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Närvarolista
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§ 172

Dnr 2014-000010 101

Information från näringslivschefen
Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om:
- Wellnet-projetet
- KAOS-projektet
- Förändra radikalt
- Häst-projekt
- Samordning på Soft Center
- Etableringsstrategin
- Besöksnäring med historisk anknytning
- Leader Blekinge
- Handelsstrategi
- Visit Blekinges kurs i värdskap på www.vardskapare.se
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S), Anna-Mi Kullman
(OP), Roger Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C), Anna Carlbrandt (RP)
och tjänstgörande ersättare Gilbert Nilsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 173

Dnr 2014-000010 101

Information Lindebo
Sammanfattning
Ordförande Roger Fredriksson (M) informerar om strategiska inköp av
fasigheter.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna, Jan-Eric Wildros (S),
Kenneth Michaelsson (C) och tjänstgörande ersättare Gilbert Nilsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 174

Dnr 2014-000009 109

Besvarande av medborgarförslag om utsmyckning av
rondell östra infarten till Ronneby
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Lennarth Gustafsson i Ronneby har inkommit med ett medborgarförslag där
han föreslår maritim utsmyckning av rondellen vid östra infarten till
Ronneby.
Ronneby måste markant öka sin marknadsföring om den kustnära staden.
Infartsrondeller är en utmärkt marknadsföringsplats. Han föreslår att
rondellen smyckas med maritimt inslag, t ex ett stort stockankare typ infarten
till Karlskrona alternativt en modell av Gåsfetens fyr, Sveriges första
gasdrivna AGA-fyr.
Förslagsställaren menar att rondellen vid östra infarten aldrig har fått någon
tilltalande utsmyckning. Det har försökts med blommor av olika sorter. De är
nu borta och kvar är ett trä och gräsmatta. Inte speciellt säljande och framför
allt så lockar det en hel del bilister att köra rakt över rondellen istället för
runt den. En annan viktig parameter är att Ronneby inte vid någon infart
saluför sig som en kuststad.
Bedömning
Förslaget har remitterat till Tekniska förvaltningen för yttrande.
Enligt Förvaltningschefen Magnus Graad ingår inte denna rondell i
kommunens väghållningsområde. Den tillhör Trafikverket. Kommunen har
då ingen bestämmanderätt över hur denna yta skall utformas/utsmyckas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget. Förslaget skickas vidare till Trafikverket.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget samt att förslaget skickas vidare till Trafikverket.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 175

Dnr 2013-000377 300

Taxor Tekniska förvaltningen
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har samlat samtliga verksamheters taxor och avgifter
till ett och samma dokument för att på så sätt underlätta och förtydliga både
för den egna verksamheten samt för våra kunder. I de fall behov har funnits
har förslag på nya taxor genomförts. Förslaget bifogas.
Tekniska förvaltningen fick av KSau, 2013-11-11 §353, i uppdrag att
taxorna avseende måltidsverksamheten remitteras till Socialnämnden,
Utbildningsnämnden och Äldrenämnden för yttrande innan beslut tas.
Övriga taxor lämnades utan ställningstagande till Kommunstyrelsen.
Vid KS 2013-11-26 §309 återremmitterades ärendet i sin helhet för översyn
efter främst diskussion av behov att samordna taxenivåer med taxor inom
Fritids- och kulturförvaltningen. KS återremmitterade ärendet för
remissyttrande av Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och
Kommunala pensionärsrådet.
Utredning
Dokumentet innehåller 8 delområden vilka nedan beskrivs områdesvis.
Torghandel
Befintliga taxor från 2003 har legat på en alltför låg nivå vilket medfört att
torghandlare hyrt platser utan att känna behov av att utnyttja densamma.
Föreslagna taxor är en liten del i ett större arbete med att höja torgets
handelsstatus. Utöver detta kompletteras taxorna med el-taxor, vilka helt
saknats tidigare. Detta innebär enklare system för el-kostnader samt en lägre
el-förbrukning.
Flyttning av fordon
Befintliga taxor från 2003 har legat på en alltför låg nivå och inte kunnat
täcka de kostnader som funnits. Tyvärr är detta en verksamhet där vi sällan
har betalande kunder, men vi anser ändå att taxeöversyn erfordras.
Felparkeringsavgifter
Befintliga taxor är från 2012, varför inget behov av beloppsjustering
framkommit. Dock har överträdelsetexterna uppdaterats till att motsvara de i
Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2012:115 bilaga 1
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Hamnavgifter
Befintliga taxor från 2007 har legat på en alltför låg nivå och inte kunnat
täcka de kostnader som funnits. Förslaget innebär en generell höjning om ca
20%, vilken är den nivå som bedöms som möjlig utifrån nuvarande
konjunktur mm.
Kolonilotter
Kostnaden för en kolonilott låg sedan tidigare på 90 kr/år, vilket bedömts
som orimligt lågt. Den låga kostnaden har även medfört problem med att
korrekt fördela lotterna enligt kölista. Med föreslagen taxesättning hanteras
kolonilotterna, givetvis beroende på beläggningsgrad, mer eller mindre
självfinansierat vilket måste anses vara högst rimligt.
Arrenden
Aktuellt förslag syftar till att få likriktning i arrendekostnadsärendena. Tills
idag har tyvärr osäkerheten kring dessa ärenden lett till att mer eller mindre
godtyckliga beslut fattats beroende på ansökningens karaktär mm, något som
vi givetvis måste undvika.
Fastighetsförsäljning
Aktuellt förslag innebär en mindre modifiering gentemot den tidigare
inriktningen från 2008. Kostnaderna har justerats motsvarande KPI.
Måltidsverksamhet
Nuvarande kostnader uppdaterades senast 2011 och ser ut enligt följande:
Matabonnemang
Matdistribution, daglig verksamhet/trygghetsboende
Måltid, gäster och personal inom äldreomsorgen
Måltid, gäster och personal inom utbildningsverksamheten
Julbord, gäster och personal inom äldreomsorgen
Nyårsafton, middag anhörig
I aktuellt förslag har vi dels utgått från indexökning motsvarande KPI
(avseende kostnader för bidragsberättigade) samt marknadsanpassat övriga
kostnader. Jämförelser har även gjorts med Karlskrona kommuns taxor.
Samråd i ärendet har genomförts med Äldrechefen.
Remissförfarande
En begäran om remissyttrande har lämnats till Socialnämnden,
Utbildningsnämnden, Äldrenämnden, Fritid- och kulturnämnden,
Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinder.
Nedan följer en redovisning av synpunkter och yttranden.
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Socialnämnden anser att höjningen för matdistribution till daglig verksamhet
i det aktuella förslaget är rimlig. Två förutsättningar är dock att samma
höjning sker även inom äldreomsorgen samt att taxan är detsamma oavsett
hur maten tillgås.
Utbildningsnämnden har inget att invända mot den föreslagna höjningen av
taxor avseende måltider för personal och/eller gäster inom
utbildningsverksamheten. Dock anses att ett beslut om framtiden genom en
årlig indexuppräkning av taxorna inte bör ingå.
Äldrenämnden ställer sig positiv till en höjning av taxorna, dock med tillägg
att det ska vara tydligt vad som ingår i priset samt att det ska framgå vad som
gäller för den som bor i särskilt boende och inte har matabonnemang.
Dessutom föreslås det att alla pensionärer ska betala samma summa oavsett
vilket matställe inom Äldreförvaltningen som väljs. Höjd avgift ska inte
genomföras förrän beslut om valfrihet genomförts. Taxorna ska remitteras
från Kommunstyrelsen till Kommunala pensionärsrådet med direkt förslag
till Kommunstyrelsen.
Fritid- och kulturnämnden har inget att erinra gällande Tekniska
förvaltningens förslag på taxor och avgifter.
Kommunala pensionärsrådet har inget att erinra mot förslaget men önskar ett
förtydligande om att distributionsavgift tillkommer som administreras av
Äldrenämnden.
Kommunala rådet för funktionshinder har inget att erinra och tillstyrker
förslaget.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer
föreslagna taxor och avgifter för Tekniska förvaltningens
verksamhetsområden i enlighet med bifogat förslag.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att arrenden och fastighetsförsäljning görs om till
riktlinjer och tas ur taxeförslaget.
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att besluta att anta taxorna
för Tekniska förvaltningen med följande ändringar:

Justerandes sign

-

taxorna ska gälla från och med 2015-01-01,

-

för kolonilotterna halveras föreslagna taxan och det görs ingen årlig
uppräkning kopplad till Konsumentprisindex (KPI),
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-

för måltidsverksamheten görs ingen årlig uppräkning kopplad till
Konsumentprisindex (KPI)

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S),
Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Willy Persson (KD), Jan-Eric Wildros
(S), Anna Carlbrandt (RP), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson
(S), Lena Karstensson (M) och ersättare Ola Svensson (RP).
Yrkanden 1
Roger Fredriksson (M) yrkar på att lämna taxorna för fiskebåtsplatser
oförändrade samt att inte ansluta övriga till indexuppräkningen.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Yrkanden 2
Malin Norfall (S) yrkar på oförändrad taxa för kolonilotterna.
Roger Fredriksson (M) yrkar på halvering av tjänstemannaförslaget samt att
tekniska förvaltningen får i uppdrag att komma med nytt förslag gällande
riktlinjer senast i november.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för eget yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arrenden och fastighetsförsäljning görs om till
riktlinjer och tas ur taxeförslaget samt att Tekniska förvaltningen får i
uppdrag att redovisa förslag på riktlinjer senast november 2014.
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att besluta att anta taxorna
för Tekniska förvaltningen med följande ändringar:

Justerandes sign

-

taxorna ska gälla från och med 2015-01-01,

-

fiskebåtstaxorna lämnas oförändrade och det görs ingen årlig
uppräkning kopplad till Konsumentprisindex (KPI),
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-

för kolonilotterna halveras föreslagna taxan och det görs ingen årlig
uppräkning kopplad till Konsumentprisindex (KPI),

-

för måltidsverksamheten görs ingen årlig uppräkning kopplad till
Konsumentprisindex (KPI)

________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Kommunfullmäktige
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§ 176

Dnr 2013-000379 800

Förslag till bidragsbestämmelser för Fritids- och
kulturnämnden
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-04 § 44 att remittera ärendet till
Kommunal pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Kommunala pensionärsrådets yttrande
Kommunala pensionärsrådet har på sitt sammanträde 2014-04-09 har i § 11
avgett följande yttrande:
Kommunal pensionärsrådet önskar att det bidrag för särskild social
verksamhet, som idag kan sökas hos äldrenämnden, bevaras efter
överflyttning till fritid- och kulturförvaltningen, så att det kan sökas.
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors yttrande
I punkt 3 finns en text som handlar om bidrag till handikappföreningar, men
därutöver vill Kommunala rådet för funktionshinderfrågor göra
tillägg/kompletteringar.
Grundförutsättningen för att få kommunala bidrag och investeringsstöd bör
vara anpassade så att alla medborgare ska kunna utnyttja och ta del av
verksamhet, oavsett funktionsförmåga. I nybyggnation är det krav på att
lokaler och utomhusanläggningar ska byggas TILLGÄNGLIGA OCH
ANVÄNDBARA FÖR ALLA.
Tillgängliga och användbara handlar om att man tex ska kunna ha nersatt
synförmåga, ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sitta i rullstol osv.
Helt enkelt personer som har någon skada eller sjukdom, som gör att man
kan behöva särskilda krav.
Kostnaden för att bygga rätt från början är minimal, men det är förenat med
stora kostnader om man ska åtgärda i efterhand.
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KFR föreslår att begreppet ”ska” genomgående ska användas i dokumentet. I
liggande förslag används både ”ska” och ”skall” växelvis.
För övrigt är KFR positiv till den framtida planerade hanteringen av
bidragsfördelning. Allt kommer att ligga under en instans och därmed får
kommunen ett helhetsgrepp och förhoppningsvis en hantering av högre
kvalitet.
Förslag till beslut
KFR beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och
översänder detsamma till kommunstyrelsen.
• Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att anta ovanstående
skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översänder detsamma till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunala pensionärsrådet önskar att bidraget för särskild social
verksamhet bevaras och att det även i fortsättningen kan sökas.
I punkt 6.4 i bidragsbestämmelserna anges att ”Fritids- och
kulturförvaltningen ska under beredningen av beslut inhämta Social- och
Äldreförvaltningarnas yttrande”.
Denna skrivning i kapitel 6 tillgodoser KPR:s önskemål.
I bifogat förslag till bidragsbestämmelser, daterat 2014-05-16 är infogat två
punktsatser en under 2.2.2 Villkor för anläggnings-/lokalbidrag till
fritidsföreningar
 anläggningen/lokalen ska om möjligt vara tillgänglighetsanpassad,
och en under 9.2 Villkor för investeringsbidrag


om bidraget gäller nybyggnation ska lokaler och
utomhusanläggningar tillgänglighetsanpassas.

I bifogat förslag är också alla ”skall” ändrade till ”ska”.
Ovanstående tillägg och ändringar i bidragsbestämmelserna tillgodoser
Kommunala Rådet för Funktionshinder förslag enligt deras yttrande.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna ”Bidragsbestämmelser för föreningar och
studieförbund i Ronneby kommun” att gälla från och med 2015-01-01.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förlaget
till bidragsbestämmelser för Fritids- och kulturnämnden med justeringen att
Ungdomsstyrelsen ska ersättas med Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S),
Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Malin Norfall (S) och Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Roger Gardell (FP) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget.
Tommy Andersson (S) yrkar bifall med tillägget; Gruppaktiviteten ska
innehålla en gemensam samling och avslutning. på s.7 i
Bidragsbestämmelserna.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för förslaget med Tommy Anderssons (S)
tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förlaget
till bidragsbestämmelser för Fritids- och kulturnämnden med justeringarna;
-

Ungdomsstyrelsen ska ersättas med Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor samt,

-

formuleringen; Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling
och avslutning, ska läggas till i bidragsbestämmelserna (s.7).

________________
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§ 177

Dnr 2013-000378 806

Författningssamling för Fritids- och kulturnämnden
gällande taxor, avgifter och regelverk
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12 § 276 att anta förslag till taxor
och avgifter samt bestämmelser för uthyrning av kommunala idrotts- fritids
och kulturanläggningar, lokaler m.m. förutom gällande punkterna 1.1 - 1.6,
1.16, 6.1, 6.2 och 13.
Punkterna 1.1 - 1.6, taxorna ska gälla en period á 45 minuter återremitteras
till Fritids- och kulturnämnden för beredning.
Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att se
över och samordna taxorna gällande båtplatser och marknadsplatser. Fritidoch kulturnämnden får uppdrag att ta fram nytt förslag avseende avgift för
simskolor. Redovisning av uppdragen ska ske till Kommunfullmäktige
senast i april 2014.
Punkt 1.14, får följande tillägg; Kommun och förening ska i samråd mäta
upp aktuell yta och därefter komma överens om antal kvadratmeter.
Fritids- och kulturnämnden beslutade 2014-02-20 § 16 att ställa sig bakom
förslag till förändringar av ”Författningssamlingen för Fritids- och
kulturnämnden gällande taxor, avgifter och regelverk” och föra ändringarna
vidare till Kommunfullmäktige genom Kommunstyrelsen.
Efter Fritids- och kulturnämndens beslut har förslaget till taxor varit på
remiss hos Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Rådet för
Funktionshinder tillsammans med förslaget till bidragsbestämmelserna.
Kommunala pensionärsrådets yttrande
Kommunala pensionärsrådet har på sitt sammanträde 2014-04-09 föredrogs
förslaget till taxor och i § 11 konstateras följande:
Oavsett vilken som kommer att ansvara för boulebanorna på Jernvallen i
Kallinge så kommer kommunens taxor att gälla. Taxan för pensionärsbad
höjs inte i förslaget annars höjs lokalhyrorna generellt med 10 %.
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågors yttrande
KFR/Kommunala Rådet för Funktionshinder har hanterat ärendet enl.
följande:
Ledamöterna i KFR har, i anslutning till kallelsen, fått ut samtliga handlingar
som berör avgifterna. De olika organisationerna har därmed haft möjlighet
att yttra sig.
KFR har tidigare på olika sätt påtalat problematiken kring att Ronneby
kommun hyr ut Kvitterplatsen i Brunnsparken, till olika arrangemang.
Nämnda plats är inte tillgänglig för alla och därför anser inte KFR:s
ledamöter att Kvitterplatsen ska hyras ut.
För övrigt har KFR inte något att erinra och ställer sig bakom det framlagda
förslaget.
Beslut
Kommunala Rådet för Funktionshinder har inte något att erinra och ställer
sig bakom det framlagda förslaget.
• Kommunala Rådet för Funktionshinder har inte något att erinra och
tillstyrker förslaget.
Sammanfattning
Fritids- och kulturnämnden har i sitt beslut 2014-02-20 § 16 har på uppdrag
av Kommunfullmäktige beslutat om förslag till förändringar enligt bifogat
förslag.
Kommunala pensionärsrådet och Kommunala Rådet för Funktionshinder har
inte något att erinra och tillstyrker förslaget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ”Författningssamling för
Fritids- och kulturnämnden gällande taxor och regelverk” att gälla från och
med 2015-01-01.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(53)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-12

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslaget till
”Författningssamling för Fritids- och kulturnämnden gällande taxor och
regelverk” med ändringen att samtliga simskolor ska ha 100 kr i avgift.
Taxorna och regelverket ska gälla från och med 2015-01-01.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Malin Norfall (S) yrkar på avgiftsfri simskola.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för tjänstemannaförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslaget till
”Författningssamling för Fritids- och kulturnämnden gällande taxor och
regelverk” med ändringen att samtliga simskolor ska ha 100 kr i avgift.
Taxorna och regelverket ska gälla från och med 2015-01-01.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 178

Dnr 2014-000057 759

Avgifter för insatser inom socialförvaltningens område
Socialnämnden § 10/2014
Sammanfattning
Socialnämndens arbetsutskott beslutade under § 213/2013 att återremittera
ärendet för vidare utredning och att ett förtydligande skulle göras när det
gäller personer över 18 år i personkrets SoL.
Enligt 8 kap 1 § SoL medför inte stöd och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär kostnadsansvar för den enskilde. Socialnämnden har
dock möjlighet att ta ut avgift för uppehället för vuxna som vistas på HVBhem eller familjehem. Högsta avgift bestäms av regeringen och är fn 80 kr
per dag. Likaså är föräldrar skyldiga att bidra till kommunens kostnader när
barn får vård i ett annat hem än det egna. Regeringen fastställer grunder för
med hur mycket föräldrarna kan bidra. Underhållsskyldigheten beräknas
enligt samma regler som underhållsbidrag, dock högst motsvarande
underhållstödsbeloppet fn 1 273 kr per månad och förälder.
Enligt 8 kap 2 § SoL har kommunen möjlighet att ta ut avgift för insatser av
icke behandlingskaraktär tex stödboende, inackorderingshem. Här saknas
reglering av avgiftens storlek utöver att den inte får överstiga kommunens
kostnad. Den här typen av avgifter fastställs normalt av
Kommunfullmäktige.
I Socialtjänstlagen 8 kap §§ 3-9 finns bestämmelser om beräkning av
förbehållsbelopp för avgifter enligt 8:2 SoL.
Avgifter för insatser enl LSS regleras i §§ 18-21 LSS. Kommunen har enligt
18 § möjlighet att ta ut en avgift motsvarande assistansersättningen för
utförd assistans för personer som är beviljade assistansersättning av
Försäkringskassan. Kommunen har dessutom enl 19 § LSS möjlighet att ta
ut avgift för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter för personer
som har egna inkomster som minst motsvarar hel pension. Avgifter enligt 19
§ fastställs normalt av Kommunfullmäktige. I § 20 LSS finns motsvarande
bestämmelse som 8 kap 1 § andra stycket som ger kommunen möjlighet att
låta föräldrar bidra till kommunens kostnader när barn får vård i ett annat
hem än det egna med stöd av LSS.
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Utgångspunkter för förslag till avgifter
Nedanstående förslag till avgifter bygger på att alla insatser av
behandlingskaraktär är avgiftsfria. Öppna insatser inom barnavård och
missbruksvård, även olika former av boendestöd har bedömts vara av
behandlingskaraktär och är därför avgiftsfria i förslaget.
För insatser till funktionsnedsatta är utgångspunkten att människor inte ska
ha några merkostnader pga av sin funktionsnedsättning. Insatser som
avlösarservice, ledsagning mm är därför avgiftsfria i förslaget, oavsett om
beslutet är fattat enligt LSS eller SoL.
Avgifterna är enligt förslaget rimliga när de avser en kostnad som inte är
orsakad av vårdbehovet eller funktionsnedsättningen tex kostnader för
bostad och mat. Avgifterna följer regleringarna i SoL § 8:1 och LSS § 20 i
de fall de är tillämpliga. Avgifter enligt § 8:2 Socialtjänstlagen och § 19 LSS
tas endast ut i de fall som avser kostnader för boende och kost. Den
föreslagna nivån på avgifterna bedöms som rimlig och ligger under
kommunens självkostnadspris. Nivån har samordnats med Äldreomsorgens, i
Ronnebys avgifter för korttidsplats. De föreslagna avgifterna omfattas inte
av reglerna om förbehållsbelopp i Socialtjänstlagen.
Hittills har Socialnämnden inte använt sig av möjligheten att enligt
Socialtjänstlagen 8 kap § 1, fastställa föräldrars underhållsskyldighet för
placerade barn. I budget för 2012 togs en intäkt upp om 50 tkr för placerade
barn och förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan.
Intäkter
I nuläget tar socialförvaltningen ut avgift för korttidsplats och särkilt boende
enligt LSS 9:8 med
43 kr per dygn. Dessutom tas avgift enligt Socialtjänstlagen 8 kap 1 § ut för
vuxna som får missbruksvård i HVB- eller familjehem. Socialförvaltningen
tar inte ut någon avgift för barn placerade i HVB- eller familjehem.
Den ökade intäkten är mycket svår att bedöma eftersom den till stor del är
beroende av föräldrarnas inkomstförhållanden, vilket vi i nuläget inte har
någon information om. Dessutom tyder de nuvarande intäkternas storlek på
ett relativt stort bortfall av intäkter.
Förändring av intäkt
Missbruksvård;
2012
13 tkr
Barnavård;
2012
0 tkr

Justerandes sign

Ingen förändring

Intäkt

Ny intäkt ca 120-140 tkr

Intäkt

Utdragsbestyrkande

21(53)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-12

Kommunstyrelsen

LSS 9:8
2012 93 tkr
Korttidsplats
2012

Intäkt ca 120-140 tkr, ökning med ca
25-45 tkr

Intäkt

Intäkt ca 40-45 tkr, ökning med ca
10-15 tkr

Intäkt

Alternativ 1

Intäkt

33 tkr

Totalt
2012 139 tkr

ca 290- 340 tkr, ökning med ca
155-200 tkr
Alternativ 2
Ca 170-200 tkr. Ökning med ca
30-60 tkr
Konsekvenser
De relativt begränsade höjningarna av avgiften för kost vid korttidsboende
bedöms inte ha några större konsekvenser utan kan ses som en anpassning
till avgifter i övriga kommuner och till den allmänna prisutvecklingen.
Att föräldrar enligt Socialtjänstlagen kap 8 § 1 och LSS § 20 ska bidra till
kommunens kostnader för vård av barn, genom att betala underhållsbidrag
enligt reglerna i Föräldrabalken är helt nytt. Barn med särskilt boende enligt
9:8 har hittills betalat för kost, utan inkomstprövning och barn placerade
enligt Socialtjänstlagen eller LVU har inte bidragit till kommunens
kostnader
Föräldrar till barn placerade enligt SoL och LVU kommer enligt alternativ1
att få bidra till barnens försörjning utifrån sin ekonomi. Detta kommer att bli
en ny faktor i diskussionen med föräldrarna inför en placering. Det finns
farhågor om att en sådan diskussion kommer att påverka möjligheten att på
frivillig väg få till stånd nödvändig vård. Att utreda och fatta beslut om
föräldrarnas underhållskyldighet är en ny arbetsuppgift för socialsekreterarna
som kommer att behöva göras för alla nya ärenden och en gång om året för
pågående. Per år kommer ca 65-80 utredningar om föräldrarnas ekonomi
behöva göras.
För barn placerade enligt 9:8 LSS kommer resultatet av förändring att slå
olika beroende på föräldrarnas ekonomi, men bedömningen är att totalt sett
kommer föräldrarna att betala mer.
Att utreda och fatta beslut om föräldrarnas underhållskyldighet är en ny
arbetsuppgift som kommer att behöva göras för alla nya ärenden och en gång
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om året för pågående. Per år kommer ca 10-15 utredningar om föräldrarnas
ekonomi behöva göras.
Totalt kommer enligt alternativ 1 ca 80-95 utredningar om föräldrarnas
ekonomi behöva göras per år. Tidsåtgången för detta är svår att bedöma men
utredningen består av inhämtande av uppgifter om inkomster och
familjeförhållande, beräkning av underhållskyldighet och beslut.
Bedömningen gör att det inte är obetydliga resurser som kommer att behöva
användas till utredning av underhållsskyldigheten. Till detta kommer
hantering av fakturering, krav mm.
Bedömning
Ovanstående förslag enligt alternativ 1 innebär en ökad administration och
en risk för att möjligheten att på frivillig väg få till stånd nödvändig vård
påverkas negativt.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslag till avgifter enligt alternativ nr
2, med tillägget att personer med försörjningsstöd och de med en inkomst
understigande 4 000 kr/mån, betalar ingen avgift.
Översända ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.
Arbetsutskottets beslut 2014-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överända ärendet på remiss till
Kommunala Rådet för Funktionshinder, för yttrande.
Kommunala Rådet för Funktionshinder § 14
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar utredning i ärendet.
Socialnämnden har fattat beslut angående avgifter inom socialförvaltningens
områden. I Socialtjänstlagen 8 kap §§ 3-9 finns bestämmelser om beräkning
av förbehållsbelopp för avgifter enligt 8:2 SoL. Avgifter för insatser enl.
LSS regleras i§§ 18-21 LSS.
Socialnämndens förslag på avgifter har översänts till Kommunstyrelsens
arbetsutskott, för beslut.
Arbetsutskottet beslutade att översända ärendet på remiss till Kommunala
Rådet för Funktionshinder, för yttrande.
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Yttrande
KFR/Kommunala Rådet för Funktionshinder har hanterat ärendet enligt
följande:
Ledamöterna i KFR har, i anslutning till kallelsen, fått ut samtliga handlingar
som berör avgifterna. De olika organisationerna har därmed haft möjlighet
att yttra sig.
Vid KFR:s sammanträde 2014-04-23 finns ärendet på dagordningen och
kunde därmed diskuteras. Ledamöterna ansåg att den föreslagna höjningen,
inom vissa områden, var rimlig.
KFR beslutar att ställa sig bakom det av Socialnämnden fattade beslutet och
antar de föreslagna avgifterna, inom Socialförvaltningens områden och
översänder desamma till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Arbetsutskottets beslut 2014-05-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
Arbetsutskottets beslut 2014-05-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
Arbetsutskottets beslut 2014-06-09
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till avgifter
för insatser inom Socialförvaltningens område enligt alternativ 2 med
tillägget att personer med försörjningsstöd och de med en inkomst
understigande 4 000 kr/mån, betalar ingen avgift.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till avgifter
för insatser inom Socialförvaltningens område enligt alternativ 2 med
tillägget att personer med försörjningsstöd och de med en inkomst
understigande 4 000 kr/mån, betalar ingen avgift.
________________
Socialförvaltningen
Kommunfullmäktige
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§ 179

Dnr 2014-000030 289

Rivning av byggnad på fastigheten Granen 5
Magnus Graad, chef för Tekniska förvaltningen, lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
I Ronneby, Övre Brunnsvägen 38 på fastigheten Granen 5 finns en byggnad,
f.d. bensinmack med närbutik som inte längre används. Den har använts
tillfälligt som förråd av Tekniska förvaltningens städenhet.
Bedömning
En bedömning som Tekniska förvaltningen ger vid handen att byggnaden på
fasigheten Granen 5, är i sådant dåligt skicka att den bör rivas snarast.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att den angivna
byggnaden rivs och att rivningen på Granen 5 finansieras av intäkter från
fastighetsförsäljning.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att den angivna
byggnaden rivs och att rivningen på Granen 5 finansieras av intäkter från
fastighetsförsäljning.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S) och
Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att den angivna
byggnaden rivs och att rivningen på Granen 5 finansieras av intäkter från
fastighetsförsäljning.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(53)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-12

Kommunstyrelsen

§ 180

Dnr 2013-000179 109

Besvarande av medborgarförslag angående
kommunens fixarlag för utomhusarbeten
Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Beslut togs i Kommunstyrelsen 2013-03-05 att arbetsmarknadsavdelningen inom
Enheten för Arbetsmarknad/Integration skulle omorganiseras. I den
omorganisationen ingick att de tjänster Fixarlaget utfört till pensionärer, fyllda 67 år
och äldre, skulle upphöra 2013-09-30.
Fixarlaget har utfört subventionerade tjänster som i huvudsak bestått i gräs- och
häckklippning samt snöskottning.
Något nytt beslut om att dessa tjänster ska återupptas i kommunal regi föreligger ej.

Bedömning
Skälet till att två verksamheter med tillhörande verkstäder (Trä- och Syverkstaden)
samt Fixarlagets externa verksamhet (gräs- och häckklippning och snöskottning)
upphör under 2013/2014 är följande:
De verksamheter som har bedrivits inom ovan nämnda verksamhetsgrenar är av
sådan typ att de skulle kunna bedrivas av privata aktörer. De trä- och
sömnadsarbeten som utförts skulle kunna anses konkurrera med privata företags
likartade arbeten samtidigt som tjänsterna till ålderspensionärerna redan
konkurrerar med privata företags tjänster. Bedömningen gör att det offentliga inte
ska konkurrera med det privata när sådan konflikter uppstår.
Placeringen av arbetssökande inom kommunen i den så kallade
Sysselsättningsfasen (FAS3) har minskat. Där av minskar intäkterna och kostnader
behöver reduceras. En stor del av kostnaderna är hyreskostnader och i och med att
verkstadslokalerna lämnas kan kostnader kapas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att förslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anse att
medborgarförslaget härmed är besvarat

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att
medborgarförslaget härmed är besvarat.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S) och
Peter Bowin (V).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar, med stöd av Peter Bowin (V), på att
återremittera ärendet.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall för
tjänstemannaförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till tjänstemannaförslaget.
Nej-röst för bifall till Tommy Anderssons (S) återremissyrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, nio, (9)
ja-röster och sex (6) nej röster.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget härmed är besvarat.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 181

Dnr 2013-000132 109

Besvarande av medborgarförslag från Solveig Ryd
angående att låta fixarlaget vara kvar
Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Beslut togs i Kommunstyrelsen 2013-03-05 att arbetsmarknadsavdelningen
inom Enheten för Arbetsmarknad/Integration skulle omorganiseras. I den
omorganisationen ingick att de tjänster Fixarlaget utfört till pensionärer,
fyllda 67 år och äldre, skulle upphöra 2013-09-30.
Fixarlaget har utfört subventionerade tjänster som i huvudsak bestått i gräsoch häckklippning samt snöskottning.
Något nytt beslut om att dessa tjänster ska återupptas i kommunal regi
föreligger ej
Bedömning
Skälet till att två verksamheter med tillhörande verkstäder (Trä- och
Syverkstaden) samt Fixarlagets externa verksamhet (gräs- och häckklippning
och snöskottning) upphör under 2013/2014 är följande:
De verksamheter som har bedrivits inom ovan nämnda verksamhetsgrenar är
av sådan typ att de skulle kunna bedrivas av privata aktörer. De trä- och
sömnadsarbeten som utförts skulle kunna anses konkurrera med privata
företags likartade arbeten samtidigt som tjänsterna till ålderspensionärerna
redan konkurrerar med privata företags tjänster. Bedömningen gör att det
offentliga inte ska konkurrera med det privata när sådan konflikter uppstår.
Placeringen av arbetssökande inom kommunen i den så kallade
Sysselsättningsfasen (FAS3) har minskat. Där av minskar intäkterna och
kostnader behöver reduceras. En stor del av kostnaderna är hyreskostnader
och i och med att verkstadslokalerna lämnas kan kostnader kapas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att förslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att
anse att medborgarförslaget härmed är besvarat.
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att
medborgarförslaget härmed är besvarat.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar på att återremittera ärendet.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för tjänstemannaförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till tjänstemannaförslaget.
Nej-röst för bifall till Tommy Anderssons (S) återremissyrkande
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, nio, (9)
ja-röster och sex (6) nej röster.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget härmed är besvarat.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 182

Dnr 2013-000340 007

Politisk arbetsgrupp gällande integrationsstrategi
Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2014-04-28 togs beslutet att
uppdra åt Arbetsmarknads- och Integrationsenheten att ta fram ett ärende
gällande en politisk arbetsgrupp som ska arbeta fram en integrationsstrategi.
Arbetsgruppen ska bestå av en ledamot från varje parti som finns
representerade i Kommunfullmäktig. Strategin ska presenteras innan
årsskiftet 2014/2015
Bedömning
I revisionsrapporten ” Granskning av kommunens flyktingmottagande” ges
bl.a. följande rekommendationer:
”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”.
För att möta dessa rekommendationer föreslås att en politisk sammansatt
arbetsgrupp tillsätts. En ledamot från samtliga partier som finns
representerade i Kommunfullmäktige ska finnas representerad i gruppen.
Sammankallande för denna grupp blir representant från Arbetsmarknadsoch Integrationsenheten. Mötestäthet, arbetssätt o.s.v. bestäms vid första
arbetsgruppsmötet. Målsättningen är att gruppen kan ha sitt första möte
innan sommarledigheten. En strategi ska kunna presenteras innan årsskiftet
2014/2015
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen
att uppdra till samtliga partier som finns representerade i
kommunfullmäktige att utse en ledamot per parti till en arbetsgrupp som ska
arbeta fram en strategi för Integrationsarbetet i Ronneby kommun.
att representant från Arbetsmarknads- och Integrationsenheten blir
sammankallande i denna arbetsgrupp
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Arbetsutskottets beslut 2014-05-26
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga partier som finns representerade i
kommunfullmäktige att utse en ledamot per parti till en arbetsgrupp som ska
arbeta fram en strategi för Integrationsarbetet i Ronneby kommun.
Representant från Arbetsmarknads- och Integrationsenheten blir sekreterare i
denna arbetsgrupp.
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-03
Kommunstyrelsen beslutar uppdra samtliga partier som finns representerade
i kommunfullmäktige att utse en ledamot per parti till en arbetsgrupp som
ska arbeta fram en strategi för Integrationsarbetet i Ronneby kommun.
Representant från Arbetsmarknads- och Integrationsenheten blir sekreterare i
denna arbetsgrupp.
Arbetsutskottets beslut 2014-06-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att även en sammankallande i
gruppen ska utses. I övrigt överlämnas ärendet till Kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric Wildros (S),
Kenneth Michaelsson (C), Lena Karstensson (M), Roger Gardell (FP), Willy
Persson (KD) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar på att;

Justerandes sign

-

integrationssamordnare Sabina Bico ska utses till ansvarig
tjänsteman.

-

godkänna förslagna kandidater samt att de partier som ännu inte
utsett en representant meddelar sin kandidat innan detta protokolls
justering 18 augusti 2014.

-

alliansen utser en sammankallande innan detta protokolls justering 18
augusti 2014.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på
detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen besluter utse;
Lena Mahrle (FP) till sammankallande och,
Sabina Bico till ansvarig tjänsteman samt följande till representanter till
politisk arbetsgrupp gällande integrationsstrategi;
Jan-Eric Wildros (S)
Kristina Valtersson (C)
Birgitta Larsson (RP)
Lars Saager (M)
Anna-Mi Kullman (KD)
Peter Bowin (V)
Lena Mahrle (FP)
Tomas Lundberg (MP)
Liz Stridh (SD)

________________
Exp:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Ronnebypartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Västerpartiet
Folkpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
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§ 183

Dnr 2014-000222 040

Ställningstagande kring omfördelning av budget för
städning
Ekonomichef Johan Sjögren föredrar sitt och upphandlare Teo Zickbauers
beslutsförslag
Sammanfattning
I beslut KF §54/2014 beslutades att den s.k. städreserv som utgjorde
skillnaden mellan anbud och befintlig budget för internt städ fick användas
för att justera budgetanslagen för de städobjekt som ingick i det befintliga
budgetanslaget 2013.
När nu entreprenören har städat en tid uppmärksammas att den städning som
erhålls, inte fullt ut motsvarar verksamheternas behov/önskemål. Flera
verksamheter har därför begärt förändringar i städningen i jämförelse med
förfrågningsunderlaget.
Den största delen av de förändringar som gjorts bedöms bero på att
förarbetet inför anbudsförfrågan inte genomfördes med tillräcklig
noggrannhet. En mindre del av förändringarna bedöms bero på ändrat behov.
Då beslutet om att anta ISS anbud byggde på anbudsförfrågan så är det
rimligt att den budget som finns för städ omfördelas enligt detta anbud. Det
är den enda fasta beräkningsgrund som finns. De förändringar som begärts
efteråt får täckas i den mån det finns budgetutrymme kvar av städbudgeten
efter gjord omfördelning. De verksamheter som gjort förändringar bör själva
finansiera den städkostnad som inte kan täckas med anslag.
Bedömning
En sammanställning över de förändringar som gjorts från
förfrågningsunderlaget visas nedan. Observera att belopp och fördelning kan
komma att ändras till och med 30 juni 2014. Tabellen är tänkt att illustrera
en modell för fördelning av kostnader som inte inryms i städbudgeten.
Utbildningsförvaltningen
Fritid- och kulturförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

1 188 000
78 000
9 000
57 000

Procent
Ej finansierat
80,93%
121 000
5,31%
8 000
0,61%
1 000
3,88%
6 000
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Äldreförvaltningen

136 000
1 468 000

9,26%
100%

14 000
150 000

Tabellen visar vilken förvaltning som gjort ändringar och vilken ekonomisk
påverkan det får för varje förvaltning om respektive förvaltning själv får
finansiera den städkostnad som inte kan täckas av befintligt anslag för städ.
Eventuella konsekvenser på verksamheterna av ovanstående beaktas inte här.
Vid ovanstående beräkningstillfälle fattades totalt 150 000 kr.
En konsekvens av att hela städbudgeten fördelas ut är att det inte längre finns
utrymme att finansiera någon funktion som städcontroller.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att:
De nämnder, vars förvaltningar har gjort förändringar efter att
förfrågningsunderlaget var klart, själva får finansiera den kostnad som
överstiger det totala anslaget för städ enligt sin respektive andel av gjorda
förändringar, enligt modellen för omfördelning i stycket ”Bedömning”.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:
De nämnder, vars förvaltningar har gjort förändringar efter att
förfrågningsunderlaget var klart, själva får finansiera den kostnad som
överstiger det totala anslaget för städ enligt sin respektive andel av gjorda
förändringar, enligt modellen för omfördelning i stycket ”Bedömning”.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S),
Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att;
- de nämnder, vars förvaltningar har gjort förändringar efter att

förfrågningsunderlaget var klart, själva får finansiera den kostnad
som överstiger det totala anslaget för städ enligt sin respektive andel
av gjorda förändringar, enligt modellen för omfördelning i stycket
”Bedömning”.
Deltar ej i beslutet
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
________________
Exp:
Johan Sjögren
Teo Zickbauer
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§ 184

Dnr 2014-000068 049

Tilläggsanslag gällande folkhälsoinsatser på
Hjorthöjden
Folkhälsosamordnare Jenny Andersson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Folkhälsorådet har under 2012 och 2013 bidragit med 120 000 kronor/år till
ett projekt på Hjorthöjden avseende föräldrastöd samt förmedling av hälsooch samhällsinformation.
Målgruppen i projektet har varit kvinnor och barnfamiljer boende på
Hjorthöjden.
Projektet är en fortsättning på det samarbete som inleddes mellan Ronneby
vårdcentral och Hyresgästföreningen Sydost under våren 2011 med syfte att
förstärka föräldrastödet till de boende på Hjorthöjden.
I början av 2014 meddelade Hyresgästföreningen att de inte längre hade
möjlighet att vara projektägare för Projekt Hjorthöjden och projektet
avstannade därefter delvis. Landstinget beslutade att bidra med 120 000 kr
till projektets fortsättning och en distriktssköterska har därefter besökt
hjorthöjden, dock har inga organiserade träffar ordnats.
Genom en flerspråkig projektarbetare från Hyresgästföreningen med
erfarenhet som hälso- och samhällskommunikatör har hembesök genomförts
på Hjorthöjden tillsammans med BVC- sköterska från Ronneby vårdcentral
en dag/vecka sedan 2011-03-01. Sedan Hyresgästföreningen dragit sig ur har
projektarbetaren inte varit delaktig i projektet. Rapporten från
Hyresgästföreningen visar att projektet varit framgångsrikt och en
utvärdering av projektet har även gjorts av studenter från Linné universitetet
i Växjö som visar detsamma.
Ämnen som tas upp är bland annat egenvård, kost, kvinnohälsa, tandvård,
gränssättning och förebyggande av olycksfall. Aktörerna har även hjälpt
familjerna att ta kontakt med Migrationsverket, kommunen angående
förskoleplacering, folktandvården med flera. Aktörerna samverkar även med
förskola, barnmorska, tandhygienist och SFI (svenska för invandrare).
En uppföljningsrapport för perioden har upprättats av Hyresgästföreningen.
Rapporten har under 2013 redovisats på både Folkhälsorådet och
Välfärdsrådet.
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Uppföljningsrapporten visar bland annat att projektinsatserna har nått många
kvinnor och barn på Hjorthöjden. Samverkan mellan landstingets
distriktssköterska och hyresgästföreningens hälso- och
samhällskommunikatör har gett goda möjligheter att etablera förtroendefulla
kontakter med kvinnorna och därmed skapat stödjande miljöer för
barnfamiljerna på Hjorthöjden.
I Folkhälsorådet den 5/3 2014 beslutades att möjligheter till fortsatta insatser
skulle undersökas.
Folkhälsorådet har nu funnit en ny samarbetspartner i Ronnebyhus som är
beredda att ta rollen som projektägare samt anställa en projektarbetare på 20
% för att framgångsrika arbetet skall fortsätta. Ronnebyhus ser även
utvecklingsmöjligheter i projektet och diskussioner har förts kring att utöka
från deras sida och även i framtiden satsa på fler områden som är i behov av
liknande insatser, exempelvis Älgbacken. Folkhälsorådet, Landstinget och
Ronnebyhus är även överens om att en styrgrupp krävs vid fortsatt projekt,
vilket kommer att skapas vid uppstart.
Bedömning
Utifrån uppföljningsrapporten är bedömningen att arbetet som bedrivs på
Hjorthöjden är betydelsefullt ur såväl ett folkhälso- som
integrationsperspektiv och bör fortsätta och utvecklas vidare. Även
utvärderingen av projektet som genomförts av Linné universitetet visar
positiv utveckling hos de boende i området. Folkhälsorådet är därmed
överrens om att äska tilläggsanslag på 120 000 kronor för 2014 för att
möjligöra fortsätt stöd till folkhälsoinsatser på Hjorthöjden. Detta innebär att
Landstinget bidrar med lika stor del i projektet samt att projektets styrgrupp
aktualiseras och utökas med Ronneby kommuns integrationssamordnare.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen att bevilja
medel om 120 000 kronor från integrationskontot till Folkhälsorådet, för att
möjligöra fortsätt stöd till folkhälsoinsatser på Hjorthöjden under 2014.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar tilläggsanslag på 60 000 kr till
folkhälsoinsatser på Hjorthöjden.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tilläggsanslag på 60 000
kr till folkhälsoinsatser på Hjorthöjden.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens beviljar tilläggsanslag på 60 000 kr till folkhälsoinsatser
på Hjorthöjden från balanskontot för integration.
________________
Exp:
Sofie Ceder
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§ 185

Dnr 2014-000261 002

Anhållan om att Utbildningsnämnden få teckna
hyresavtal med Fortifikationsverket, Blekingebostäder
AB och Soft Center AB
Utbildningsnämnden § 66/2014
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till tecknande av
hyresavtal. I förslagsskrivelsen anger förvaltningschefen följande;
"Tre hyresavtal, utanför Utbildningsnämndens delegation, måste tecknas
snarast möjligt:
A. Avtal med Fortifikationsverket gällande lokaler för flygtekniskt program
på Garnison Ronneby. Avtalstiden blir i första hand tre år.
B. Avtal med Blekinge bostäder AB, gällande lokaler för elevinternat,
flygtekniskt program, med avtalstid tre år. Vi uppskattar behovet av
internatboende till ca 10 elever per årskurs.
C. Avtal med Soft Center AB, gällande lokaler för SFI-undervisning. Vi har
haft utbildningsverksamhet i lokalerna under 2013-2014. Pga mängden
studerande, ser jag ingen möjlighet att vi i nuläget kan flytta
verksamheten till Gymnasieskolan Knut Hahn, vilket är vår långsiktiga
ambition. Avtalet föreslås förlängas ett år i taget.
Kostnaderna tas inom given budgetram. "
Utbildningsnämndens beslut
• Utbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige att, utanför
Utbildningsnämndens delegation, få teckna hyresavtal med
Fortifikationsverket, Blekingebostäder AB och Soft Center AB.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna
avtalstecknande för ovanstående avtal.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget samt att
respektive avtal bifogas till Kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna
avtalstecknande för ovanstående avtal.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 186

Dnr 2014-000259 002

Principbeslut i frågan att inte medge kommunala bidrag
för studier i utlandet.
Utbildningsnämnden § 68/2014
Sammanfattning
Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde inledningsvis för bakgrund
och historik i ärendet.
Bitr förvaltningschef lnger Hjort redogjorde för förslag till principbeslut
avseendeskolgång i utlandet. I förslaget redogörs för den rättsliga
regleringen. Den svenska skollagen reglerar frågan genom att avgränsa rätten
till studier och därmed ersättningsanspråk till Sverige.
• Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikten gäller dock inte barn
som varaktigt vistas utomlands.
• Ett skolpliktigt barn kan under vissa omständigheter beviljas ledighet eller
fullgöra skolplikten på annat sätt.
• Kommunen har ingen skyldighet att finansiera utbildning utomlands.
Skolverkets anvisningar betr villkor för behöriga elever i svensk utbildning i
utlandet förevisades nämndsledamötema. Vidare gavs ex från Lidingö
kommun kring skolpeng för gymnasiestudier vid svenska utlandsskolor.
Utbildningsförvaltningens uppfattning i frågan är att kommunen inte ska
bevilja bidrag till studier utomlands med hänvisning till tre skäl som
redovisas i förslags yttrandet.
1. Det kommunala uppdraget är begränsat enl. Skollagen., dvs. vi saknar
skyldighet att bevilja bidrag.
2. Principen om avgiftsfrihet inom utbildningsverksarnhetema rimmar inte
med elevavgifter för skolgång i utlandsskolor.
3. De ekonomiska konsekvenserna är svåra att överblicka.
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Frågan kan anses vara av principiell betydelse och därför föreslås att
Utbildningsnämnden begär att Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden hänskjuter ärendet till Kommunfullmäktige
och hemställer om att Kommunfullmäktige fattar principbeslut i
frågan att inte medge kommunala bidrag för studier i utlandet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att inga kommunala
bidrag för studier i utlandet medges.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att inga kommunala
bidrag för studier i utlandet medges.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 187

Dnr 2014-000289 107

Ägaruppdrag till AB Ronnebyhus angående etablering
av hyreslägenheter i Kilenområdet
Sammanfattning
Ronneby kommun har för avsikt att skapa en attraktiv boendemiljö på
området Kilen omfattande 200 – 300 lägenheter i blandade upplåtelseformer.
Området som avgränsas av järnvägsstation och Ronnebyån ligger centralt i
Ronneby centrum mellan Brunnsparksområdet och stadsparken varför det är
av största vikt att åstadkomma en miljö som på ett attraktivt sätt binder ihop
dessa två områden.
Då det är angeläget att skapa nya attraktiva bostadsområden i centrala
Ronneby är det av största vikt att en exploatering av Kilenområdet påbörjas
snarast. Av denna anledning ges därför AB Ronnebyhus i uppdrag att snarast
påbörja planering för byggande av 50 – 100 hyreslägenheter med målet att
dessa ska vara inflyttningsklara under år 2016. Husen ska vara placerade i
den norra delen av området och planeras och byggas efter höga miljömässiga
krav inspirerade av Cradle to Cradle men samtidigt med beaktande av att
hyresnivåerna ska kunna betraktas som skäliga i ett Ronnebyperspektiv.
I uppdraget ingår också att idéskisser på hur husen ska vara utformade samt
hur kvartersmarken disponeras ska presenteras för kommunstyrelsens
arbetsutskott senast under första kvartalet 2015.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ägardirektiv
till AB Ronnebyhus enligt ovan.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot JanAnders Palmqvist (S).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ägardirektiv
till AB Ronnebyhus enligt ovan.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 188

Dnr 2013-000111 266

Strategi för Ronneby kommuns skogsinnehav
Arbetsutskottet § 78/2014
Förvaltningschef Magnus Graad föredrar ärendet och utvecklingssamordnare
Emelie Stenborg har lämnat följande beslutsförslag
Sammanfattning
Rektor Per Isaksson, Blekinge Naturbruksgymnasium, har ansvarat för
framtagande av ett förslag till en skogsstrategi, tillsammans med bland annat
Tekniska förvaltningen. Skogsstrategin ska utgöra grund för kommunens
planering av sitt skogsinnehav. Kommunfullmäktige fattade 2006 ett beslut
att kommunens skogsproduktion ska ställas i anspråk för skogsutbildningen i
utvecklingssyfte. Det föreligger därför ett förslag till beslut som förutom en
strategi för Ronneby kommuns skogsinnehav också föreslår att
Naturbruksgymnasiet tar över förvaltandet av produktionsskogen i enlighet
med skogsstrategin. Tekniska förvaltningen och Utbildningsnämnden har
ställt sig positiv till ett övertagande av produktionsskogen. Tekniska
förvaltningen fick av KSau, 2013-12-02 § 385, i uppdrag att kontrollera hur
andra kommuner i länet sköter sitt skogsinnehav samt undersöka hur ärendet
går ihop med grönstrukturplanen och det kommande arbetet med
naturvårdsprogrammet.
Utredning
Dokumentet innehåller 3 delområden vilka nedan beskrivs områdesvis.
Hantering av skogsinnehav i Blekinge läns övriga kommuner
Karlskrona:
Kommunledningsförvaltningen är ansvarig för skogsinnehavet där Markoch Exploateringsenheten ansvarar för allt som inte är planlagt.
Skogssällskapet är upphandlad förvaltare och sköter produktionsskogen samt
större arbeten i tätortsnära skog och park. Förvaltaren utför underhåll, sköter
försäljningen av virke, är med i planläggning samt har myndighetskontakt (i
samråd med kommunen). Gatu- och parkenheten sköter det mesta i den
tätortsnära skogen samt i parker.
Karlshamn:
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Markinnehavet ligger under Kommunstyrelsen med ansvar fördelat på
Tekniska nämnden och vidare till Gatu- och parkenheten. För närvarande är
Södra upphandlad förvaltare men en ny upphandling är aktuell. Förvaltaren
har ansvar för planering och utförande av skogsvård samt försäljning av
avverkad skog (inklusive lager samt skog från bostadsnära skog) i samråd
med kommunen. Den bostadsnära skogen sköts oftast i egen regi med stöd
från entreprenören.
Olofström:
Skogssällskapet, som är upphandlad förvaltare sedan 70-talet, planerar (i
samråd med kommunen) och utför arbete i skogen, samt sköter försäljning
av avverkad skog. Den tätortsnära skogen förvaltas och sköts också till stor
del av Skogssällskapet men även av egen personal från
Samhällsbyggnadsförvaltningen (från Gator, park, väg och skog).
Sölvesborg:
Sedan tio år sköter Parkavdelningen (en del av Teknisk avdelning under
Samhällsbyggnadsförvaltningen) det mesta av skogsvården i kommunen
med stöd av entreprenör för större arbeten, t ex avverkning och
maskinröjning. Detta gäller både produktionsskog och den tätortsnära
skogen samt park. Avverkad skog säljs av kommunen.
Naturvårdsprogrammet
Sekretariat Utbildning Samordning har ansökt om LONA-pengar av
Länsstyrelsen för att upprätta ett naturvårdsprogram. Skogsstrategin kan
komma att användas i identifierandet av objekt samt för att planera
naturvård. Eftersom naturvårdsprogrammet fungerar som ett paraply där
andra naturvårdspolicies är underinordnade (och ska vara i enlighet med) är
det också möjligt att skogsstrategin kan komma att påverkas av
naturvårdsprogrammet. Naturvårdsprogrammet tas i bruk 2017 förutsatt att
finansiering erhålls och därför är det lämpligt att, i enlighet med kommunens
miljömål, en skogsstrategi antas redan innan ett eventuellt
naturvårdsprogram är i bruk.
Grönstrukturplanen
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med ett framtagande av en
Grönstrukturplan. Denna ska vara ett underlag till Översiktsplanen med
avseende på vilka centrumnära gröna ytor i kommunen som ej ska
exploateras (däribland tätortsnära skog) och balansen mellan bebyggd och
grön yta. Skogsstrategin kommer att utgöra ett underlag till
Grönstrukturplanen så till vida att den definierar områden samt skötsel av,
fram för allt, den tätortsnära skogen (men även produktionsskogen).
Skogsstrategin och Grönstrukturplanen har inga element som krockar då
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deras syfte skiljer sig åt. Däremot tycker Miljö - och byggnadsnämnden att
det vore önskvärt med kartor för att underlätta arbetet med
Grönstrukturplanen.
Summering
Skogsstrategin, som förslaget ligger, går inte emot det planerade arbetet med
Naturvårdsprogrammet och Grönstrukturplanen. Snarare kan skogsstrategin
användas som ett underlag för arbetet med dessa. Skogsstrategin kan komma
att påverkas av Naturvårdsprogrammet men inte troligt Grönstrukturplanen.
De flesta kommuner i Blekinge län hanterar sitt skogsinnehav genom en
lösning som baserar sig på upphandlad förvaltning och försäljning av
produktionsskogen och en egen skötsel av tätortsnära skog och park. Samma
entreprenör är oftast delaktig i större arbeten som utförs i tätortsnära skog
samt i parker. Det finns dock lösningar som grundar sig i att behoven för
skogens skötsel bäst tillgodogörs på andra sätt.
Idag är ansvaret för skogen i Ronneby kommun fördelat på två förvaltningar
– Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Det skulle innebära
stora vinster om ansvaret kunde samlas på ett ställe.
Utbildningsförvaltningen besitter bättre kompetens än Tekniska
förvaltningen vad gäller skogens skötsel, t ex genom personal vid Blekinge
Naturbruksgymnasium. Naturbruksutbildningarna i Ronneby kommun, som
är unik för Blekinge, skulle erbjudas pedagogiska utvecklingsmöjligheter om
Utbildningsförvaltningen hade det samlade ansvaret för skogen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
skogsstrategin antas samt att ansvaret för produktionsskogen flyttas från
Tekniska förvaltningen till Utbildningsförvaltningen i enlighet med tidigare
beslutsförslag.
Arbetsutskottets beslut 2014-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till nästa
Arbetsutskott den, 23 mars 2014.
Utbildningsförvaltningens chef Tommy Ahlquist, rektor Per Isaksson samt
driftchef Bo Börjesson redogör tillsammans med Tekniska förvaltningens
chef Magnus Graad för ärendet.
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Arbetsutskottets beslut 2014-03-24
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta
-

att anta Strategin för kommunens skogsinnehav,

-

att huvudansvaret för kommunens skogsinnehav ligger kvar på
Tekniska förvaltningen,

-

att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upphandla
skogsförvaltartjänster

-

att Utbildningsförvaltningens (Naturbruksgymnasiets) behov av och
önskemål om ytterligare övningsskog hanteras i dialog med Tekniska
förvaltningen och upphandlad förvaltare.

Kommunstyrelsen beslut 2014-04-01
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S),
JanAnders Palmqvist (S), Willy Persson (KD), Jan-Eric Wildros (S), Tommy
Andersson (S) och tjänstgörande ersättare Gilbert Nilsson (C).
Yrkanden
Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget med föreslagna ändringar; ta
bort formuleringen ”och önskemål om ytterligare” i 4:e att-satsen samt
stryka”kvar” i 2:a att-satsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för ändringsyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta
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-

att anta Strategin för kommunens skogsinnehav,

-

att huvudansvaret för kommunens skogsinnehav ligger på Tekniska
förvaltningen,

-

att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upphandla
skogsförvaltartjänster

-

att Utbildningsförvaltningens (Naturbruksgymnasiets) behov av
övningsskog hanteras i dialog med Tekniska förvaltningen och
upphandlad förvaltare.

________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 189

Dnr 2014-000315 019

Remiss - geografisk underindelning inom Polisregion
Syd
Sammanfattning
Den 1 januari 2015 kommer Sverige få en samlad Polismyndighet till
skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21
polismyndigheter. Arbetet för att åstadkomma detta kallas
Polissamordningen och leds av regeringens särskilde utredare
Thomas Rolén tillsammans med en genomförandekommitté.
Polismyndigheten kommer att underindelas i sju regioner och ett antal
nationella stödavdelningar.
Den särskilde utredaren har sedan tidigare beslutat att Kalmar län,
Kronobergs län, Blekinge län och Skåne län ska utgöra Polisregion Syds
geografiska ansvarsområde. Regionen innefattar därmed 58 kommuner och
har ca.1,85 miljoner invånare.
Enligt direktiv från tillträdande regionpolischefen Annika Stenberg har en
utredningsgrupp presenterat ett antal olika alternativ för framtida geografisk
indelning av Polisregion Syd. Som ett led i den fortsatta beredningen av
ärendet remitteras här en delrapport till samtliga berörda kommunerna för
ev. synpunkter.
Remissvar önskades senast 4 augusti 2014, men med godkänt anstånd till 19
augusti önskar Kommunstyrelsens arbetsutskott få delegation om att yttra
sig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger delegation till Kommunstyrelsens arbetsutskott att
yttra sig i frågan.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
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Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge delegation till Kommunstyrelsens
arbetsutskott att yttra sig i frågan.
________________
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