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§ 49

Dnr 2014-000010 101

Information från näringslivschefen
Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om senaste tidens större händelser inom
näringslivet i kommunen, bl a rörande Cascades, Stena Techno World, förlikningsavtal
gällandeKarön/Ekenäs.
Under årets två första månader har 19 nya företag startats varav tre är aktiebolag. Det
kommer positiva signaler angående uthyrningsläget av lokaler i centrum.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist
(S), Jan-Eric Wildros (S), Tommy Andersson (S), Willy Persson (KD), Roger Gardell
(FP), Thomas Håkansson (C), Malin Norfall (S) samt tjänstgörande ersättare Claes
Diurhuus (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 50

Dnr 2014-000091 101

Centrumutredning - Etapp 5 Tilläggsäskande av medel samt
förslag på NV-delen av centrum
Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska Förvaltningen har fått i uppdrag att upprusta och förbättra Ronneby Centrum i
enlighet med de intentioner som antogs i centrumutredningen.
Sedan tidigare har 3 etapper färdigställts.
Detta förslag motsvarar 5:e etappen enligt etappindelningen som gjordes 2009, se tabell
nedan:
Etapp
1-2
3
4
5
6
7
övriga

Beskrivning
Strandgatan
V. Torggatan
Kungsgatan delen Prinsgatan-Drottninggatan
Västra centrum
Prinsgatan + Kungsgatan delen Nygatan-Prinsgatan
Östra centrum
Snäckebacken + kv. Viktor

Bedömd kostnad
4 Mkr
1-2 Mkr
3 Mkr
4-5 Mkr
3 Mkr
3-4 Mkr
-

Tidplan
2010-2011
2012
2013
2014
2015
2016
-

Beskrivning av förslaget
Föreslagen ny utformning kommer att föredragas detaljerat, men kan i grova drag
beskrivas enligt följande:
Ny utformning av Centrum NV som inkluderar dessa delar:
Översyn av p-ytor inom Kvarteret David
Dubbelriktning av Rosengatan och Drottninggatan mellan Kungsgatan och Kvarteret
David
Dubbelriktning av Strandgatan mellan Kvarteret David och Stadshusrondellen
Dubbelriktning av Kungsgatan mellan Drottninggatan och Stadshusrondellen
Skissförslag har tagits fram med hjälp av WSP. Förslaget baserar sig till största delen på
principutformningen som beslutades under sommaren 2009, men i vissa delar har den
justerats efter samrådsdiskussioner med fastighetsägare och näringsidkare under hösten
2013. Detaljsamråd med direkt berörda fastighetsägare, näringsidkare, verksamheter,
räddningstjänsten m.fl. kommer att utföras under detaljprojekteringsskedet.
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Trafikföring:
Rosengatan kommer att stängas av (för trafik) från Karlskronagatan till Strandgatan.
P-ytan (Kvarteret David) kommer att vara tillgänglig från Rosengatan, Strandgatan och
Drottninggatan. Trafiken kommer att vara dubbelriktad på Strandgatan mellan
Stadshusrondellen och utfarten från Kvarteret David.
Trafiken runtom kvarteret Ernst och mellan Drottninggatan och Stadshusrondellen blir
dubbelriktad.
Hastighet:
Alla berörda gator har bibehållen hastighetsbegränsning, dvs 30 km/h.
Utformning och materialval:
Detta förslag kommer att påverka utformningen av korsningen vid Rosengatan/
Strandgatan, Stadshusrondellen, Rosengatan och Drottninggatan där trafiken blir
dubbelriktad. Beläggningen av trottoarer kommer att vara av samma typ som är idag.
Enligt förslaget skall bilytorna förses med asfaltbeläggning utom de ytor som idag är
belagda med gatusten vilka kommer att bibehålla samma beläggning.
Växtlighet:
Enligt förslaget kommer vissa träd inom kvarteret David att tas bort och nya träd
kommer att planteras på nya platser. Nya växtligheter i form av buskar kommer att
planteras längs med Drottninggatan och Karlskronagatan.
Parkering:
P-ytan i Kvarteret David kommer att bli större och en ny utfart görs från
parkeringsområdet ut till Strandgatan. Antal p-platser kommer att utökas från 118
platser till 149 platser. Nya p-rutor kommer att utföras 2,5 m breda istället för dagens
2,25 m. Lastzonen och p-platser på Drottninggatan berörs ej.
Tidplan samt bedömd kostnad:
Detaljprojektering föreslås utföras under våren 2014 för att möjliggöra byggnation
under hösten 2014. Redovisat förslag har kostnadsberäknats till 6,1 Mkr. I projektet
finns budgeterat och ej upparbetat 4,0 Mkr varför tilläggsanslag om 2,1 Mkr erfordras.

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår
- Att Kommunstyrelsen godkänner redovisat utformningsförslag.
-
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat utformningsförslag.
Kommunstyrelsen beslutar att förslå Kommunfullmäktige att anslå 2,1 Mkr för
genomförandet av centrumutredningen Etapp 5 – Nordvästra Centrum.
Förvaltningschef Magnus Graad föredrar ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric Wildros (S),
Willy Persson (KD) Lena Karstensson (M), Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP),
JanAnders Palmqvist (S) samt tjänstgörande ersättare Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med kompletteringen att det ska framgå att totalkostnaden är 6,1 Mkr.
Malin Norfall (S) yrkar avslag på förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att Kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande om bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat utformningsförslag som totalt
kostnadsberäknats till 6,1 Mkr.
Kommunstyrelsen beslutar att förslå Kommunfullmäktige att anslå 2,1 Mkr för
genomförandet av centrumutredningen Etapp 5 – Nordvästra Centrum.
________________
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§ 51

Dnr 2012-000448 109

Medborgarförslag angående kommunalt övertagande av drift
och ansvar för Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till gränsen
mellan fastigheterna Saxemara 1:16 och 1:82
Gatu- och parkförvaltningschef Daniel Andersson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Önskemål har inkommit genom medborgarförslag och skrivelse från Saxemara södra
vägsamfällighet, att kommunen ska ta över ansvaret för Skärgårdsvägen från
Vierydsvägen till gräns mellan Saxemara 1:16 och 1:82.
2013-05-30 beslutade kommunfullmäktige om återremiss av ärendet med följande
direktiv:
Olika begrepp ska utredas. Hur påverkar ett eventuellt övertagande kommun och
förening? Andelstalen ses över. Vilka konsekvenser innebär ett övertagande? Hur kan
kommunens eventuella åtagande påverkas principiellt för andra liknande åtaganden i
andra delar av kommunen? Finansiering ska preciseras.
Yttrande:
Juridiska konsekvenser:
Aktuell sträcka av Skärgårdsvägen består av två för kommunen juridiskt olika delar. En
del som omfattas av stadsplan med kommunen som huvudman för allmän platsmark
(del 1, från Vierydsvägen och 380 m söderut), och en del som antingen saknar
detaljplan eller omfattas av detaljplan där kommunen inte är huvudman för allmän
platsmark (detaljplan för del av Saxemara 1:146 m.fl. och detaljplan för Saxemara 1:15,
1:16 m.fl.).
Den del som omfattas av stadsplan är kommunen skyldig att överta enl. önskemål från
inkomna skrivelse.
Resterande del av Skärgårdsvägen är kommunen i juridisk mening inte skyldig att
överta. Kommunen tar sitt juridiska ansvar för den enskilda vägen genom ett framräknat
andelstal i nu gällande lantmäteriförrättning. Om kommunen ändå väljer att ta över
denna del så kommer det krävas ändring av två detaljplaner där kommunen inte är
huvudman för allmän platsmark. För att kommunen ska kunna bli huvudman över
enskild väg som inte omfattas av detaljplan krävs att fastighetsrättsliga frågor löses
genom avtal.
Vid ett kommunalt övertagande av enbart den del som omfattas av stadsplan, så
kommer vägsamfälligheten vara kvar, men då enbart omfatta resterande del av
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Skärgårdsvägen. Kommunen kommer att vara andelsägare enl. nu gällande
lantmäteriförrättning.
Vid ett kommunalt övertagande av hela sträckan, fråntas vägsamfälligheten allt ansvar
för vägen. Upplösningen av vägsamfälligheten sker genom en lantmäteriförrättning.
Vägsamfälligheten skall upplösas enligt vissa formkrav med fördelning av eventuella
skulder eller tillgångar till andelsägarna.
Ekonomiska konsekvenser:
Kostnaden för att drift och underhåll av Skärgårdsvägen har beräknats av Trafikverket
och ligger till grund för det statliga bidrag som årligen betalas ut. Kostnaden för en
vägförening att driva vägen är beräknad till ca 8000 kr/år för snöröjning och ca 25 000
kr/år för barmarksunderhåll. Detta ger en 2 beräknad drift- och underhållskostnad på ca
30 kr/löpmeter och år. Motsvarande drift- och underhållskostnad för kommunen är ca
60 kr/löpmeter och år.
Ekonomiska konsekvenser av ett kommunalt övertagande av enbart den del som
omfattas av stadsplan med kommunen som huvudman för allmän platsmark (ca 380 m),
är att kommunen tar på sig driftkostnader på ca 23000 kr/år. Dessutom innebär
kommunens övertagande av denna del, att det statliga bidrag på ca 15000 kr/år som
utbetalas varje år till vägsamfälligheten kommer att dras in. Detta beroende på att
statliga bidrag endast utbetalas till enskilda vägar som är minst 1000 m långa.
Vägsamfälligheten kommer även fortsättningsvis vara ekonomiskt ansvariga för drift
och underhåll av återstående del av Skärgårdsvägen. Vägsamfälligheten kommer att
erhålla ett kommunalt utfartsbidrag på ca 2000 kr/år. Kommunen kommer att ta sitt
ekonomiska ansvar i denna del genom sin andel i nu gällande lantmäteriförrättning.
Om kommunen väljer att överta hela Skärgårdsvägen i enlighet med medborgarförslag
och inkommen skrivelse från vägsamfälligheten, kommer kommunens driftkostnad att
öka med totalt ca 64000 kr/år. Vägsamfälligheten kommer då inte ha något ekonomiskt
ansvar för Skärgårdsvägen. Kostnader kommer initialt även att uppstå för ändringar av
detaljplaner, upprättande av avtal och upplösning av vägsamfälligheten genom en
lantmäteriförrättning.
Principiella konsekvenser:
Kommunen bör som huvudman för allmän platsmark enl. gällande stadsplan, även vara
ansvarig väghållare.
Ett kommunalt övertagande av en enskild väg innebär ett antal principiella
frågeställningar inför framtiden. Ska kommunen efter önskemål ta över andra liknande
vägar med kommunalt intresse?
Förutsättningarna på Skärgårdsvägen skiljer sig från andra enskilda vägar i kommunen
på det sätt att kommunen har en förhållandevis stor andel i föreningen. Storleken på
denna andel har ingen betydelse i juridisk mening men kanske i en moralisk.
Kommunen tar sitt juridiska ansvar för den enskilda vägen genom nu gällande
lantmäteriförrättning.
Alternativ till beslut:
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Alt 1. Kommunen övertar väghållningen på hela Skärgårdsvägen, från Vierydsvägen till
gräns mellan fastighet Saxemara 1:16 och 1:82. Vägsamfälligheten bekostar erforderlig
lantmäteriförrättning och vägsamfällighetens återstående penningmedel efter reglering
av skulder överförs till kommunen.
Alt 2. Kommunen övertar den del av Skärgårdsvägen som är stadsplanelagd med
kommunen som huvudman för allmän platsmark (från Vierydsvägen och ca 380 m
söder ut) och som kommunen i juridisk mening bör vara väghållningsansvarig för.
Saxemara södra vägsamfällighet behåller ansvaret för återstående del och kommunen
tar sitt juridiska ansvar genom aktuell lantmäteriförrättning. Vägsamfälligheten kommer
att erhålla ett kommunalt bidrag och har även möjlighet att söka extra bidrag p.g.a. att
kommunen har badplats och camping i anslutning till Skärgårdsvägen.
Förslag till beslut
Gatu- och parkenheten anser inte att kommunen ska ta över drift och underhåll av
enskilda vägar om det inte är ett krav av juridisk karaktär. Vidare anser gatu- och
parkenheten att det ska finnas möjlighet för vägsamfälligheter att ansöka om utökat
driftbidrag p.g.a. stort kommunalt intresse i en enskild väg och att detta då ska prövas
från fall till fall. Med stöd av detta resonemang anser gatu- och parkenheten att
medborgarförslaget ska avslås och föreslår att alternativ 2 ska beslutas.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt alternativ 2
och avslå medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 52

Dnr 2014-000044 236

Förslag till beslut-rivning Oden 17, Gula huset
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I Ronneby, Vierydsvägen 38 på fastigheten Oden 17 finns en byggnad, ett gult hus som
har varit bostadshus och som senast använts för dagverksamhet inom omsorgen.
Bedömning
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att byggnaden på
fastigheten Oden 17, är i sådant skick att den bör rivas. Kostnader för akuta
underhållsåtgärder, karta och bild av byggnaden framgår av sammanställning.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att rivningen av
gula huset på fastigheten Oden 17 rivs och att rivningen finansieras av intäkter
från fastighetsförsäljning.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att gula huset på
fastigheten Oden 17 rivs och att rivningen finansieras av intäkter från
fastighetsförsäljning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson
(C), Willy Persson (KD), JanAnders Palmqvist (S) samt tjänstgörande ersättare
Margareta Yngveson (S).
Yrkanden
Willy Persson (KD) yrkar på återremiss för ny utredning om möjlig försäljning.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för förnyad utredning om möjlig
försäljning
________________
Exp:
Per Engkvist
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§ 53

Dnr 2014-000045 253

Försäljning av del av fastigheten Ronneby 25:16, annex och
lada till Fridhems gård
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade § 310/2010 om fortsatt utredning och att ett nytt
ställningstagande skulle göras i avvaktan vad som händer med f.d. kårhuset.
I kommunfullmäktige 2013-11-11 § 226 beslutades att Fridhem 1, f.d. kårhuset skall
säljas.
Bedömning
Annexet och ladan som en gång tillhört Fridhems gård ligger i anslutning till f.d.
kårhuset. Byggnaderna ligger på en större fastighet Ronneby 25:16 därför bör en
fastighetsreglering och avstyckning genomföras i anslutning till försäljningen enligt
förslag sida 3.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning
av en avstyckad del, enligt karta sida 4 av annexet och ladan, Fridhemsvägen 4,
Ronneby samt beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till
Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av en del av Ronneby 25:16.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget ej försälja annexet och ladan vid Fridhems gård,
del av fastighet Ronneby 25:16.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget ej försälja annexet och ladan vid Fridhems gård,
del av fastighet Ronneby 25:16.
________________
Exp: Per Engkvist
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§ 54

Dnr 2014-000031 289

Rivning av byggnad på fastigheten Kalleberga 6:263
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I Kallinge, Karlsviksvägen 10 på fastigheten Kalleberga 6:263 finns ett garage som inte
används. I anslutning till garaget finns en ledningsrätt som gör den västra delen av
fastigheten obyggbar, den östra delen är en brant bergssluttning. Ägaren av fastigheten
som gränsar i öster var intresserad att köpa Kalleberga 6:263. Den av
Kommunfullmäktige godkända köparen är inte längre intresserad.
Bedömning
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att garaget på Kalleberga
6:263, är i sådant dåligt skick att det bör rivas snarast.
Karta och bild av byggnaden på fastigheten framgår av sida 2,
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att Kommunstyrelsen
föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den angivna byggnaden rivs och att
rivningen på Kalleberga 6:263 finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att det angiva garaget på
Kalleberga 6:263 rivs och att rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att det angivna garaget på Kalleberga 6:263 rivs och att
rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
_______________
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§ 55

Dnr 2013-000340 007

Revisionsrapport "Granskning av kommunens
flyktingmottagande"
Enhetschef Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
De förtroendevalda revisionerna har låtit KPMG granska flyktingmottagandet i
Ronneby Kommun. Kommunens revisorer begär kommunstyrelsens yttrande över
rapporten.
Syfte med granskningen är att bedöma om styrning, genomförande och uppföljning av
flyktingmottagandet fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Yttrande
Ansvaret för flyktingmottagandet i kommunen åvilar kommunstyrelsen och
Utbildningsnämnden. Enheten för Arbetsmarknad och Integration hanterar bl.a.
mottagande och bostadsförsörjning.
KPMG pekar på ett antal punkter som bör se över. Vi har valt att granska de punkter
som i första gäller kommunstyrelsen (som här kan ses som nämnd för dess
verksamheter). Även andra nämnder och dess förvaltningar berörs (se tredje punkten).
o Framtagande av ett ramverk för kommunens integrationsarbete och
flyktingmottagning följt av ett målarbete med relevanta målsättningar i syfte att
fastställa en politisk ambitionsnivå för verksamheten.
o Skriftliga rutiner för mottagning, introduktion, bostadsförsörjning och
återsökning av medel bör upprättas, där dagens situation leder till ett sårbart
läge.
o Genom ett samarbete mellan berörda förvaltningar arbeta fram en tydlig
helhetsstruktur med tydliga ansvarsfunktioner för mottagningen olika delar.
Detta leder i sin tur till en tydligare roll- och ansvarsfördelning och effektivitet
samt underlättar mottagandet.
KPMG har noterat att presidier samt tjänstemannaledning efter granskning påbörjat en
diskussion om förbättringsåtgärder, vilket bedöms som positivt.
Vi tar till oss de synpunkter som kommit fram i granskningen och ser det som positivt
att frågorna belyses. Ett konkret arbete är påbörjat för att undanröja den påtalade
sårbarheten gällande de skriftliga rutinerna.
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En samsyn bland alla berörda parter är viktig, detta för att uppdraget ska ges de bästa
förutsättningar att lyckas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att förslå Kommunstyrelsen att ställa sig bakom ovan yttrande och antar detta som sitt
eget remissvar.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrandet ovan och antar det som sitt
eget remissvar med tillägget att återrapportering ska ske till Kommunstyrelsens
arbetsutskott i april månad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrandet ovan och antar det som sitt
eget remissvar med tillägget att återrapportering ska ske till Kommunstyrelsens
arbetsutskott i april månad.
________________
Exp:
Roland Edvinsson
Revisionen
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§ 56

Dnr 2013-000203 709

Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2013
Äldrenämnden § 8/2014
Sammanfattning
Föreligger skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen
och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen, fjärde kvartalet 2013 för
äldreomsorgen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att notera redovisningen till protokollet.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redovisar att det inte föreligger några ej verkställda
beslut att rapportera.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_________________
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§ 57

Dnr 2013-000162 730

Införande av LOV inom äldreförvaltningen
Äldrenämnden § 11/2014
Sammanfattning
Ärendet togs upp på Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-12, KF § 280.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till Äldrenämnden såsom
minoritetsåterremiss.
Undertecknat kan inte finna att något nytt har tillkommit i ärendet som skulle föranleda
att Äldrenämnden föreslås ändra det tidigare beslutet om att införa LOV inom
hemtjänsten.
Arbetet med att ta fram ett internt regelverk runt LOV beräknas ta ca nio månader från
det att ett ev. beslut om LOV har fattats av Kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att införa
LOV inom hemtjänsten.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att införa LOV inom hemtjänsten.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att förslå Kommunfullmäktige att besluta att införa LOV
inom hemtjänsten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamoten Malin Norfall (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med
kompletteringen att att-satserna enligt Äldrenämndens beslut innan
minoritetsåterremissen tas med samt att Äldrenämnden får i uppdrag utreda, fastställa
och besluta om LOV enligt att-satserna.
Malin Norfall (S) yrkar avslag på förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkande och finner
att Kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Nej- röst för bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, nio (9) ja-röster och
sex (6) nej-röster.
Kommunstyrelsen bifaller därmed ordförande Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
Att fritt val av utförare ska införas inom äldreförvaltningen,
Att valfrihet ska gälla hela kommunen,
Att valfrihetssystem ska omfatta hemtjänstens service och omvårdnadsinsatser
inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser,
Att nattpatrull, larminstallation och matdistribution initialt ska vara i kommunal regi,
Att det i ett förfrågningsunderlag anges möjlighet för den externa utföraren att ange
begränsningar i form av kapacitetstak, både når det gäller antal brukare och utförande
insatser (till exempel service eller personlig omvårdnad eller både och),
Att ersättning till externa utförare ska baseras på en ersättningsmodell utifrån utförd tid,
Att ersättningsnivåerna ska vara differentierade och bygga på fyra kriterier,
Att den kommunala egenregiverksamheten initialt ska utgöra ickevalsalternativet samt
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Att Äldrenämnden får i uppdrag att utreda, fastställa och besluta om LOV enligt
ovanstående att-satser.
________________
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§ 58

Dnr 2013-000439 101

Medfinansiering av förstudie för en cykelled
Sammanfattning
Till Region Blekinge har det inkommit en motion angående en kustnära cykelled
genom Blekinge. I motionen föreslås att en förstudie görs för att bygga en kustnära
cykelled genom Blekinge. Den skulle kopplas ihop med Sydostleden och förstärka
bilden av attraktiva Blekinge som ett turistvänligt landskap. Regionstyrelsen beslutade
2013-10-09 att återremittera motionen med hänvisning till kommande beslut om
länstransportplanen samt utreda kostnaden för en förstudie.
I en remiss från Region Blekinge till Ronneby, Karlskrona och Karlshamns kommuner
redovisas att en förstudie i dagsläget uppskattas kosta 300 000 kr. Finansiering kan ske
med 50% regionala tillväxtmedel medan resterande del föreslås delas mellan
kommunerna dvs 50 000 kr/kommun. Region Blekinge önskar få synpunkter på hur
kommunerna ställer sig till en sådan medverkan. Svar önskas senast 12 februari 2014.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv till en medfinansiering på
50 000 kr för genomförande av en förstudie under förutsättning att övriga berörda
kommuner fattar motsvarande beslut.
Finansiering sker genom Kommunstyrelsens ordförandes konto.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S),
JanAnders Palmqvist (S), Kenneth Michaelsson (C), Thomas Håkansson (C) och
Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till en medfinansiering på 50 000 kr för
genomförande av en förstudie under förutsättning att övriga berörda kommuner fattar
motsvarande beslut.
Finansiering sker genom Kommunstyrelsens ordförandes konto.
________________
Exp: Region Blekinge
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§ 59

Dnr 2014-000065 012

Blekingearkivet
William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare fattat inriktningsbeslut 2012-03-06 att godkänna ett
prospekt avseende ett arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 följande:







Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta
investeringsmedel om 15 Mkr, varav 1 Mkr år 2013 och återstående 14 Mkr år
2014.
Omfördela ram om 143 tkr/år för hyra av Svarsarkivet från
Kommunledningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen from 2015.
Justera Tekniska förvaltningens ram avseende tillkommande nettokostnader
(internhyresgrundande) om 592 tkr/år from 2015.
Flytta kommunarkivet till Arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
Flytta redan tidigare tilldelade investeringsmedel om 540 tkr till Tekniska
förvaltningen.
Detta under förutsättning att hyresavtal tecknas med Blekingearkivet enligt tidigare
beslut i Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige godkände hyresavtal 2013-06-19 mellan Ronneby kommun och
Region Blekinge, som region Blekinge har skrivit på.
Nu har anbuden inkommit avseende det nya arkivcentrat och det har visat sig att
anbudet varit betydligt högre än enligt genomförd kalkyl.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att om man skall genomföra projektet krävs det ett
tilläggäskande på 8,5 Msek.
Tekniska förvaltningen bedömer att 3,5 Msek av investeringen är knuten till
underhållsåtgärder.
Förslag till beslut
- Att Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta
investeringsmedel om 5 Mkr 2014 (ger ökade kapitaltjänstkostnader).
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-

Att Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta
underhållsmedel om 3,5 Mkr 2014 för att möjliggöra aktuell investering.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att förslå Kommunfullmäktige
- att besluta att tillskjuta investeringsmedel om 5 Mkr till Tekniska förvaltningen
2014 samt
- att tillskjuta underhållsmedel 3,5 Mkr till Tekniska förvaltningen 2014.
Finansiering av det senare sker via AFA-medel under förutsättning att
kommunen erhåller dessa.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson
(S), Thomas Håkansson (C) samt ersättare Gilbert Nilsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att till tillskjuta investeringsmedel om 5 Mkr till Tekniska
förvaltningen 2014 samt att tillskjuta underhållsmedel om 3,5 Mkr till Tekniska
förvaltningen 2014.
Finansiering av det senare sker via AFA-medel under förutsättning att kommunen
erhåller dessa.
________________
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§ 60

Dnr 2014-000053 805

Anhållan om stöd för IOGT-NTO:s internationella
lägerverksamhet på Aspan kurs- och lägergård i Ronneby 2014
Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
IOGT-NTO i Blekinge ansöker om 20 000 kronor i bidrag för genomförande av
internationella lägerverksamheten på Aspan perioden 2014-06-09 - 2014-06-15.
För femte året i rad anordnas lägerverksamhet för 45 funktionshindrade barn och
ungdomar från Kaliningradregionen, Ryssland på IOGT-NTO:s kurs- och lägergård
Aspan.
Målet med lägerverksamheten är att:
-

Utbilda Ryska och Svenska ledare i internationellt ledarskap, kunskap om
alkohol och drogernas skadeverkningar för utvecklingen och demokratin i ett
samhälle.

-

Göra humanitära och social instanser för Ryska funktionshindrade barn.

-

Kulturellt utbyte och förstärkta band mellan länderna

Hela kostnaden för utbildningsutbytet uppges uppgå till 145 000 kronor, se bilaga.
IOGT-NTO har tidigare beviljats bidrag till utbildningsutbytet från Ronneby kommun.
Bedömning
Den internationella lägerverksamheten erbjuder en viktig stödjande miljö för barn och
ungdomar med funktionshinder samtidigt som lägerverksamheten stärker banden
mellan länderna och möjliggöra utbildning och utveckling inom ledarskap och socialt
arbete.
Bedömningen är att Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 20 000 kronor från
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att IOGT-NTO i Blekinge
sänder en utvärdering till Kommunstyrelsen senast under oktober 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att bevilja bidrag om 20 000
kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att IOGT-
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NTO i Blekinge sänder en utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt det
ekonomiska utfallet, till Kommunstyrelsen senast under oktober 2014.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag om 20 000 kronor från Kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att IOGT-NTO i Blekinge sänder en
utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet, till
Kommunstyrelsen senast under oktober 2014.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag om 20 000 kronor från Kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att IOGT-NTO i Blekinge sänder en
utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet, till
Kommunstyrelsen senast under oktober 2014.
________________
Exp:
Malin Weinholtz
IOGT-NTO Blekinge
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§ 61

Dnr 2014-000011 805

Ansökan om bidrag till genomförandet av läger för polska barn
2014
Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) i Blekinge ansöker om 30 000 kronor i bidrag för
genomförande av lägerverksamhet för polska barn och ungdomar på Aspan perioden
2014-07-30 - 2014-08-13.
För 24:e året anordnas utbildningsutbytet med IOGT - Bytom i Polen på IOGT-NTO:s
kurs- och lägergård Aspan. Det är andra året som UNF Blekinge håller i lägret helt
själva.
Målet med lägerverksamheten är att:
-

utbilda Polska och Svenska ledare i internationellt ledarskap, kunskap om
alkohol och drogernas skadeverkningar för utvecklingen och demokratin i ett
samhälle.

-

stärka ungdomarna i demokratifrågor.

-

utbyta kulturella erfarenheter.

-

bidra till att IOGT Polska stärker sin verksamhet.

Hela kostnaden för utbildningsutbytet uppges uppgå till 243 000 kronor, se bilaga.
UNF har tidigare beviljats bidrag till lägerverksamhet från Ronneby kommun.
Bedömning
Den internationella lägerverksamheten är en humanitär utbildningsinsats som är av
betydelse för utvecklingen av arbetet mot alkohol och droger såväl lokalt i Ronneby
som i Polen.
Bedömningen är att Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 30 000 kronor från
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att UNF (Ungdomens
nykterhetsförbund) i Blekinge sänder en utvärdering till Kommunstyrelsen senast under
oktober 2014.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att bevilja bidrag om 30 000
kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att UNF i
Blekinge sänder en utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska
utfallet, till Kommunstyrelsen senast under oktober 2014.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag om 30 000 kronor från Kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att UNF i Blekinge sänder en utvärdering
omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet, till Kommunstyrelsen
senast under oktober 2014.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag om 30 000 kronor från Kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att UNF i Blekinge sänder en utvärdering
omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet, till Kommunstyrelsen
senast under oktober 2014.
________________
Exp:
Malin Weinholtz
UNF Blekinge
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§ 62

Dnr 2011-000068 340

Vatten- och avloppsplan
VA-planesamordnare Pär Zars lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ett förslag till VA-plan har tagits fram av kommunkoncern-övergripande styr- och
arbetsgrupper. VA-planen är ett långsiktigt styrdokument som visar hur VAförsörjningen i Ronneby kommun är tänkt att lösas i framtiden. Under processens gång
har arbetet med VA-planen avrapporterats till kommunstyrelsens arbetsutskott. Utöver
rapportering har ett halvdagsseminarium om Ronnebys framtida VA-försörjning hållits
för medlemmar av kommunstyrelsen och Miljötekniks styrelse. Delar av planen har
antagits av kommunfullmäktige i form av en höjning av anläggningsavgift i två steg och
en utbyggnadsplan.
Viktiga punkter
 Sedan utbyggnadsplanen antagits har Ronneby kommun av statens VA-nämnd
förelagts att bygga ut området Väbynäs norra. Området har lagts in i den grupp
som planeras byggas ut inom tio år.

Justerandes sign



Utbyggnadsplanen innefattar nu ytterligare en grupp av områden som planeras
för utbyggnad 10-20 år efter att VA-planen antagits. Samtliga områden i
utbyggnadsplanen har fått ett preliminärt datum för införlivande i det
kommunala verksamhetsområdet. Områdena som ingår i de två grupperna är de
enda som planeras för anslutning till kommunalt VA via upprättande av
verksamhetsområde under överskådlig framtid.



Planen har skickats ut för kommentarer till ett antal berörda aktörer. Såväl
hembygdsföreningar som myndigheter. Ett antal synpunkter har kommit in som
bidragit till att förbättra dokumentet. De har dock inte inneburit någon större
förändring av VA-planens inriktning eller huvuddrag.



Resurser för att komma tillrätta med dåliga enskilda avlopp måste avsättas under
en lång tid framöver. Med en VA-plan kan dessa resurser användas mer
effektivt.



Utökad tillsyn av enskilda avlopp kan ge upphov till behov av rådgivning till
fastighetsägare med enskilda avlopp.
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Insatser som riktas till områden som sannolikt aldrig får kommunalt VA
föreslås. Detta kan hjälpa enskilda att göra en bra VA-lösning samt stärka
kommunens anseende.



Miljöteknik föreslås fortsätta ge rådgivning till grupper av boende som vill
ansluta sig till kommunalt VA.



Klimatförändringars konsekvenser för VA-försörjning, inklusive dagvatten,
behöver utredas ytterligare.



Steköarnas VA-försörjning är en fråga som Ronneby kommun behöver lösa. En
utredning av extern konsult har tillsatts och presenteras under våren.



VA-planen är ett levande dokument som löpande måste revideras för att möta
förändringar i rättsläge och ny kunskap. Ansvaret för detta ligger hos
kommunstyrelsen.



Ett första steg till en vattenförsörjningsplan har tagits. Ytterligare steg måste tas
för att identifiera och skydda värdefulla dricksvattentillgångar

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till VA-plan.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige
att besluta anta förslaget till VA-plan och
att kostnader för åtgärderna hanteras i samband med ordinarie budgetprocess
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S), JanAnders Palmqvist (S), Peter Bowin (V) tjänstgörande
ersättare Margareta Yngveson (S) samt ersättare Nils-Erik Mattsson (MP).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 63

Dnr 2014-000066 212

Fördjupning av översiktsplan för skärgården, Karlskrona
kommun
Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Karlskrona kommun har skickat utställningshandling för Fördjupning av översiktsplan
för skärgården. Miljö- och Byggnadsförvaltningen har fått förslaget på remiss där svar
önskas senat 2014-03-24.
En fördjupning av en översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen
av skärgården. Planen ska fungera som en vägledning för kommunen och andra
myndigheter vid beslut i frågor om kommunens mark- och vattenanvändning.
Fördjupningen av översiktsplan för skärgården tar sikte 20 år framåt i tiden.
Bedömning
Ronneby kommun har yttrat sig i samband med samrådet och har inget ytterligare att
framföra förutom att Ronneby kommun vill vara delaktig kring planering för
förändringar som föreslås när kommungränsen.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens beslutar att Ronneby kommun har inga erinringar mot
Karlskrona kommuns förslag till fördjupning av översiktsplan för skärgården.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens beslutar att Ronneby kommun har inga erinringar mot Karlskrona
kommuns förslag till fördjupning av översiktsplan för skärgården.
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att Ronneby kommun har inga erinringar mot Karlskrona
kommuns förslag till fördjupning av översiktsplan för skärgården.
________________
Exp: Kristina Eklund
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§ 64

Dnr 2014-000060 261

Risanäs 1:46 - Ansökan om att köpa in mark
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Vid Lantmäteriförrättning, gränsbestämning, har framkommit att ägaren till Risanäs
1:46 använder mer mark än han äger. Han är villig att köpa in ca 500 kvm mark från
Risanäs 7:2.
Bedömning
Marken ligger till viss del innanför en stenmur och ser ut att tillhöra fastigheten
eftersom stor del är gräsmatta.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 500 kvm från Risanäs 7:2 till ägaren av
Risanäs 1:46. Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar lantmäteriförrättningen
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att sälja ca 500
kvm från Risanäs 7:2 till ägaren av Risanäs 1:46. Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar
lantmäteriförrättningen.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 500 kvm från Risanäs 7:2 till ägaren av
Risanäs 1:46. Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar lantmäteriförrättningen.
________________
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§ 65

Dnr 2014-000070 261

Bustorp 1:1 m fl - Ansökan om jakt
Fastighetsförvaltare Eva Lydin föredrar ärendet.
Sammanfattning
Callenbring och CO har ansökt om jaktarrende på de marker de arrenderar för bete och
jordbruk. Detta pga av att man har får och har synpunkter på hur rävjakten bedrivs.
Bedömning
Jakten på berört område är utarrenderad. Arrendet går att säga upp före den 31/3-2014.
Nuvarande jaktarrendator är en betrodd jägare, som även har hand om viss skyddsjakt
på golfbanan och Södra Brunnsskogen. Vissa av beteshagarna ligger inom
Brunnsparkens reservat och där är det andra skyddsjägare som jagar.
Callenbring och CO har synpunkter på hur jakten bedrivs. Markus Callenbring vill själv
ha kontroll på jakten och kunna kalla in vilken jägare han vill när han vill.
Risken att arrendera ut jakten till ett bolag är att de arrenderar den vidare och tjänar
pengar på detta.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte säga upp nuvarande jaktarrende.
Kommunstyrelsen beslutar att inte arrendera ut jakten till Callenbring och CO, eller till
Markus Callenbring.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att jaktarrendet sägs upp för omförhandling och att frågan
utreds vidare innan nytt avtal tecknas på grund av de synpunkter som framförts.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP),
Peter Bowin (V), Willy Persson (KD) Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson
(C), JanAnders Palmqvist (S), Malin Norfall (S) samt tjänstgörande ersättare Margareta
Yngveson (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar med instämmande av Roger Gardell (FP)
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att Kommunstyrelsen ska fatta
beslut om tecknande av avtal i ärendet.
Tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson (S) yrkar att Kommunstyrelsen ska
besluta att säga nej till Callenbrings ansökan om jaktarrende samt att nuvarande avtal
inte sägs upp.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att Kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Margareta Yngvesons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, sju (7) ja-röster samt
åtta (8) nej-röster.
Kommunstyrelsen har därmed bifallit Margareta Yngvesons (S) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Callenbring och CO samt Marcus Callenbrings
ansökan om jaktarrende. Nuvarande jaktarrende sägs inte upp.
________________
Exp:
Eva Lydin
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§ 66

Dnr 2013-000241 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Socialnämnden § 16/2014
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt
16 kap 6f§ SoL och av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§ lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade, fjärde kvartalet, föredras för
nämndens ledamöter.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Socialchef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) samt
JanAnders Palmqvist (S).
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
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§ 67

Dnr 2014-000062 101

Riktlinjer för medborgardialog
Utredare Per Elmgren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
En motion inlämnades under 2010 av kommunfullmäktigeledamoten Susanne
Lundgren, moderaterna, som föreslår att;
-

Ronneby kommun utreder möjligheten till demokratiutveckling genom
införandet av exempelvis ”Malmöinitiativet” och medborgarpanelen eller andra
metoder som passar vår kommun.

Syftet är framför allt att öka intresset för politik, att nå nya grupper för dialog, öka
kunskapen om kommunen bland kommuninvånarna och att få ett ökat valdeltagande i
de allmänna valen.
Som en konsekvens av motionen beslutade kommunfullmäktige i början av 2013 att;
- tillsätta en utredning med tydlig målsättning om hur demokratiutvecklingen kan
stärkas i Ronneby kommun.
- kommunfullmäktiges presidium ansvarar för uppdraget som skall verka ut i de
olika politiska partierna
- utredningen ska vara genomförd och rapporterad till KF senast 2013-12-31
De personer som har deltagit i att arbeta fram riktlinjer för medborgardialog är följande;
Nils Ingmar Thorell, Folkpartiet, KF:s presidium, Ordf
Christoffer Stenström, Moderaterna, KF:s presidium
Bo Johansson, Socialdemokraterna, KF:s presidium
Tim Svanberg, Centern
Peter Bowin, Vänsterpartiet
Claes Diurhuus-Gundersen, Moderaterna
Johannes Chen, Kristdemokraterna
Malin Månsson, Socialdemokraterna
Anna Carlbrant, Ronnebypartiet
Anna-Mi Kullman, Opolitisk
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Anna Söderberg, CELA
Per Elmgren, SUS-enheten, Sekreterare
Förutom lagstadgade samråd finns det i Ronneby kommun flera kanaler för invånarna
att föra fram förslag, idéer och åsikter såsom medborgarförslag till fullmäktige,
allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden och politikernas
möjlighet att lägga upp sina bloggar på startsidan av www.ronneby.se.
Arbetsgruppen föreslår Kommunfullmäktige (KF) att ge invånarna ytterligare möjlighet
till delaktighet och inflytande i form av medborgardialog. Beslut om medborgardialog
fattar respektive nämnd eller Kommunfullmäktige. Hur dialogen ska genomföras
beslutas av respektive nämnd eller KF-beredning.
Genom medborgardialog ska medborgarna ges möjlighet till deltagande och inflytande
samtidigt som dialogen ger politikerna bättre beslutsunderlag.
Dialogen bör genomföras så tidigt som möjligt i respektive fas
Ronneby kommuns förtroendevalda har som folkvalda ett övergripande ansvar att
tillvarata helheten och se till att medborgarnas vilja och behov kommer till sin rätt.
Allas behov måste tas hänsyn till och inte bara de uppsökande, resursstarka gruppernas
behov. Därför är det viktigt att våga stå emot starka särintressen, för att släppa fram
helhetsbilden av medborgarviljan.
Det finns många metoder för medborgardialog, såväl fysiska som digitala metoder.
Vilken metod som man väljer att använda beror på dialogens syfte.
Det är också viktigt att följa upp, såväl hur själva dialogen genomfördes som att syftet
med medborgardialogen uppfylldes.
Bedömning
Arbetsgruppen, som leds av KF-presidium, har träffats under våren och hösten vid ett
antal tillfällen.
Gruppen ha arbetat utifrån ett material som är framtaget av SKL. SKL har också varit i
Ronneby för att ge sin syn på medborgardialog.
Arbetsgruppen har flera gånger återkommit till de risker som forskare lyfter fram
beträffande medborgardialog. Forskning visar att man måste vara medveten om och
hantera dessa för att medborgardialogen ska bli ett bra verktyg.
Den största risken, menar forskarna, är att dialogen skapar en mer ojämlikhet demokrati
där de som redan är resursstarka får ytterligare ett forum för att påverka beslut. Det
finns också en risk att medborgardialogen i kommunen leder bort från politiska
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aktiviteter. Dessutom är bristande helhetssyn något som forskare lyfter fram som en risk
i arbetet med medborgardialoger.
Dessa risker ska ställas mot de slutsatser som bla SKL gör och som framgår under det
tidigare avsnittet ”Bakgrund”.
Arbetsgruppen har bedömt risker och möjligheter. Det är dock väldigt svårt att fånga
effekterna av medborgardialog, dvs hur påverkar medborgardialog invånarnas faktiska
delaktighet och inflytande.
Arbetsgruppen menar dock att det är viktigt att öka medborgarna möjlighet till
deltagande och inflytande. Samtidigt behövs ännu bättre beslutsunderlag för att fatta bra
beslut.
Kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar. En informerad opinion är en
viktig utgångspunkt för att kunna föra en konstruktiv och meningsfull dialog. Det går
inte att räkna med befolkningens stöd för svåra beslut om medborgarna inte känner till
förutsättningarna.
Ronneby kommuns förtroendevalda har som folkvalda ett övergripande ansvar att
tillvarata helheten och se till att medborgarnas vilja och behov kommer till sin rätt.
Allas behov måste tas hänsyn till och inte bara de uppsökande, resursstarka gruppernas
behov.
Som förtroendevald ska man företräda även de medborgare som av olika skäl är tysta
mellan valen. Därför är det viktigt att våga stå emot starka särintressen, för att släppa
fram helhetsbilden av medborgarviljan.
Medborgaren ser i idealfallet frågeställningarna ur ett helhetsperspektiv om vad som är
det allmännas bästa. Brukaren/kunden/medarbetaren kan ha delperspektivet som
vårdtagare, elev, löntagare, etc.
Ett politiskt organ kommer naturligtvis aldrig att, i sin dialog, nå ”alla” medborgare hur
man än anstränger sig. Men vill man veta vad medborgarna anser och få en spegelbild
av hela befolkningens åsikter, krävs att man på många olika sätt når människor som
sammantaget motsvarar ett representativt urval av invånarna. Ju mer man preciserar
sina målgrupper, desto bättre kan man målgruppsanpassa sina aktiviteter. Formuleringar
och metoder för kommunikationen kan ju uppfattas olika beroende på till exempel
ålder, utbildning, språk, religion, kön, kultur, geografi, funktionshinder och arbete.
Arbetsgruppen har vidare, vid ett flertal tillfällen, betonat att medborgardialog bör
genomföras tidigt i respektive fas.
Sammanfattningsvis finns det ett antal viktiga kriterier att beakta inför en
medborgardialog. Av den anledningen har arbetsgruppen arbetat fram riktlinjer för
medborgardialog. Riktlinjerna är uppbyggda kring ”medborgardialogprocessen” och
ska vara en vägledning för nämnderna/KF-beredningar. I riktlinjerna ges vägledning i
följande steg;
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Vad vill vi uppnå?
När i beslutsprocessen ska vi föra dialog?
Vilka vill vi kommunicera med?
Vad vill vi föra dialog om?
Vilka metoder vill vi använda?
Hur gick det?
Förslag till beslut
Arbetsgruppen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
Kommunfullmäktige;
Att riktlinjerna för medborgardialog fastställs och börjar gälla from 2014-05-01
Att kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att genomföra
medborgardialog
Att nämnder på eget initiativ kan genomföra medborgardialog
Att SUS-enheten utgör resurs vid genomförandet av medborgardialog
Att finansiering under 2014 sker via de budgetmedel som är tilldelade
Att kommunfullmäktige kan, from 2015-års budget avsätta särskilda medel för att
stimulera genomförandet av medborgardialog
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att förslå Kommunfullmäktige att besluta
att riktlinjerna för medborgardialog fastställs och börjar gälla fr o m 2014-09-01,
att kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att genomföra
medborgardialog,
att nämnder på eget initiativ kan genomföra medborgardialog,
att SUS-enheten utgör resurs vid genomförandet av medborgardialog samt
att finansiering sker inom ram för respektive nämnd.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Peter Bowin (V), JanAnders Palmqvist (S) samt
tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson (S).
Yrkanden
Peter Bowin (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att riktlinjerna för medborgardialog fastställs och börjar gälla fr o m 2014-09-01,
att kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att genomföra
medborgardialog,
att nämnder på eget initiativ kan genomföra medborgardialog,
att SUS-enheten utgör resurs vid genomförandet av medborgardialog samt
att finansiering sker inom ram för respektive nämnd.
_______________
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§ 68

Dnr 2014-000063 101

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Tekniska förvaltningen,
Äldrenämnden och Utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
________________
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§ 69

Dnr 2014-000072 101

Förslag till deltagande i projektet Förändra radikalt
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting driver under 2014 och 2015, tillsammans med
VINNOVA, utvecklingsprojektet Förändra radikalt. Projektet ger ett tiotal kommuner
möjlighet att testa innovativa lösningar på ett definierat problemområde.
Under projekttiden får kommunen stöd och rådgivning från projektgruppen på SKL,
konsultstöd för vissa moment, utbildning och möjlighet till nätverksträffar för
erfarenhetsutbyte mellan deltagande kommuner.
För att delta behöver kommunen avsätta resurser i form av projektledning samt
nödvändiga kompetenser för att genomföra projektet, uppkomna kostnader vid
gemensamma nätverksträffar, rapportera aktiviteter samt upparbetad tid i projektet.
Bedömning
Deltagande i projektet bedöms som en möjlighet att hitta nya vägar till att arbeta med
för kommunen en stor utmaning. Koncernchefsgruppen har bedömt
ungdomsarbetslösheten som ett lämpligt problemområde att lyfta fram.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att:
Ronneby kommun skall ansöka om att delta i projektet Förändra radikalt.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att
Ronneby kommun skall ansöka om att delta i projektet Förändra radikalt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric Wildros (S)
samt JanAnders Palmqvist (S).
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun skall ansöka om att delta i projektet
Förändra radikalt.
________________
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§ 70

Dnr 2014-000074 019

Strategi för bredbandsutbyggnad och mobiltäckning i länet
Sammanfattning
Landshövding Berit Andnor Bylund inbjuder till strategiskt samtal om
bredbandsutbyggnad och mobiltäckning i länet. Två personer representanter från
Kommunstyrelsen ombeds utses för deltagande.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy Andersson.
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) föreslår Thomas Håkansson (C).
Tommy Andersson (S) föreslår Malin Norfall (S).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på de båda förslagen och finner
att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med desamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Thomas Håkansson (C) samt Malin Norfall (S) som
Kommunstyrelsens representanter vid strategiskt samtal om bredbandsutbyggnad och
mobiltäckning i länet.
________________
Exp:
Thomas Håkansson, Malin Norfall
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§ 71

Dnr 2014-000076 041

Hyresavtal tillfälliga förskoleavdelningar samt anhållan om
investeringsanslag
Utbildningsnämnden § 18/2014
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag gällande hyresavtal avseende
tillfälliga förskoleavdelningarna i Parkdala; samt inventarier till de tillfälliga
avdelningarna och Backsippans förskola i Listerby.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige ;
1. Att medge Utbildningsnämnden teckna hyresavtal med Blekingefastigheter AB
enligt avtal
2. Att besluta avsätta 660 Tkr/år till hyra samt 200 tkr till städning.
3. Att avsätta 450 Tkr till inventarier, de tillfälliga avdelningarna. Dessa
inventarier kan sedan överflyttas till Hulta nya förskola.
Att avsätta 600 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till Backsippans förskola.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige;


Att medge Utbildningsnämnden teckna hyresavtal med Blekingefastigheter AB
enligt avtal
 Att besluta avsätta 660 Tkr/år till hyra samt 200 tkr till städning.
 Att avsätta 450 Tkr till inventarier, de tillfälliga avdelningarna. Dessa
inventarier kan sedan överflyttas till Hulta nya förskola.
Att avsätta 600 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till Backsippans förskola.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
1) medge Utbildningsnämnden teckna hyresavtal med Blekingefastigheter AB
enligt avtal,
2) besluta avsätta sammanlagt 645 tkr 2014 för hyra och städning.
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3) avsätta 450 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till de tillfälliga
avdelningarna. Dessa inventarier kan sedan överflyttas till Hulta nya förskola.
4) Att avsätta 600 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till Backsippans
förskola
Punkt 2) finansieras genom medel från Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda
kostnader.
Punkterna 3) och 4) finansieras genom tilläggsanslag av investeringsmedel.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
1) medge Utbildningsnämnden teckna hyresavtal med Blekingefastigheter AB
enligt avtal,
2) besluta avsätta sammanlagt 645 tkr 2014 för hyra och städning.
3) avsätta 450 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till de tillfälliga
avdelningarna. Dessa inventarier kan sedan överflyttas till Hulta nya förskola.
4) Att avsätta 600 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till Backsippans
förskola
Punkt 2) finansieras genom medel från Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda
kostnader.
Punkterna 3) och 4) finansieras genom tilläggsanslag av investeringsmedel.
________________
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§ 72

Dnr 2014-000049 630

Tillämpningsregler för vårdnadsbidrag
Utbildningsnämnden § 4/2014
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till tillämpningsföreskrifter för
kommunalt vårdnadsbidrag i Ronneby kommun.
Utbildningsförvaltningen har på Kommundirektörens uppdrag utformat kommunala
tillämpningsföreskrifter för hanteringen av vårdnadsbidraget. Framtaget förslag till
tillämpningsföreskrifter för kommunalt vårdnadsbidrag genomgicks och
kommenterades.
Rådfrågad kommunjurist förordar utifrån Personuppgiftslagens bestämmelser om
sekretess för enskilda, att Socialnämnden bör hantera handläggningen av
vårdnadsbidrag
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden anta föreliggande förslag till tillämpningsföreskrifter
för kommunalt vårdnadsbidrag samt hemställer hos Kommunfullmäktige att fatta beslut
i frågan om såväl tillämpningsföreskrifter som handläggande nämnd.
Yrkanden
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att formuleringen i punkt 6 ang delat
vårdnadsbidrag ändras enligt nedan;
Punkt 6 första stycket stryks och ersätts med:
Vårdnadsbidraget får delas mellan vårdnadshavarna även om endast en av dem är
folkbokförd på samma adress som barnet. Vårdnadsbidraget får även, i sådana fall,
lämnas till en vårdnadshavare som inte är folkbokförd i Ronneby kommun.
Andra stycket under punkt 6 kvarstår.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande tjänstemannaförslag avseende
tillämpningsföreskrifter för kommunalt vårdnadsbidrag i Ronneby kommun; med Erik
Ohlsons ändringsyrkande inkluderat.
Utbildningsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan om såväl
tillämpningsföreskrifterna som handläggande nämnd.
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Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogör för ärendet och redovisar att reglerna baseras
på Lag om kommunalt vårdnadsbidrag (SFS 2008:307) och hänför sig till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen samt SKL:s rekommendationer om
hantering av vårdnadsbidrag i kommunerna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson
(C), JanAnders Palmqvist (S), Malin Norfall (S) samt tjänstgörande ersättare Margareta
Yngveson (S).
Yrkanden
Tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson (S) yrkar att sista meningen under 4)
stryks samt att under 5) stryks punkten 3.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till tillämpningsföreskrifter för
vårdnadsbidrag i Ronneby kommun i enlighet med Utbildningsnämndens beslut samt
med ytterligare justeringar att sista meningen under 4) stryks liksom punkten 3 under
5).
Utbildningsnämnden utses till handläggande nämnd för vårdnadsbidraget
________________
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§ 73

Dnr 2014-000089 101

Kvalitet i korthet
Sammanfattning
Utredare Per Elmgren regogör för delar av resultatet av Kommunernas Kvalitet i
Korthet (KKiK). Fler och fler kommer går med, nu är det över 200 stycken. KKiK
består av ca 40 kvalitetsmått. Dessa försöker man hålla så kostant som möjligt för
jämförelsens skull men det görs justeringar/förändringar med tiden. Per redovisar
särskilt mått 1-3 som rör tillgänglighet och bemötande samt mått 9 från
medborgarundersökningen som behandlar inflytande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson
(C), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Anna-Mi Kullman (OPOL) samt
tjänstgörande ersättarna Margareta Yngveson (S) och Claes Diurhuus (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Verksamheterna
förväntas föra vidare diskussion om resultatet.
________________
Exp:
Samtliga förvaltningschefer
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§ 74

Dnr 2013-000413 101

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,
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förebereda 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.
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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
Åza Rydén, Region Blekinge, redogör för de förändringar som skett i förslaget och
finansieringen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Näringslivschef Torbjörn Lind lämnar följande beslutsförslag:

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås hemställa hos kommunfullmäktige att besluta:
1. Ronneby kommun blir fullvärdig medlem i Visit Blekinge ideell förening och tar aktiv
del i arbetet kring utformande av förslag till föreningens stadgar.
2. Ronneby kommun tillsammans med övriga initiativtagare till Visit Blekinge ideell
förening (Region Blekinge Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Ronneby kommun,
Karlshamn kommun, Olofström kommun, Sölvesborg kommun), bilda driftbolag för vilket
i ägardirektiv säkerställs vikten av att bolaget drivs i öppenhet med full insyn och i enlighet
med vad som stipuleras enligt tryckfrihetsförordningen.
3. Ronneby kommun i samverkan med övriga initiativtagare utse representanter till Visit
Blekinge ideella förenings styrelse
4. Ronneby kommun finansierar Visit Blekinge ideell förening i enlighet med
finansieringsmodell enligt bilaga.

Deltar i debatten
I debatten delat ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamoten JanAnders
Palmqvist (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att beslutsförslaget kompletteras med en attsats om att inför föreningsstämman ska av Kommunstyrelsen utsedda representanter
erhålla direktiv av Kommunstyrelsen samt att finansiering sker genom medlen från
Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda avgifter.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ronneby kommun blir fullvärdig medlem i Visit Blekinge ideell förening och tar aktiv
del i arbetet kring utformande av förslag till föreningens stadgar.
2. Ronneby kommun tillsammans med övriga initiativtagare till Visit Blekinge ideell
förening (Region Blekinge Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Ronneby kommun,
Karlshamn kommun, Olofström kommun, Sölvesborg kommun), bildar driftbolag för vilket
i ägardirektiv säkerställs vikten av att bolaget drivs i öppenhet med full insyn och i enlighet
med vad som stipuleras enligt tryckfrihetsförordningen.
3. Ronneby kommun i samverkan med övriga initiativtagare utser representanter till Visit
Blekinge ideella förenings styrelse
4. Ronneby kommun finansierar Visit Blekinge ideell förening i enlighet med
finansieringsmodell enligt bilaga.
5. Inför föreningsstämman ska av Kommunstyrelsen utsedda representanter erhålla direktiv
av Kommunstyrelsen.
6. Kostnaden för medlems- och serviceavgift 3000 kr samt medfinansiering 150 000 kr för
2014 finansieras genom medel från Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.
________________
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§ 75

Dnr 2013-000195 049

Information om kommunens krediter
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av
låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med
korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta
bedöms fördelaktigt.
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda bolagens
krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 december till 418 (491) mkr. Värde inom
parantes avser per 31/12 2012. 39 (35) % av kommunens lånestock om 693 (735) mkr
har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 46 (47) % en
förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Genomsnittlig kostnadsränta för 2013 uppgick till 2,2 %.
Riksbankens styrränta, reporäntan, låg under nästan hela 2013 på
1,0 %. Den 18 december 2013 sänktes den till 0,75 %.
För det senast omsatta lånet i början av november 2013 valdes Stibor 3 månaders
räntebindningstid och 1 års kapitalbindning till en ränta om 1,7 %.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken riskexponering
som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning,
uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har
förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta
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räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta bedöms
fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets beslut
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.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till Kommunfullmäktige.
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.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-04

56(65)

Kommunstyrelsen

§ 76

Dnr 2013-000358 040

Kompletteringsbudget 2014
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kompletteringsbudget avseende investeringsutgifter och exploateringsutgifter avser
överföring/reglering av investeringsmedel mellan budgetåren.
Driftäskandena ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av
kommuninterna budgetmedel.

Äskanden
Kommunstyrelsen
KS/KLF/SUS
KS/TF/G&P
KS/TF/KOST
KS/TF/LOF
KS/TF/TF
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnd
Socialnämnden
Socialnämnden
Fritid- och kulturnämnden
Fritid- och kulturnämnden
Äldrenämnden
Äldrenämnden
Totalsumma

Drift

Expl

558 000 kr

8 974 000 kr
134 000 kr

1 020 000 kr
1 150 000 kr

558 000 kr

11 278 000 kr

Invest

Totalsumma

2 149 000 kr 11 681 000 kr
8 450 000 kr 8 584 000 kr
243 000 kr
243 000 kr
20 826 000 kr 20 826 000 kr
632 000 kr 1 652 000 kr
344 000 kr

1 494 000 kr

535 000 kr

535 000 kr

1 665 000 kr

1 665 000 kr

214 000 kr
214 000 kr
35 058 000 kr 46 894 000 kr

Äskandena ovan framgår av bilagor. Samtliga äskanden tillstyrks.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att:
 Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag för SUSenhetens ”Särskilda projekt”, med 558 000 kr, med hänvisning till att projekten
fortfarande pågår i någon del.
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Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för
exploatering, totalt 11 278 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag i
enlighet med justerat förslag, totalt 35 058 000 kr.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att:
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för exploatering,
totalt 11 278 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag i
enlighet med justerat förslag, totalt 35 058 000 kr.

Ekonomichef Johan Sjögren samt fastighetschef Ola Liljerum lämnar kompletterade
uppgifter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S),
JanAnders Palmqvist (S) samt Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Vidablick nytt golv 3 Mkr stryks från
investeringarna liksom Socialnämndens äskanden om inventarier 44tkr + 37tkr.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för exploatering,
totalt 11 278 000 kr.
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Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag i
enlighet med justerat förslag, totalt 31 977 000 kr.
________________
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§ 77

Dnr 2014-000092 041

Anvisningar budget 2015
Sammanfattning
Ekonomichef Johan Sjögren redovisar förslag till anvisningar för verksamhets- och
ekonomisk uppföljning 2014 samt anvisningar inför arbetet med budget 2015, plan
2016-2017.
Arbetsutskottets beslut
Ekonomichef Johan Sjögren får i uppdrag att justera punkten 2.1.2 så att det framgår att
det avser såväl minskade som ökade kostnader.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förlag till anvisningar för verksamhets- och
ekonomisk uppföljning 2014 samt anvisningar inför arbetet med budget 2015, plan
2016-2017 med ovanstående justering.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förlag till anvisningar för verksamhets- och
ekonomisk uppföljning 2014 samt anvisningar inför arbetet med budget 2015, plan
2016-2017 med ovanstående justering.
________________
Exp:
Johan Sjögren
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§ 78

Dnr 2014-000019 049

Förslag till omfördelning av budgetanslag med anledning av att
internt städ läggs ut på entreprenad
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Omfördelning av befintligt budgetanslag
Förslag till omfördelning av kommunens budgetanslag för internt städ, vilket från och med
år 2014 utförs i privat regi. Det befintliga anslaget för internt städ är fördelat enligt en
beräknad schablonmässig självkostnad, med samma kostnad per kvadratmeter oavsett
rumstyp. Den privata utföraren har i sitt anbud tagit hänsyn till fler variabler än
kommunen, varför det interna städanslaget skiljer från den kostnad som den privata
utföraren har lämnat i sitt anbud. Det finns således ett behov av att omfördela det befintliga
anslaget för städning enligt det privata anbudets kostnadsstruktur. Denna omfördelning
bedöms vara av teknisk karaktär på samma sätt som interndebitering av städ varit.
I budget år 2014 och framåt finns anslag för städning med totalt 22 680 000 kr efter avdrag
för de fastigheter som ska säljas eller där städningen är uppsagd. I detta anslag ingår de
städobjekt som under 2013 har haft anslag för städ.
Den nya beräknade kostnaden för städning av samma städobjekt uppgår till 22 091 000 kr.
I detta ingår regelmässigt städ, storstäd, golvvård och förbrukningsmaterial etc. Av
budgetanslaget på 22 680 000 kr fördelas 22 091 000 kr mellan nämnderna enligt den nya
beräknade kostnaden och 589 000 kr läggs i en reserv för förväntade justeringar av
städkostnaden på centralt konto.
Ett alternativ till att skapa en städreserv skulle vara att förbättra budgeterat resultat för
kommunen. Första åren kan det dock finnas behov av att justera budgetanslagen.
Städningens omfattning enligt anbudet matchar troligen inte helt det städbehov som
faktiskt finns.
Ekonomisk sammanställning
Befintligt budgetanslag

22 680 000 kr

Omfördelning befintliga städobjekt enligt
-22 091 000 kr
anbud med tillägg för storstäd, golvvård, mm.
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Läggs i städreserv centralt konto

589 000 kr

Städcontroller
För att kunna följa upp den privata utförarens städning ur kvalitetssynpunkt föreslås i
städutredningen att en funktion som städcontroller inrättas. I vilken omfattning en
städcontroller behövs långsiktigt behöver utvärderas. Sannolikt är behovet störst i början
för att sedan stabilisera sig på en lägre nivå. För att finansiera funktionen i den omfattning
som behövs skulle medel kunna disponeras från städreserven.
Information om tillkommande städobjekt
Den privata städutföraren har i anbudet inkluderat två nya städobjekt, Lindebo och
Björkliden, där städningen hittills utförts av den egna natt-/hemtjänstpersonalen.
Kostnaden för de två städobjekten är 503 000 kr per år. Då dessa objekt inte sedan tidigare
debiterats för internt städ finns inget budgetanslag och de två objekten ingår därför inte i
omfördelningen av medel enligt ovan. Kostnaden antas inrymmas inom Äldrenämndens
befintliga ram.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att:
 Notera informationen om omfördelning av befintligt budgetanslag avseende
städkostnader till protokollet.
 Besluta att den skapade städreserven om 588 tkr får användas för att justera
budgetanslag avseende städkostnader för de städobjekt som ingår i den gjorda
budgetomfördelningen.
 Besluta att kommunstyrelsen får disponera medel ur den redovisade
städreserven för att finansiera funktionen städcontroller efter att ha klarlagt i
vilken omfattning funktionen behövs.
 Eventuell återstående budgeterad städreserv per 2015-12-31 upplöses och
förstärker kommunens resultat.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att:
 Notera informationen om omfördelning av befintligt budgetanslag avseende
städkostnader till protokollet.
 Besluta att den skapade städreserven om 588 tkr får användas för att justera
budgetanslag avseende städkostnader för de städobjekt som ingår i den gjorda
budgetomfördelningen.
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Besluta att kommunstyrelsen får disponera medel ur den redovisade
städreserven för att finansiera funktionen städcontroller efter att ha klarlagt i
vilken omfattning funktionen behövs.
Eventuell återstående budgeterad städreserv per 2015-12-31 upplöses och
förstärker kommunens resultat.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamoten JanAnders
Palmqvist (S).
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att


Notera informationen om omfördelning av befintligt budgetanslag avseende
städkostnader till protokollet.
 Den skapade städreserven om 588 tkr får användas för att justera budgetanslag
avseende städkostnader för de städobjekt som ingår i den gjorda
budgetomfördelningen.
 Kommunstyrelsen får disponera medel ur den redovisade städreserven för att
finansiera funktionen städcontroller efter att ha klarlagt i vilken omfattning
funktionen behövs.
 Eventuell återstående budgeterad städreserv per 2015-12-31 upplöses och
förstärker kommunens resultat.
________________
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§ 79

Dnr 2014-000086 041

Förslag till aktieägardirektiv inför AB Ronneby Helsobrunns,
AB Ronneby Industrifastigheters, Ronneby Brunn AB:s,
Ronneby Miljö & Teknik AB:s och AB Ronnebyhus årsstämmor
(ordinarie bolagsstämmor) för 2013
Sammanfattning
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby
Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronnebyhus har framlagt
årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2013.
Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag” skall
kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför bolagsstämmorna för kommunens
direktägda bolag och dess dotter-/dotterdotterbolag.
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2013 redovisas
föreslås att följande aktieägardirektiv lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid
ovan nämnda bolags årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) 2014.
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
 val av ordförande vid stämman
 godkännande av röstlängd
 val av justeringsman
 prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2013 skall ombudet, under
förutsättning att revisorerna tillstyrker:
 fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
 fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
 bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer
ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.
Vidare skall ombudet
 välja revisor och revisorsuppleant (auktoriserade revisorer) i enlighet
med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
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besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt
löpande räkningsregler
besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente.
i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige
fastställda reviderade bolagsordningar
i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige
beslutade ägardirektiv för respektive bolag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enlighet med ovanstående
direktiv.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att lämna ovanstående direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor)
2014.
________________
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§ 80

Dnr 2014-000090 041

Årsredovisning 2013
Ekonomichef Johan Sjögren redovisar förslag till årsredovisning för 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna densamma till
Kommunfullmäktige och revisorerna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) samt JanAnders Palmqvist (S).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna densamma
till Kommunfullmäktige och revisorerna.
________________
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