledamot i Vinnova m m) 

 Christer Offerman (SSAB Oxelösund) 

 Tony Ryd (Water Jet Sweden) 

 Carl Sigfridsson (KMT Robotic Solutions) 

 Anna Nyström (BTH Innovation) 

 Elisabeth Landén (Region Blekinge) 
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Bedömning 
Cefurs bedömning är att referensgruppen, så som den är föreslagen, tillför mycket till 

verksamheten. Inte minst genom det kontaktnät och den industrierfarenhet som finns i 

gruppen. Föredragande i gruppen bör vara labbchefen: Anders Jönsson, 

minnesanteckningar förs av Anna Harding, SWL och Verksamhetsledaren för Cefur, Johan 

Sandberg, bör vara adjungerad för att kunna delta i mötena vid behov.  

Förslag till beslut 
Ronneby Kommun inrättar en referensgrupp för Swedish Waterjet Lab (SWL) enligt 

ovanstående förslag. 

Verksamhetsledaren för Cefur får i uppdrag att exekvera beslutet. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en referensgrupp för Swedish Waterjet Lab (SWL) 

enligt ovanstående förslag. 

 

Verksamhetsledaren för Cefur får i uppdrag att verkställa beslutet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric Wildros (S) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en referensgrupp för Swedish Waterjet Lab (SWL) 

enligt ovanstående förslag. 

 

Verksamhetsledaren för Cefur får i uppdrag att verkställa beslutet. 

_____________________ 

Exp: 

Johan Sandberg
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2014/16 

§ 39  Samarbetsavtal med SLU 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §2/2014 2014-01-20, 

Samarbetsavtal med SLU 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-09 Samarbetsavtal med SLU     

 

Tf Verksamhetsledare Cefur Johan Sandberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Professor Roland Gustavsson har föreslagit ett samverkansprojekt mellan Ronneby kommun och 

institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU-Alnarp. 

Ur programförklaringen; 
”Vi avser att speciellt utnyttja ”cradle to cradle” och ”landscape urbanism” som teoretiska grunder för en 

tillämpning mot utomhustänk där miljöaspekter och kulturell mångfald väger tungt tillsammans med 

estetiska och biologiska värden för vad som kan räknas som en mångsidigt god miljö. Ronneby kommun är 

värd all uppmärksamhet för deras starka miljösatsning i ett långsiktigt uthålligt samhällsbyggande och 

förvaltning. För att ge dessa frågor tyngd initierades Cefur som forskningsinstitut för forskning och 

nätverksbyggande med koppling till företagande och praktik. Cefur i Ronneby är idag ett av få 

forskningsinstitut i Sverige med stöd från kommunen som är inriktat mot ett uthålligt byggande och mot en 

utveckling av ”cradle to cradle-tänk, med modeller som har en stark internationell förankring i länder som 

Kanada, Tyskland, Nederländerna och Kina. Samverkansprojektet avses knytas direkt till Cefur, Ronneby 

och läggas upp som ett projekt som sträcker sig över tre år.” 

Bedömning 
Cefurs bedömning är att detta samarbete kan skapa möjligheter att bredda målgruppen för arbetet 

med C2C i Ronneby Kommun och ytterligare bidra till att stärka Ronnebys profil. Kostnaden, 

400 000 kr per år under tre år, är relativt låg i jämförelse med det femåriga avtal Cefur idag har med 

Linnéuniversitetet (1 mkr/år). Tidigare samarbeten mellan Roland Gustavsson och Ronneby 

Kommun har också varit fruktsamma och vi kan se en långsiktig relation växa fram med SLU. I den 

budget Cefur föreslagit för 2014-15 är kostnaden för detta samarbete inräknad. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att acceptera förslaget från SLU och överlåter åt 

verksamhetsledaren för Cefur att exekvera projektet. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets beslutar att dokumentet justeras bl a utifrån förändrad tidplan samt att 

återrapportering ska ske till Arbetsutskottet under projektets gång. Med dessa justeringar 

förslår Arbetsutskottet att Kommunstyrelsen beslutar att acceptera förslaget från SLU och 

överlåter åt verksamhetsledaren för Cefur att exekvera projektet. 
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Tf Verksamhetsledare Cefur Johan Sandberg redovisar förslaget med förändringen att upprättad 

tidplan bör gälla. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamoten Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att det utöver återrapportering under projektet gång även 

ska göras en slutrapportering. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att, med justeringen att återrapportering ska ske till 

Arbetsutskottet under projektet gång samt att en slutrapportering ska göras och redovisas 

Kommunstyrelsen, acceptera förslaget från SLU och överlåter åt verksamhetsledaren för 

Cefur att exekvera projektet. 

_____________________ 

Exp: 

Johan Sandberg
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2014/17 

§ 40  Budget för Cefur 2014 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §3/2014 2014-01-20, Budget för 

Cefur 2014 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-09 Budget för Cefur 2014     

 

Tf Verksamhetsledare Cefur Johan Sandberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Cefurs vision är att vara en internationellt erkänd motor för hållbar utveckling av näringsliv och 

samhälle, med Cradle to Cradle
®
 i särskilt fokus. 

Under 2013 har stora steg tagits närmare det målet men det finns mycket kvar att göra. Den 

bifogade budgeten baseras på att Cefur fortsätter på den inslagna vägen. Föreslagna prioriteringar 

för 2014 – 15 är: 

 C2C- hos lokala/regionala företag 

Agera för att fler C2C-produkter skall finnas till salu i lokala affärer och att fler företag 

börjar arbeta med C2C. 

 

 Utbildningsmaterial för skolor 

Tillsammans med utbildningsförvaltningen och kommunens miljöstrateg tar Cefur fram ett 

material som kan användas i våra skolor och där Cefur och Cefur Showroom är en resurs i 

undervisningen i alla stadier.  

 

Dessutom ökad användning av SWL i undervisningen på gymnasiet. 

 

 Fortsättning på ’Closing the loop’ 

Det av Mistra finansierade delprojektet inom ’Closing the loop’-programmet som Cefur 

medverkar i pågår ytterligare två år. Cefurs roll stärks från och med nu eftersom företagens 

insatser blir allt viktigare. Cefur ansvarar dessutom för populärvetenskaplig spridning av 

resultat (plasthandboken). De företag som deltar i projektet är Tarkett, Riflex Film, 

Hammarplast, Safeman och Södra Cell. Forskningsresurser är Högskolan i Borås, 

Chalmers och Statens Tekniska Forskningsinstitut (SP). 

 

 Stöd till Miljö- och bygg (Kilen) + Tekniska (förskolor)  

Cefur stödjer Miljö- och byggnadsförvaltningen samt Tekniska förvaltningen i de C2C-

projekt som de bedriver, Backsippan och Hulta förskolor, Kilen m fl. En stor del av detta är 

att utbilda de företag och individer som är inblandade i projekten samt att kommunicera om 

satsningarna medialt. 

 

 Samarbete med SLU 

SLU i Alnarp har bett om att få samarbeta med Ronneby Kommun och Cefur i ett treårigt 
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projekt. Projektet ger Cefur en möjlighet att inkludera nya områden (gröna näringar, 

utomhusmiljöer, biologiska näringsflöden m m) vilket ger möjlighet att engagera ytterligare 

företag och organisationer. 

 

 Fokus på ansökningar (nationellt/internationellt) 

EU’s sjunde ramprogram tog slut 2013 och nu har Horisont 2020 presenterats som 

efterträdare. En stor mängd projektutlysningar är förväntade under 2014 med projektstart 

2015. Cefur och Ronneby Kommun är väl positionerade för att delta i flera av dessa men det 

kommer att krävas hårt arbete, internationella samarbeten och starka resurser för att få 

projektmedel tilldelade. Därutöver kommer nationella utlysningar (t ex Mistra) att bevakas 

för att ytterligare stärka Cefurs och Ronneby Kommuns nationella profil. 

 

 Ökad forskningsverksamhet (SWL) (nya samarbetspartners) 

SWL samarbetar idag med BTH och Glafo (Glasforskningsinstitutet i Växjö) men det finns 

fler intressenter. En satsning på att få fler att utnyttja den unika resurs som SWL är 

planeras under 2014. 

 

 Nya affärsidéer och företag (SWL) 

SWL har tagit fram nya och världsunika tekniker för vattenskärning och vattenpolering. 

Planen är att kommersialisera dessa. 

 

Bedömning 
Det aktieägartillskott som gjordes 2011 räcker för att finansiera Cefurs verksamhet under 

2014 men därefter krävs det att ytterligare medel säkras.  

Under 2014 kommer en mängd projekt utlysas av nationella och europeiska utveckligs- 

och forskningsfonder. Cefur har en god chans att få ett eller flera av dessa projekt vilket i 

så fall minskar kapitalbehovet under 2015 och framåt. För att aktivt kunna vara med i dessa 

utlysningar krävs dock de resurser som finns med i budgetförslaget. Det är också viktigt att 

förstå att projektmedel från forsknings- och utvecklingsfonderna inte kommer att täcka 

hela kostnaden. Som regel täcks 50% av insatserna och resten måste motfinansieras av 

aktörerna (i vårt fall Ronneby Kommun).  

Cefur föreslår därför att Cefurs styrgrupp utses som ansvarig för att föreslå hur medel kan 

säkras för den framtida verksamheten (från 2015 och framåt). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om budget och plan för Cefur enligt ovan och Cefurs styrgrupp 

utses som ansvariga för att hitta nödvändiga medel för verksamheten från och med 2015. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar om budget och plan för Cefur enligt ovan.  
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Cefurs styrgrupp får i uppdrag att tillsammans med t f verksamhetsledaren ta fram förslag 

på finansiering för år 2015 och framåt och aktualisera detta som ett eget ärende senast till 

Kommunstyrelsen i juni 2014.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om budget och plan för Cefur enligt ovan.  

 

Cefurs styrgrupp får i uppdrag att tillsammans med t f verksamhetsledaren ta fram förslag 

på finansiering för år 2015 och framåt och aktualisera detta som ett eget ärende senast till 

Kommunstyrelsen i juni 2014.  

_____________________ 

Exp: 

Johan Sandberg
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2014/20 

§ 41  Avtalsförslag angående förvärv del av fastighet med Villa Viola, Villa Flora och 
Villa Vera 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §10/2014 2014-01-20, 

Avtalsförslag angående förvärv del av 
fastighet med Villa Viola, Villa Flora och 
Villa Vera 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-10 Avtalsförslag angående förvärv del av 
fastighet med Villa Viola, Villa Flora och 
Villa Vera  

   

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Villorna Viola, Flora och Vera (f.d. Naturum), nedan benämnda Brunnsvillorna, finns idag på 

fastigheten Karlstorp 2:3. Fastigheten ägs av AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI), Ronneby 

kommuns industrifastighetsbolag.  

I kommunfullmäktiges beslut KF § 86/2004 godkändes att förvärva Brunnsvillorna, innebärande att 

avstyckning och fastighetsreglering skulle ske från fastigheten Karlstorp 2:3 till fastigheten 

Karlstorp 2:1, som Ronneby kommun redan äger. Beslutet angav att Ronneby kommun skulle 

betala motsvarande bokfört värde till ABRI. Slutligt avtal skulle godkännas av kommunstyrelsen. 

Frågor om vilka fastighetsgränser som skulle gälla fick till följd att fastighetsreglering inte skett. Nu 

har ärendet åter aktualiserats.  

Nu upprättat avtalsförslag, se bilaga 1, omfattar de tre Brunnsvillorna och en markareal om totalt 

28 994 kvm. Avtalet har förhandlats fram av VD för ABRI och förvaltningschef på Tekniska 

förvaltningen. Ronneby kommun föreslås betala ABRI motsvarande bokfört värde (ca 3,4 mkr) och 

betala kostnader för avtalets genomförande.  

Då det snart har gått tio år sedan ursprungligt beslut och det har varit oklarheter om 

fastighetsgränsen bedöms skäl finnas att avtalsförslaget nu godkänns av kommunfullmäktige istället 

för kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:  

 Godkänna förslag till avtal om fastighetsreglering enligt bilaga 1 

 Ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering hos 

Lantmäterimyndigheten 

 Kostnader för genomförande av avtal om fastighetsreglering ska läggas till 

anskaffningsvärdet 

 Finansiering av förvärvet ska ske genom extern upplåning 

 Tekniska förvaltningens anslag för tillkommande kapitalkostnader justeras i budget och plan  

 Överlåtelsen av fastigheten ska genomföras under 2014 

 ABRI och Tekniska förvaltningen i samråd har rätt att godkänna mindre avvikelser från 

avtalsförslaget. 
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Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:  

 Godkänna förslag till avtal om fastighetsreglering enligt bilaga 1 

 Ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering hos 

Lantmäterimyndigheten 

 Kostnader för genomförande av avtal om fastighetsreglering ska läggas till 

anskaffningsvärdet 

 Finansiering av förvärvet ska ske genom extern upplåning 

 Tekniska förvaltningens anslag för tillkommande kapitalkostnader justeras i budget och plan  

 Överlåtelsen av fastigheten ska genomföras under 2014 

 ABRI och Tekniska förvaltningen i samråd har rätt att godkänna mindre avvikelser från 

avtalsförslaget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamoten JanAnders Palmqvist (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:  

 Godkänna förslag till avtal om fastighetsreglering enligt bilaga 1 

 Ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering hos 

Lantmäterimyndigheten 

 Kostnader för genomförande av avtal om fastighetsreglering ska läggas till 

anskaffningsvärdet 

 Finansiering av förvärvet ska ske genom extern upplåning 

 Tekniska förvaltningens anslag för tillkommande kapitalkostnader justeras i budget och plan  

 Överlåtelsen av fastigheten ska genomföras under 2014 

 ABRI och Tekniska förvaltningen i samråd har rätt att godkänna mindre avvikelser från 

avtalsförslaget. 

 

_____________________ 

Exp: 

Johan Sjögren 

Ekonomienheten 

Tekniska förvaltningen 

ABRI
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2013/216 

§ 42  Internbudget 2014 Tekniska förvaltningen 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-29 Internbudget 2014 för Tekniska 

förvaltningen väsentliga förändringar  
   

2 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §16/2014 2014-01-20, 
Internbudget 2014 Tekniska förvaltningen 

   

 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Magnus Graad och ekonom Anna-Lena Andersson redovisar förslag till 

internbudget inklusive attestlistor för Tekniska förvaltningen. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna kenneth michaelsson (C), Jan-Eric 

Wildros (S), Roger Gardell (FP), Thomas Håkansson (C) och tjänstgörande ersättare Margareta 

Yngveson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att internbudgeten och attestlistorna godkänns men att 

ärendet aktualiseras igen inom två månader. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tekniska förvaltningens internbudget inklusive attestlistor. 

Ärendet ska återaktualiseras inom två månader. 

_____________________ 

Exp: 

Magnus Graad 

Anna-Lena Andersson 

Ekonomienheten
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2013/436 

§ 43  Försäljning av fastigheten S:a Eringsboda 1:9, föreningsgård, f.d. 
ålderdomshem, Sörgårdsvägen 18, Eringsboda 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §11/2014 2014-01-20, Försäljning 

av fastigheten S:a Eringsboda 1:9, 
föreningsgård, f.d. ålderdomshem, 
Sörgårdsvägen 18, Eringsboda 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-09 Förslag försäljning av fastigheten S:a 
Eringsboda 1:9, föreningsgård, f.d. 
ålderdomshem, Sörgårdsvägen 18, 
Eringsboda  

   

      

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Rubricerande fastighet är inte med på den s.k. fastighetslistan men tillhör den grupp av fastigheter 

som inte behövs för kommunens kärnverksamhet, således behövs ett särskilt ställningstagande för 

försäljning alternativt rivning. 

Bedömning 
Byggnaden har använts till s.k. föreningsgårdsverksamhet som bedrivits av Eringsboda 

Samhällsförening. Denna verksamhet har stötts genom avtalat bidrag från Fritids- och 

kulturnämnden. 

Chefen för Fritids- och kulturförvaltningen har meddelat att Eringsboda Samhällsförening har 

upphört med fritidsgårdsverksamheten i f.d. ålderdomshemmet 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av S:a 

Eringsboda 1:9, Sörgårdsvägen 18, Eringsboda samt att Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av S:a 

Eringsboda 1:9. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av S:a Eringsboda 1:9, Sörgårdsvägen 18, 

Eringsboda samt föreslår Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra 

en försäljning av S:a Eringsboda 1:9. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamoten Tommy Andersson (S) samt 

tjänstgörande ersättare Claes Diurhuus (M). 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av S:a Eringsboda 1:9, Sörgårdsvägen 18, 

Eringsboda samt föreslår Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra 

en försäljning av S:a Eringsboda 1:9. 

_____________________ 
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2013/379 

§ 44  Förslag till bidragsbestämmelser för Fritids- och kulturnämnden 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-23 Förslag till bidragsbestämmelser FoK 

2014 (14-01-20).  
   

2 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §12/2014 2014-01-20, Förslag till 
bidragsbestämmelser för Fritids- och 
kulturnämnden 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-15 Förslag till bidragsbestämmelser för 
Fritids- och kulturnämnden  

   

4 Handling 2014-01-08 Remissyttrande angående förslag till 
bidragsbestämmeler för Fritids- och 
kulturnämnden, Äldrenämnden 

   

5 Handling 2013-12-06 Remissyttrande angående 
bidragsbestämmelser för Fritid- och 
kulturnämnden § 163/2013, 
Socialnämnden 

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-20 Förslag till bidragsbestämmelser FoK 
2014 (13-11-12)  

   

7 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §356/2013 2013-11-11, Förslag 
till bidragsbestämmelser för Fritids- och 
kulturnämnden 

   

8 Handling 2013-11-08 Bidragbestämmelser för Fritid- och 
kulturnämnden § 123/2013, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

9 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-04 FK131106 Bidragsbestämmelser 
Ronneby kommun  

   

 

Fritid- och kulturnämnden § 123/2013 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson och konsult Per Engkvist redovisar förändringar i 

Bidragsbestämmelser för Fritid- och kulturnämnden. 

Sammanfattning 
Fritid- och kulturförvaltningen har tagit fram ett redigerat förslag (bilaga) på författningssamlingen 

för bidragsbestämmelser. 

 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget på ”Bidragsbestämmelser för fritids 

och kulturföreningar i Ronneby kommun” och för ärendet vidare till Kommunfullmäktige genom 

Kommunstyrelsen.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget på ”Bidragsbestämmelser för fritids 

och kulturföreningar i Ronneby kommun” enligt bilaga 2 och för ärendet vidare till 

Kommunfullmäktige genom Kommunstyrelsen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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Konsult Per Engkvist föredrar ärendet.  

 

I detta förslag, som ligger till grund för beslutet, finns alla bidrag med som finns att söka för 

föreningar i kommunen, även de bidrag som föreningarna kunnat söka från Socialnämnden och 

Äldrenämnden. En förvaltning/nämnd har hand om alla kommunens bidrag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-11-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till Socialnämnden och 

Äldrenämnden för yttrande. 

 

 

Per Engkvist lämnar följade beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-11-11 § 356 att remittera ärendet till 

Socialnämnden och Äldrenämnden för yttrande. 

Socialnämndens yttrande och beslut  
Socialnämnden ställer sig positiv till att föreningsbidrag ligger samlat under Fritids- och 

kulturnämnden.  

I förslag till ”Bidragsbestämmelser…” punkt 6 finns en särskild skrivning gällande de föreningar 

som bedriver särskild social verksamhet. Punkt 6 täcker i sin helhet in de delar som är av särskilt 

intresse för Socialnämndens ansvars- och intresseområde.  

Den framtida planerade hanteringen av bidragsfördelning kommer innebära en förutsättning att 

fördelning av bidrag i förhållande till den verksamhet föreningarna bedriver samt i förhållande till 

föreningens egna ekonomiska förutsättningar kommer att hanteras med högre kvalitet.  

Socialnämnden har efterfrågat en gemensam hantering under en och samma nämnd vilket kommer 

att uppnås genom föreslagna riktlinjer. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översända 

detsamma till Kommunledningsförvaltningen.  

Att det i dokumentet är viktigt att följa datalagen. 

Äldrenämndens yttrande och beslut  
Äldrenämnden ställer sig positiv till att föreningsbidrag ligger samlat under Fritids- och 

kulturnämnden.  

Den framtida planerade hanteringen av bidragsfördelning kommer innebära en förutsättning att 

fördelning av bidrag i förhållande till den verksamhet föreningarna bedriver samt i förhållande till 

föreningens egna ekonomiska förutsättningar kommer att hanteras med högre kvalitet.  

Äldrenämnden har enbart beviljat bidrag till pensionärsorganisationer för totalt en mindre summa 

pengar. Föreningarna inkommer innan 31 mars med ansökan om bidrag tillsammans med en 

beskrivning om vilka insatser som genomförts för äldreomsorgen under föregående period. Därefter 

tas ärendet upp och beslutas om på nämndsammanträdet i april. 
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Tillägg  
Ordförande Sune Håkansson (RP) gör följande tillägg till yttrandet ovan:  

- påpekande om att Folkets Hus och bygdegårdar är ekonomiska föreningar men måste få ta del av 

bidrag från kommunen.  

- nämnden ifrågasätter den föreslagna, långtgående, delegationen till cheftjänstemannen.  

- kontroll mot gällande lagstiftning måste göras. 

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar anta ovanstående yttrande med Ordförandens tillägg samt att 

överlämna detsamma till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Bedömning 
I förslaget till bidragsbestämmelserna står det att föreningarna ska ha en uppdaterad 

medlemsmatrikel och vid en eventuell kontroll från kommunen ska de vara beredda att skicka in 

den. Således är det respektive förening som har ansvar för att de följer datalagen. 

Bifogade bidragsbestämmelser är ändrade så att det är föreningar och studieorganisationer 

som är bidragsberättigade, alltså inte bara ideella föreningar. Sedan är det helt riktigt en 

längre gående delegation till förvaltningschefen än i tidigare bidragsbestämmelser. Detta är 

gjort bl a för att minska administrationen och att varje bidragsansökan inte ska behöva tas 

upp i nämnden. 

Kontroll har skett hos kommunjuristen som föreslår att särskild delegation till 

förvaltningschefen ska göras för följande punkter i bidragsbestämmelserna 2.1.3, 2.2.4, 

2.3.4, 2.4.4, 4.1.2, 4.2.4, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.4, 7.1.3, 8.4 och 11.4. Ett förslag till ändring av § 

7, kapitel 2 i Fritids- och kulturförvaltningens delegationsordning kommer att tas upp som 

ett ärende vid Fritids- och kulturnämndens sammanträde 2014-02-20. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna ”Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund 

i Ronneby kommun”. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-20 

Yrkanden 
Tommy Andersson (S) yrkar att vem som fattar beslut om bidrag ska regleras genom 

delegationsordning och inte i Bidragsbestämmelserna. De punkter som i förslaget till 

Bidragsbestämmelser tar upp beslut, t ex 2.2.4, omformuleras och/eller stryks. En översyn av texten 

där handikappföreningar nämns bör göras så att funktionsnedsättning används i tillämpliga fall. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) instämmer med Tommy Anderssons (S) yrkande med tillägget 

att även bilagorna lyft bort från bidragsbestämmelserna. 
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

Arbetsutskottet bifaller desamma. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna enligt ovan 

justerat förslag till ”Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund i Ronneby 

kommun”. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att förslaget ska remitteras till Kommunala 

pensionärsrådet samt Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera föreslagna ”Bidragsbestämmelser för föreningar 

studieförbund i Ronneby kommun” till Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor. 

_____________________ 

Exp: 

Per Engkvist 

Fritid- och kulturnämnden 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 36(41) 

 
Kommunstyrelsen 2014-02-04 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/358 

§ 45  Totalram och räntevillkor för bolagens koncernkontokrediter 2014 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §14/2014 2014-01-20, Totalram 

och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2014 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-09 Totalram och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2014  

   

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en totalram för bolagens 

koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska gälla. 

Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2013 varit 300 mkr. För närvarande har 198 

mkr beviljats. 

Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2013 varit kommunens ränta mot banken 

med ett påslag om 0,40%, vilket ger: NSSu (Nordea Sverige Stiborbas utlåning) vecka + 0,70% upp 

till 40 mkr samt NSSu vecka + 0,85% över 40 mkr. 20131230 innebär räntevillkoren 1,524% resp 

1,674% i utlåningsränta för bolagen.  

Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi vecka, utan avdrag (för 

närvarande 0,672%). 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

För 2014 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen för koncernkontot högst 

uppgå till 300 mkr. 

Avseende räntevillkoren för 2014 för utlåning till bolagen ska kommunens ränta mot banken ha ett 

påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 

mkr samt NSSu vecka + 0,85% över 40 mkr.  

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från banken, NSSi vecka, 

utan avdrag. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

För 2014 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen för koncernkontot högst 

uppgå till 300 mkr. 
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Avseende räntevillkoren för 2014 för utlåning till bolagen ska kommunens ränta mot banken ha ett 

påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 

mkr samt NSSu vecka + 0,85% över 40 mkr.  

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från banken, NSSi vecka, 

utan avdrag. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för 2014 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom 

ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

Avseende räntevillkoren för 2014 för utlåning till bolagen ska kommunens ränta mot banken ha ett 

påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 

mkr samt NSSu vecka + 0,85% över 40 mkr.  

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från banken, NSSi vecka, 

utan avdrag. 

_____________________ 

Exp: 

Johan Sjögren
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2013/216 

§ 46  Internbudget 2014 kommunledningsförvaltningen  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-29 Ks internbudget     

2 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §15/2014 2014-01-20, 
Internbudget 2014 
kommunledningsförvaltningen 

   

Sammanfattning 
Ekonomichef Johan Sjögren och ekonom Elizabeth Olsson redovisar förslag till internbudget 

inklusive attestlistor för kommunledningsförvaltningens enheter. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Jan-

Eric Wildros (S), Roger Gardell (FP), Thomas Håkansson (C) samt tjänstgörande ersättare 

Margareta Yngveson (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunledningsförvaltningens internbudget inklusive 

attestlistor. Ärendet ska återaktualiseras inom två månader. 

 

_____________________ 

Exp: 

Elizabeth Olsson 

Magnus Widén 

Samtliga enhetschefer Kommunledningsförvaltningen
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2014/12 

§ 47  Revidering av förteckning över personer utsedda att delta i anbudsöppning 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-17 KS AU §18/2014 2014-01-20, Revidering 

av förteckning över personer utsedda att 
delta i anbudsöppning 

   

2 Handling 2014-01-09 Revidering av förteckning över personer 
utsedda att delta i anbudsöppning 

   

 

Samordnings- och utvecklingschef  Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Med anledning av att ny upphandlare anställts efter att kommunstyrelsen senast beslutade om 

revidering av förteckning över personer som är berättigade att delta i öppnandet av anbud (KS § 

337/2013) föreslår undertecknad att förteckningen kompletteras med upphandlare Maria Symbonis 

enligt nedan. 

 

Tjänsteställe  Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Malin Norfall  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Anna Carlbrant 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Gardell 

Kommundirektör  Magnus Widén  

Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis 

 

Kommunledningsförvaltningen Leona Öberg 

Kommunledningsförvaltningen Roland Edvinsson  

Kommunledningsförvaltningen Leif Söderlund 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen Peter Nordberg 

 

Tekniska förvaltningen  Magnus Graad 

Tekniska förvaltningen  Daniel Andersson  

Tekniska förvaltningen  Ola Liljerum 

Tekniska förvaltningen  Elena Johansson 

Tekniska förvaltningen  Sattar Zad 

Tekniska förvaltningen  Zijad Bico 

Tekniska förvaltningen  William Lavesson 

Tekniska förvaltningen  Per Höglund 
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Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse personer att delta i anbudsöppning i enlighet med ovanstående 

förteckning. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse personer att delta i anbudsöppning i enlighet med ovanstående 

förteckning. 

_____________________ 

Exp: 

Maria Symbonis 

Teopoula Zickbauer
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2014/10 

§ 48  Diskussion vindkraft Kulleryd 

Sammanfattning 
Ledamot Thomas Håkansson (C) lyfter frågan om vindkraftverket i Kulleryd och de synpunkter om 

olägenheter som framförts av boende i området. 

Ledamot Lena Karstensson (M) och ersättare Margareta Yngveson (S) informerar om ärendets 

hantering i Miljö- och byggnadsnämnden och de bullermätningar som gjorts. Ärendet ska åter upp 

på Miljö- och byggnadsnämndens möte 2014-02-20. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson (C), Lena 

Karstensson (M), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S) samt ersättare Margareta Yngveson 

(S) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera diskussionen till protokollet. 

_____________________ 

 

 


