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2013/16 

§ 40  Sjöarp hus 7 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-21 Tommy Ahlqvist kommentarer angående 

hus 7, Sjöarpsskolan  
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-11 Beslut avseende Hus 7 Sjöarp     

 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist lämnar följande redovisning: 

”Gymnasiesärskolan på Sjöarp är den enda skolan i regionen som har internatverksamhet. På 

Sjöarpsskolan finns också ett Naturbruksprogram som saknar konkurrens i södra Sverige, dvs det 

finns inget NB inom gymnasiesär i regionen. Under 2013 får Sverige en ny läroplan för 

gymnasiesärskolan ”En gymnasiesärskola med hög kvalitet (Prop. 2011/12:50).  

Utbildningsnämnden ställde sig i december bakom förslaget att utöka antalet program på 

Sjöarpsskolan, bl a med estetisk inriktning. Utökningarna kommer att kunna göras, i stort sett, med 

befintlig personalstyrka, men också i samarbete med gymnasieskolan Knut Hahn och 

Kulturpedagogiskt centrum (KPC).   

 

Skolan har idag drygt 30 elever (2010, ca 40 elever). Vi bör ha 35 – 40 elever på skolan. Detta 

borde, enligt min mening, vara fullt möjligt med nya program, bra marknadsföring och goda 

verksamhetsmässiga förutsättningar, bl a fina lokaler.  

 

Hus 7, Sjöarpsskolan, ingår i de lokaler som gymnasiesärskolan använder till undervisning. Huset 

omfattar både undervisningslokaler för teori, men också övningskök och verkstad. Övriga lokaler 

finns i den nyligen ombyggda huvudbyggnaden samt i en del annex till denna byggnad. 

 

Hus 7 är extremt anfrätt av mögel och fukt och undervisning där är inte lämplig, rent av 

hälsovådlig. Med anledning av detta har Kommunfullmäktige, efter äskande av Tekniska 

förvaltningen, avsatt 2000 tkr till sanering och ombyggnad av huset. Emellertid är huset i alltför 

dåligt skick för att byggas om. En rivning av huset torde var det bästa alternativet.  

Motsvarande ytor behövs för att vi skall kunna bedriva adekvat undervisning med våra 

särskoleelever. I huvudbyggnaden finns inte tillräckligt med ytor för undervisning . I särskolan 

behövs både stora och små lokaler. En del elever behöver egna lokaler. Alla lokaler måste vara 

handikappanpassade.  

 

Alternativet att bygga ett helt nytt hus blir kostsamt. Andra möjligheter, exempelvis leasing av 

paviljonger, har därför undersökts. Nu har ett annat bra alternativ diskuterats, flyttning av befintlig 

paviljong från Hobyskolans gård (denna är återlämnad till Tekniska förvaltningen). Detta är en bra 

paviljong som skulle kunna inredas efter särskolans behov, bl a med teorilokaler och 

övningskök/övning, tvätt mm. Det sistnämnda viktigt mot bakgrund av att Hem- och 

konsumentkunskap får en mer framträdande roll i den nya läroplanen. 

Nuvarande snickarverkstad i hus 7 kan flyttas till annan verkstadsbyggnad. 
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Utbildningsnämnden behandlade frågan om hus 7, 2012-06-14 (Dnr 2012-31-617). Nämnden 

ställde sig bakom tjänsteskrivelse daterad 2012-05-31 (bifogas). 

 

Att flytta paviljongen från Hobyskolans gård borde vara en bra och kostnadseffektiv lösning. 

Paviljongen skulle kunna bli en bra ersättning för ytorna i nuvarande hus 7. 

 

Vi ser också idag att nya målgrupper är på väg. Utomlands-kommande, asylsökande, som är 

tillfälligt i Ronneby kommun eller som får uppehållstillstånd är en sådan grupp. Även utbildningar 

för Särvux kan bli aktuella på Sjöarpsskolan. 

 

Ett minskat antal elever får ekonomiska konsekvenser, vilket på sikt utarmar Sjöarpskolans 

verksamhet (se bilaga). En bra satsning, liknande de som gjorts på Naturbruksgymnasiet och 

Gymnasieskolan Knut Hahn, kommer att lyfta verksamheten. Fler elever och föräldrar, från 

Ronneby och andra kommuner, kommer att se de goda möjligheter till bra utbildningar som finns 

på Sjöarpsskolan.” 

 

 

William Lavesson, Tekniska förvaltningen, lämnar följande beslutsförslag: 

 

Tekniska förvaltningen har genomfört en utredning som har påvisat stora problem med 

huset avseende fukt, energi, lukt och underhåll. Kostnaden att åtgärda problemen är så 

omfattande att pengarna på 2 Msek inte räcker. För ytterligare ca 3 Msek kan fukt och lukt 

åtgärdas utöver verksamhetsanpassningen men då kvarstår ändå en byggnad med dåligt 

energivärde.  

När kostnaden är så stor att genomföra en renovering har i en utredning tittat på hur man 

kan inrymma hus7:s behov i andra alternativ i befintligt bestånd i Sjöarp vilket inte visat 

sig möjligt ur lokal och kostnadsperspektiv.  

Man har vidare i utredningen tittat på lokaler som utbildningsförvaltningen återlämnat och 

det har visat sig att paviljongerna som står på Hobyskolan är i gott skick och möjliga att 

flytta till Sjöarp och där anpassas till verksamhetens behov enligt utbildningsnämnden 

behovsanalys. Paviljongerna skulle då placeras på samma ställe som hus7 står idag och 

hus7 skulle dessförinnan rivas.  

Bedömning 
Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen bedömer att det bästa är att ersätta 

hus7 med de återlämnade paviljongerna från Hobyskolan och genomföra anpassningen av 

paviljongerna enligt utbildningsnämndens behovsanalys. 

Tekniska förvaltningen bedömer att man kan genomföra flytten, rivningen och 

anpassningen inom ramen för befintlig investering. 

Tekniska förvaltningen bedömer vidare att detta är en hållbar lösning över minst 10 år 

framåt. 

Förslag till beslut 

 Att kommunstyrelsen beslutar att paviljongerna på Hoby skolan flyttas till Sjöarp. 

 Att kommunstyrelsen beslutar att man river hus7 i Sjöarp. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP, JanAnders 

Palmqvist, S, Thomas Håkansson, C, Malin Norfall, S, Jan-Eric Wildros, S samt ersättare Lennarth 

Förberg, M. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

godkänna en överflyttning av de 2 mnkr som finns avsatta för Sjöarp hus 7 från 2012 till 2013, att 

paviljongerna paviljongerna på Hobyskolan flyttas till Sjöarp och att hus 7 på Sjöarp rivs. 

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

Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att flytta över de 2 mnkr som finns avsatta för Sjöarp hus 7 från 2012 

till 2013, att paviljongerna paviljongerna på Hobyskolan flyttas till Sjöarp och att hus 7 på Sjöarp 

rivs. 

_____________________ 
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2012/352 

§ 41  Förslag till förändring av barnomsorgstaxa 2013 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §8/2013 2013-01-21, Förslag till 

förändring av barnomsorgstaxa 2013 
   

2 Handling 2012-12-17 Förslag om ny tillämpningsregel för 
barnomsorgstaxan 2013  UN § 164/2012, 
Utbildningsnämnden 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-11-28 KF §342/2012 2012-11-29, Beslut om att 
bifalla förändring av barnomsorgstaxa 
2013 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-11-07 KS §324/2012 2012-11-06, Förslag till 
förändring av barnomsorgstaxa 2013 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-10-26 KS AU §394/2012 2012-10-29, Förslag 
till förändring av barnomsorgstaxa 2013 

   

6 Handling 2012-10-15 Förslag till förändring av 
barnomsorgstaxa 2013, 
Utbildningsenheten 

   

 

Utbildningsnämnden § 164/2012 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till ny tillämpningsregel för 

barnomsorgstaxan 2013.   
 

Mot bakgrund av Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-29 i frågan om uttag för barnomsorg 12 

månader/år från 2013 krävs justering och dessutom en ny tillämpningsregel. 

 

Tillämpningsregel 12 är ny regel i framtaget förslag till reviderad barnomsorgstaxa. Taxan 

innehåller dessutom redigeringar av mer redaktionell art. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden antar förslag till justering av tillämpningsregler för barnomsorg om 

avgiftsuttag 12 månader, samt att hemställa till Kommunstyrelsen om att fatta beslut i frågan. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Utbildningsnämndens beslut  
Nämnden bifaller föreliggande förslag till justering av tillämpningsregler för barnomsorg avseende 

avgiftsuttag om 12 månader, samt hemställer till Kommunstyrelsen om att fatta beslut i frågan. 
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Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslaget om nya 

tillämpningsregler för barnomsorgen. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om nya tillämpningsregler för barnomsorgen. 

_____________________ 
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2012/445 

§ 42  Löneökningskompensation till fristående förskolor och skolor 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §9/2013 2013-01-21, 

Löneökningskompensation till fristående 
förskolor och skolor 

   

2 Handling 2012-12-17 Löneökningskompensation till fristående 
förskolor och skolor, Utbildningsnämnden 

   

 

Utbildningsnämnden § 165/2012 

Sammanfattning 
De enskilt drivna verksamheterna i form av fristående förskola och grundskola har enl. Skollagen 

rätt till kompensation enligt principen om lika villkor.  

 

För att undvika att medel för de fristående verksamheternas löneöknings-kompensation måste tas 

inom ramen för tilldelad budget för Utbildningsnämnden 2012, vilket på några års sikt kraftigt 

påverkar övrig verksamhet, föreslås att medel för löneökningskompensation äskas hos 

kommunstyrelsen för innevarande år samt år 2013.  

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden, hos Kommunstyrelsen, begär 1 226 tkr i 

löneökningskompensation för de fristående verksamheterna 2012, samt 1 634 tkr för 2013. 

Kompensationen rör 2012 års lönerevison. 2013 års lönerevison berörs inte av förslaget. Vidare 

föreslås att Kommunstyrelsen tar ett generellt beslut, för framtiden,  i frågan. 
 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Utbildningsnämndens beslut  
Nämnden bifaller föreliggande förslag gällande till löneökningskompensation till fristående 

förskolor och skolor, och begär hos Kommunstyrelsen 1 226 tkr i löneökningskompensation för de 

fristående verksamheterna 2012, samt 1 634 tkr för 2013. Kompensationen rör 2012 års 

lönerevison. 2013 års lönerevision berörs inte av förslaget 

Nämnden föreslår vidare att Kommunstyrelsen tar ett generellt beslut, för framtiden,  i frågan. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bevilja Utbildningsnämnden 

tilläggsanslag om 1226 tkr för 2012 samt 1634 tkr för 2013 i löneökningskompensation för de 

fristående verksamheterna. 

Finansiering sker genom centralt konto för löneökningskompensation. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Utbildningsnämnden tilläggsanslag om 1226 tkr för 2012 

samt 1634 tkr för 2013 i löneökningskompensation för de fristående verksamheterna. 

Finansiering sker genom centralt konto för löneökningskompensation. 

_____________________ 
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2012/272 

§ 43  Förslag om tillbyggnad av Junibacken förskola i Kallinge 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-29 Investeringsanslag Paviljonger 

Junibacken  
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-28 Underlag till KS Förstärkning inom 
förskolan i Kallinge 2013  

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §10/2013 2013-01-21, Förslag om 
tillbyggnad av Junibacken förskola i 
Kallinge 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-15 Kompletterande uppgifter till ksau 21 
januari  

   

5 Handling 2013-01-02 Junibackens förskola, §169/2012, 
Utbildningsenheten 

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-10-26 KS AU §395/2012 2012-10-29, Förslag 
om tillbyggnad av Junibacken förskola i 
Kallinge 

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-24 Ekonomi Junibacken     

8 Handling 2012-07-03 Förslag om tillbyggnad av Junibacken 
förskola i Kallinge, Utbildningsnämnden 

   

 

Utbildningsnämnden § 84/2012 

 

Ärendet har tidigare behandlats vid Nämndens sammanträde 2102-05-16 (Hänv. N§68:2012), då 

ärendet bordlades i avvaktan på redovisning från arkitekt Ziad Bico och byggprojektledare William 

Lavesson. 

 

Inledningsvis redogjorde arkitekt Ziad Bico för de två framtagna förslagen till dispositionsplaner. 

Denne föreslår önskemål om att en referensgrupp bildas som kan arbeta vidare med 

förprojekteringsarbetet.  

 

Diskussion fördes betr utökning med ev ytterligare en avdelning pg a det behov av platser som 

finns. Dessa är dock begränsade. Ordföranden är tveksam till placeringen av förskolan. 

Yrkanden 
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar att möjligheterna att bygga minst en femte avdelning ses 

över och kostnaderna för detta. 

 

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar att en femte avdelning bör ingå i förslaget. 

Förslag till beslut 
Ordföranden konstaterar att Nämnden bedömer att förskolan inom något år kommer att behöva fem 

nya avdelningar på Junibacken, varav en är en utökning som kommer att kräva att ytterligare ca 1,2 

Mkr tillförs.  
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Ordföranden föreslår att Nämnden lämnar detta yttrande till Kommunstyrelsen som underlag inför 

beslut om byggnation av förskola i Kallinge. 

Utbildningsnämndens beslut  
Nämnden bedömer att förskolan inom något år kommer att behöva fem nya avdelningar på 

Junibacken, varav en är en utökning som kommer att kräva att ytterligare ca 1,2 Mkr tillförs. 

 

Nämnden antar yttrandet till Kommunstyrelsen som underlag inför beslut om byggnation av 

förskola i Kallinge. 

Arbetsutskottets beslut 2012-10-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning gällande 

baracklösning, se över andra alternativa lägesalternativ, planmässigt förfarande samt statistik över 

barnantal. 

 

 

Utbildningsnämnden § 169/2012 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtaget underlag avseende ny förskola i Kallinge. 

Ärendet har återremitterats från Kommunstyrelsens AU för vidare utredning gällande 

baracklösning.  

 

I underlaget föreslås lokalresurser i form av paviljonger för att täcka den akuta bristen under våren 

2013, samt att driftsmedel motsvarande 2,2 Mkr tillförs. Parallellt föreslås även att projektering 

startas omgående för nybyggnation av förskola med fem avdelningar. 

 

Byggprojektledare William Lavesson redogjorde för processen för detaljplaneförändring och 

paviljonglösning parallellt med projekteringsarbetet med den nya förskolan (5avd). 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget och hemställer; 

- Att Kommunstyrelsen tillför driftsmedel för den totala kostnaden för akutlösningen under 2013. 

- Att Kommunstyrelsen uppdrar åt Tekniska förvaltningen och Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att omgående starta projektering och detaljplanearbete med ny 

förskola och dess lokalisering, samt att arbetet involveras i kommande budgetberedning. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget och hemställer; 

Att Kommunstyrelsen tillför driftsmedel för den totala kostnaden för akutlösningen under 2013 

beräknad till 2,8 Mkr totalt. 

Att begära 100 Tkr/månad till personalförstärkningar fr o m 1 januari 2013 för att klara 

nyplaceringar av barn. 
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Att Kommunstyrelsen uppdrar åt Tekniska förvaltningen och Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att omgående starta projektering och detaljplanearbete med ny förskola 

och dess lokalisering, samt att arbetet involveras i kommande budgetberedning. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

 

 

Inger Hjort, Utbildningsförvaltningen och William Lavesson, Tekniska förvaltningen lämnar 

följande beslutsunderlag 

 

        

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Investeringsutgift för 2 paviljonger, 400 tkr             
 Driftskostnader, Tekniska             
 Kapitalkostnader 38 90 88 85 83 48 
 Hyreskostnad 205 490 490 490 490 285 
 Drift (städ, uppvärmning mm) 70 167 167 167 167 97 
 Avetablering av paviljongerna OM ny förskola står klar, 

vilket i            300 
 dessa beräkningar utgår från augusti 2018             
 Personalkostnader mm, UN             
 

Förstärkning under våren 2,0 tj, 4 månader (15/2-15/6) 253           
 Bemanning till 2 extra avd (fr o m augusti 2013) 

950 2280 2280 2280 2280 2280 
* 

2 ggr 2,75 tj + 0,5 kökspersonal 
 Pedagogiskt material och mat 53 94 94 94 94 94 * 

Pensionsavgång, dagbarnvårdare -177 -177 -177 -177 -177 -177 
 Totalt per år 1392 2944 2942 2939 2937 2927 
 

        *beräkningarna bygger på att dessa två avdelningars personal  övergår  i den  
     planerade nybyggda förskolan med fem avdelningar, dvs kostnaden för personal, ped.mtrl och mat finns hela 2018. 

  

        Ovanstående siffror innebär en justering av Utbildningsnämndens hemställan om tilläggsanslag till 

1,392 mnkr för 2013. 

Tekniska förvaltningen föreslår att man beviljas 400 tkr i investeringsanslag för att tillreda 

grunden, dra fram vatten/avlopp/el, se över parkeringar och se över lekredskap.  

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

Andersson, S, Roger Gardell, FP, Malin Norfall, S, Jan-Eric Wildros, S, Peter Bowin, V samt 

tjänstgörande ersättare Ola Svensson, RP. 
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Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att ärendet återremitteras till Utbildningsnämnden för en bedömning 

av vilka kostnader nämnden kan hantera inom budget samt att Kommunstyrelsen har liknande 

prioriteringsdiskussion beträffande investeringskostnaderna. 

 

Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslag om tilläggsanslag på 1,392 mkr till 

Utbildningsnämnden. Finansiering sker via kontot för Kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader. 

Tekniska förvaltningen beviljas tilläggsanslag om 400 tkr för investeringen vilket finansieras 

genom extern kapitalanskaffning. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på JanAnders Plamqvists, S, yrkande om 

återremiss och finner att Kommunstyrelsen avslår detsamma och att ärendet därmed ska avgöras 

idag. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på sitt yrkande om tilläggsanslag till 

Utbildningsnämnden och finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på sitt yrkande om investeringsanslag till 

Tekniska förvaltningen och finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att ge Utbildningsnämnden 1,392 mnkr i tilläggsanslag. Finansiering sker via kontot för 

Kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader. 

 

att ge Tekniska förvaltningen investeringsanslag om 400 tkr. Finansiering sker genom extern 

kapitalanskaffning. 

_____________________ 
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2012/121 

§ 44  Besvarande av motion från Sune Håkansson och Per Ericsson, RP, med 
förslag om att göra en kommun av hela Blekinge 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §3/2013 2013-01-21, Besvarande 

av motion från Sune Håkansson och Per 
Ericsson, RP, med förslag om att göra en 
kommun av hela Blekinge 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-30 Motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Per 
Ericsson och Sune Håkansson för 
Ronnebypartiet om Gör en kommun av 
hela Blekinge  

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-03-29 KF §91/2012 2012-03-29, Anmälan av 
motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson, RP, med förslag om att 
göra en kommun av hela Blekinge 

   

4 Handling 2012-03-26 Motion från Sune Håkansson och Per 
Ericsson, RP, med förslag om att göra en 
kommun av hela Blekinge, Sune 
Håkansson 

   

 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Per Ericsson och Sune Håkansson för Ronnebypartiet har 

inkommit med motion om att göra en kommun av hela Blekinge.  

Motionärerna föreslår att Ronneby kommun tar initiativ till kontakter med övriga kommuner i 

Blekinge, Region Blekinge och Blekinge Läns Landsting för förutsättningslösa diskussioner om 

sammanslagning av Blekinge till en kommun och att alternativet med samarbete med Tingsryds 

kommun också beaktas. 

 

Dagens fem kommuner i Blekinge fick sina gränser mellan 1967-73 och baserades på den 

verklighet som gällde under 50- och 60-talen. Under de senaste 50 åren har samhället förändrats på 

ett markant sätt. Som exempel på detta kan nämnas: 

 Medellivslängden har ökat med sex år. 

 De disponibla inkomsterna för hushållen har ökat främst genom att begreppet ”hemmafru” 

numera hör till historien. 

 Av samma orsak har antalet förvärvsarbetande ökat. 

 Hälsotillståndet för ”medelsvensson” har förändrats. 

 Fritiden har ökat främst genom införande av den 5:e semesterveckan, men även i viss mån p 

g a löneökningar i avtalen bytts mot ledighet. 

 Flyttbenägenheten har ökat. 

 

En kommuns verksamhet har också förändrats. Det beror t ex följande: 

 Ändrade socialtjänster har införts, i syfte att stärka människors välfärd. 
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 Den 7-åriga folkskolan har definitivt blivit en 9-årig grundskola. 

 En gymnasieskola, som nästan alla ungdomar genomgår i någon grad, har etablerats. 

 Ansvaret för utbildningen har överförts från staten till kommunerna. 

 Det ökade deltagandet i arbetslivet har ställt större krav på kommunernas barnomsorg. 

 Den kortare arbetstiden har gett människor mer fritid och därmed önskemål om ett större 

utbud av kultur- och idrottsaktiviteter, vilka kommunerna i stor utsträckning medfinansierar. 

 De ökade disponibla inkomsterna har även gett människor ökade möjligheter att fylla 

fritiden med aktiviteter, som förr ansågs möjliga enbart för välsituerade. 

 En ökad medellivslängd har ställt andra krav på äldreomsorg. 

 Ökad rörlighet har medfört att äldre ofta har sina anhöriga på annan ort, vilket påverkar 

behovet av service till de äldre. 

 Kommunerna har ökat konkurrensen om invånarna, detta då befolkningsutvecklingen 

påverkar den kommunala ekonomin.  

 

Under de senaste åren har diskussioner förekommit i hela landet om en ny regionindelning, 

vilket främst har gällt landstingens och länsstyrelsernas verksamheter. Syftet är att i framtiden 

åstadkomma en bättre indelning för sjukvård och vissa större frågor där enskilda kommuner är 

för små, och där eventuellt staten kan flytta ner besluten på en regional nivå. Redan på 1990-

talet bildades ett län av Skånes tidigare två, och ett län av Västra Götalands tidigare fyra. 

Diskussioner och olika försök till nya organisationsformer har sedan prövats på olika håll i 

landet. För Sydsveriges del har detta nu lett till att en avsiktsförklaring har tecknats mellan fyra 

sydsvenska län, där Blekinge är ett, om ett samgående till ett län/region.  

 

Vi menar att även kommunerna påverkas av utvecklingen under de gångna årtiondena, som förflutit 

sedan den förra vågen av kommunsammanslagningar. Vi tror att vi här i Blekinge måste göra en 

grundlig översyn av våra egna kommunala strukturer och organisationer och att detta bäst görs 

genom att vi själva tar initiativet och inte sitter och väntar på att centralmakten skall ge pekpinnar, 

vilket vi tror kommer att ske, vare sig vi vill det eller ej, när besluten om län/regioner är tagna.  

 

På den kommunala nivån kan konstateras att mer än hälften landets kommuner har haft en 

befolkningsminskning under de senaste tio åren. Ronneby, Olofström och Tingsryd är tre 

kommuner, där befolkningsminskningen har varit rejält märkbar. Ronneby minus 664, Olofström 

minus 997 samt Tingsryd minus 1023 är tal, som är alarmerande. För hela Blekinge, liksom för 

bland annat Tingsryd, gäller att det är i församlingarna i skogsbygden, utanför centralorten, där 

befolkningstalen har rasat mest. Åldersfördelningen är sådan att en fortsatt befolkningsminskning 

kan befaras. 

Bedömning 
Landstinget Blekinge län, Landstinget Kalmar län, Landstinget Kronobergs län, Regionförbundet i 

Kalmar län, Regionförbundet Södra Småland, Region Blekinge samt Region Skåne har beslutat om 

en avsiktsförklaring att senast den1 januari 2019 bilda en ny gemensam region.   

En egen juridisk person i form av en ideell förening ”Sydsvensk regionbildning” bildas med 

styrelse bestående av tre representanter från respektive organisation. Styrelsen kompletteras med 

ytterligare representanter för olika partier för att få en bred parlamentarisk sammansättning, dessa 

utses av partierna. Samtliga partier ska vara företräda med minst två representanter i styrelsen. I 

föreningen och styrelsen ingår även Kommunförbundet Skåne.  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(65) 

 
Kommunstyrelsen 2013-02-05 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Styrelsen är ytterst beslutande i arbetet kring regionbildningen för södra Sverige. Knutet till 

styrelsen finns ett arbetsutskott bestående av ordförande i respektive organisation. Arbetsutskottets 

uppgift är att föra processen framåt vad avser framtagande av vision och mål, organisation och 

budget. Avstämning sker med styrelsen. 

Förslag på stadgar för den ideella föreningen finns framtagna och att det bildas en rekryteringsgrupp 

för rekrytering av projektledare, förslag till kommunikationsarbete kring regionbildningen samt 

förslag till följeforskning. 

Vid regionstyrelsens sammanträde 2012-10-03 beslutades att Region Blekinge ska vara medlem i 

den ideella föreningen, att godkänna de föreslagna stadgarna, att Region Blekinges representanter i 

den parlamentariska styrelsen utgörs av regionstyrelsens presidie samt i AU av regionstyrelsens 

ordförande.  

Landstingsfullmäktige i Landstinget Blekinge beslutade 2012-09-24 att vara medlem i den ideella 

föreningen samt att godkänna de föreslagna stadgarna. 

Att utöver detta initiera andra diskussioner om sammanslagning av samtliga kommuner i Blekinge 

med flera är i dagsläget inte aktuellt.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige  

Att avslå motionen   

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

_____________________ 
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2012/38 

§ 45  Besvarande av motion från kf-ledamot JanAnders Palmqvist, S om 
lärlingsklausuler 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §4/2013 2013-01-21, Besvarande 

av motion från kf-ledamot JanAnders 
Palmqvist, S om lärlingsklausuler 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-12-10 Motionssvar om lärlingsklausuler rev till 
au 17 dec  

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-30 Motion från KF-ledamot JanAnders 
Palmqvist, S och  

Jan-Eric Wildros, S om lärlingsklausuler, 
reviderad 

  

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §262/2012 2012-06-18, 
Besvarande av motion från kf-ledamot 
JanAnders Palmqvist, S om 
lärlingsklausuler 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-13 Yttrande från Tekniska förvaltningen     

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-07 Motion från KF-ledamot JanAnders 
Palmqvist, S och  

Jan-Eric Wildros, S om lärlingsklausuler 

  

   

7 Beslut allmänt ärende 2012-01-25 KF §25/2012 2012-01-26, Anmälan av 
motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna 
JanAnders Palmqvist, S och Jan-Eric 
Wildros, S, om lärlingsklausuler 

   

8 Handling 2012-01-25 Motion om lärlingsklausuler, JanAnders 
Palmqvist 

   

Arbetsutskottets beslut 2012-06-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Tekniska förvaltningen för att 

göra en bedömning av kostnader och kvalité i ärendet. 

 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
JanAnders Palmqvist och Jan-Eric Wildros har inkommit med motion om att kommunen 

inför lärlingsklausuler vid offentlig upphandling där det så är möjligt. 

Motiveringen för motionen är den höga ungdomsarbetslösheten i Blekinge. Kommunerna 

och dess bolag är stora beställare av byggtjänster. För att underlätta för arbetslösa 

ungdomar utan avslutad lärlingsutbildning i byggbranschen kan man använda sig av 
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lärlingsklausuler vid offentlig upphandling. En sådan klausul innebär att den som får 

uppdraget förbinder sig att ta emot en eller flera lärlingar. 

Man hänvisar till en motion från Lars Hildingsson (S) i Karlskrona som lämnat in en 

motion om införandet av lärlingsklausuler vid offentlig upphandling. 

Förslaget har remitterats till AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö & Teknik AB 

och Ronnebyhus AB. De har inget att erinra mot föreslaget.  

SABO – de kommunala bostadsföretagens bransch- och intresseorganisation – har i 

samarbete med Arbetsförmedlingen, Sveriges Byggindustrier och Byggnads tagit fram en 

överenskommelse som kan ge lärlingsplatser och de uppmanar alla sina medlemsföretag att 

när de upphandlar rot-arbeten kräva av byggföretagen att ett visst antal platser ska vikas åt 

lärlingar.  

Förslaget har också varit remitterat till Tekniska förvaltningen.  

Tekniska förvaltningen håller med om att den höga ungdomsarbetslösheten är ett stort 

problem och välkomnar möjligheter till att lösa ungas arbetssituation.  

Bedömningen är att krav avseende kvalitet på färdig produkt inte kommer att sänkas. Den 

upphandlade leverantören skall ha fortsatt oförändrat kvalitetsansvar för upphandlat objekt. 

Samtliga extrakrav som ställs inom ramen för en upphandling medför ökade kostnader. Om krav på 

lärlingsklausuler kan medföra ökade kostnader är mycket svårt att bedöma och omfattningen av 

dessa går inte att redovisa generellt. De eventuella kostnader som lärlingsklausuler kan medföra 

kommer att variera från fall till fall. 

Tekniska förvaltningen föreslår att man i upphandlingsförfarandet ställer krav på att 

upphandlat företag använder sig av en viss mängd lärlingar vid genomförandet.  

Kontakt har tagits med Göteborg Stads Upphandlings AB där de använder sig av sociala 

hänsyn. Social Hänsyn är i Göteborgs stad väldigt inriktad på arbetsmarknadsinsatser, så 

som praktik och lärlingsplatser. Ett par exempel där social hänsyn har tagits är renovering 

av Friskväderstorget, vid mindre byggentreprenader i Gårdsten och vid utförandet utav 

”Destinationsutvecklings konsulter”. De har inga siffror på vad social hänsyn kostar, men 

upplevelsen är att det inte är speciellt kostnadsdrivande. Där kraven har ställts, framförallt i 

Gårdsten, har det tagits emot väl utav anbudsgivarna. 

Öbo i Örebro (bostadsbolaget) har använt sig av krav på lärlingsklausuler vid upphandling 

och deras erfarenheter är positiva. De har fått in de antal anbud som förväntades och ingen 

anbudsgivare ifrågasatte kravet. Deras ambition är att kravet inte ska medföra några ökade 

kostnader för upphandlade objekt och de har inte kunnat dra slutsatsen att det har inneburit 

ökade kostnader heller. 

Bedömningen från Botkyrka kommun, som också använt sig av krav på traineeplatser, är 

att de inte har kunnat se att kravet varit kostnadsdrivande i de entreprenadupphandlingar 

som genomförts. De har f.n. sex tecknade avtal där trainee finns reglerade. 

Ett annat exempel som kan beskrivas är att de företag som vill leverera tjänster till 

Stockholms kommunala bostadsbolag Svenska Bostäder får vara beredda att anställa 

långtidsarbetslösa som bor i stadsdelarna Tensta, Rinkeby och övriga Järvafältet. Sedan 

2010 har ett hundratal Järvabor per år fått sysselsättning i närområdet. Hittills har kravet att 

anställa en viss andel arbetslösa använts vid upphandling av städning, mark- och 

anläggningsarbeten, väktartjänster och byggsupport som är en enklare form av byggjobb.  

Bedömning 
En upphandlande myndighet kan välja att ta hänsyn till arbetsmarknads- eller 

arbetslöshetspolitik, framförallt genom att tillämpa så kallade särskilda villkor för 
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fullgörandet av kontrakt. Det framgår av upphandlingsdirektiven, beaktandesats 33 i 

direktiv 2004/18, och av de svenska förarbetena, proposition 2001/02:142 (sid. 38-45). 

Kommissionens tolkningsmeddelande och LOU 

Europeiska kommissionen har publicerat ett tolkningsmeddelande, KOM(2001) 566 (sid. 

18), om sociala hänsyn i offentlig upphandling. De har angett följande exempel på vad som 

kan utgöra ett kontraktsvillkor:  

Anbudsgivare ska i samband med kontraktets utförande anställa arbetslösa, särskilt 

långtidsarbetslösa, eller anordna utbildning för arbetslösa eller ungdomar. 

Vidare sägs det i meddelandet att sociala målsättningar kan främjas genom att man 

använder sig av kontrakts- eller utförarvillkor, förutsatt att detta sker i överensstämmelse 

med unionsrätten och i synnerhet inte har någon direkt eller indirekt diskriminerande effekt 

gentemot anbudsgivare från andra medlemsstater. 

I LOU finns motsvarande bestämmelsebeträffande villkor för fullgörande av kontrakt i 6 

kap. 13§ som lyder: 

En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor 

för hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa villkor ska anges i annonsen om upphandling eller 

i förfrågningsunderlaget. 

Av regeringens proposition 2006/07:128 (sid. 199 ff) framgår bl.a. följande vad gäller 6 

kap 13§. De villkor som ställs i en upphandling måste behandla leverantörerna på ett 

likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Villkoren får t.ex. inte diskriminera utländska 

företag. Upphandlingen måste vidare genomföras på ett öppet sätt och respektera 

principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet (1 kap. 9§ LOU). Det innebär 

att kraven bara får riktas mot den del av leverantörens verksamhet som upphandlingen 

avser, inte leverantörens verksamhet i största allmänhet. 

 

EU-domar 

EU-domstolen har berört sociala hänsyn i ett fåtal fall. En av dessa domar är den s.k. 

Beentjesdomen (mål C-31/87). Den gäller bland annat om det var förenligt med det då 

gällande direktivet för upphandling av byggentreprenader att kräva att 70 procent av den 

av leverantören anlitade arbetskraften skulle bestå av långtidsarbetslösa personer knutna 

till en regional arbetsförmedling. Domstolen konstaterade att det var möjligt att använda 

kriterier som inte fanns angivna i direktiven, så kallade hjälpkriterier, så länge kriterierna 

var lämpliga och inte hade någon diskriminerande effekt.  

Europeiska kommissionen har tolkat ett annat mål från EU-domstolen som att det är 

möjligt att tilldela ett kontrakt med ett så kallat tilläggskriterium vars syfte är att motverka 

arbetslöshet (mål C-225/98). Förutsättningen är att tilläggskriteriet följer EU-rättens 

grundläggande principer och att den upphandlande myndigheten har två eller flera 

anbudsgivare. EU-kommissionen konstaterar att ett kriterium som handlar om att åtgärda 

arbetslöshet och som inte är kopplat till kontraktsföremålet enbart kan användas som ett 

tilläggskriterim, och då först om resultatet efter utvärderingen blivit lika. Tilläggskriteriet 

blir då utslagsgivande. 

 

Särskilda villkor 

Ett särskilt villkor som rör arbetslöshetsfrågor kan till exempel innebära att den eller de 

leverantörer som antas vid upphandlingen ska vidta vissa åtgärder, till exempel anställa en 

långtidsarbetslös person eller arbetslös ungdom, tillhandahålla praktikplatser eller 

genomföra utbildningar. 

Konkurrensverket har i ett ärende, diarienummer 259/2009, bedömt frågan om ett 

kontraktsvillkor avseende anställning (så kallade trainees) av arbetslösa ungdomar var 
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förenligt med upphandlingsreglerna. Konkurrensverket ansåg att kontraktsvillkoret i det 

fallet var förenligt med rättspraxis. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige  

Att bifalla motionen  

Att ”Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen” kompletteras med möjligheten att införa 

lärlingsklausuler vid offentlig upphandling, där det så är möjligt. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ”Kvalitetssäkring av 

upphandlingsprocessen” kompletteras med möjligheten att införa lärlingsklausuler vid offentlig 

upphandling, där det så är möjligt. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att ”Kvalitetssäkring av 

upphandlingsprocessen” kompletteras med möjligheten att införa lärlingsklausuler vid offentlig 

upphandling, där det så är möjligt. 

_____________________ 
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2012/117 

§ 46  Revidering av tidplan avseende konkurrensutsättning av städverksamheten i 
Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §5/2013 2013-01-21, Revidering 

av tidplan avseende konkurrensutsättning 
av städverksamheten i Ronneby kommun 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-11 Revidering av tidplan avseende 
konkurrensutsättning av 
städverksamheten i Ronneby kommun  

   

 

Upphandlare Maria Landgren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
KS beslutade 2013-01-08 om revidering avseende tidplan för konkurrensutsättning av 

städverksamheten i Ronneby kommun.   

Bedömning 
Nedan beskriven tidplan är bör kunna hållas om inga centrala MBL-förhandlingar kommer att 

krävas samt att ingen överprövning sker vid upphandlingsförfarandet. För att arbetet med 

framtagande av förfrågningsunderlaget skall kunna genomföras på två månader krävs att samtliga 

berörda verksamheter där städenheten idag utför städning ställer upp med erforderliga resurser 

avseende fastställande av verksamhetskrav mm.   

 
Tidplan 

  Beslut i Kf om konkurrensutsättning 2013-01-31. 

 Antagande av direktupphandlad konsult för framtagande av förfrågningsunderlag mm, 

februari 2013. 

 Förhandling enligt 11 § MBL angående förfrågningsunderlag, 2013-05-06. 

 Förfrågningsunderlag till KSau för beslut, 2013-05-27.  

 Datum för anbudslämning, 2013-07-15. 

 Förhandling enligt 38 § MBL angående antagande av entreprenör/-er, augusti 2013. 

 Beslut om antagande av entreprenör/-er, september2013.  

 Övergångsförhandling enligt 11 och 28 §§ MBL, september 2013. 

 Verksamhetsövergång, 2013-12-01. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att fastställa reviderad tidplan.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderad tidplan. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderad tidplan. 

_____________________ 

Exp: 

Maria Landgren 

Magnus Graad
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2010/363 

§ 47  Föräldrastöd i Blekinge - Förslag till samverkan. Skrivelse från Länsstyrelsen 
och Landstinget Blekinge 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §6/2013 2013-01-21, 

Föräldrastöd- Anhållan om att bibehålla 
beviljade medel 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-12-13 Föräldrastöd- Anhållan om att bibehålla 
beviljade medel  

   

3 Beslut allmänt ärende 2010-12-01 KS §342/2010 2010-11-30, Föräldrastöd i 
Blekinge - Förslag till samverkan. 
Skrivelse från Länsstyrelsen och 
Landstinget Blekinge 

   

4 Beslut allmänt ärende 2010-11-17 KS AU §356/2010 2010-11-22, 
Föräldrastöd i Blekinge - Förslag till 
samverkan. Skrivelse från Länsstyrelsen 
och Landstinget Blekinge 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2010-10-29 Ansökan om bidrag till projektet 
Föräldrastöd i Blekinge  

   

6 Handling 2010-10-20 Föräldrastöd i Blekinge - Förslag till 
samverkan. Skrivelse från Länsstyrelsen 
och Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i 
Blekinge län 

   

 

 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-30 § 342 att Ronneby kommun deltar i projektet " 

Föräldrastöd i Blekinge" 2011-2013 samt att bevilja bidrag om 40 000 kronor per år. Då samtliga 

kommuner i länet inte önskar fortsätta samverkan under 2013, avslutas projektet till årsskiftet 

2012/2013. Endast Ronneby och Sölvesborg vill fortsätta och det omöjliggör det ekonomiskt. 

 

Om Ronneby kommun ska leva upp till regeringens intentioner enligt den nationella strategin för 

"ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla, krävs dock fortsättningsvis satsningar på området, 

såsom att erbjuda ett ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar samt ökat antal 

föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella 

föräldrastödsprogram. Strategins övergripande mål är att "alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd 

under barnets uppväxt 0-17 år.  

Folkhälsorådet anhåller därför om att få bibehålla beviljat medel om 40 000 kronor för att utveckla 

det generella föräldrastödet i Ronneby under barnets hela uppväxt. 
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Bedömning 
Folkhälsorådet har möjlighet att genom representation av förvaltningschefer från 

utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen driva arbetet 

vidare.  

På grund av upparbetade kontakter genom samverkansprojektet, finns även möjligheter att i 

samarbete med kommuner i länet driva utvecklingsarbete genom gemensamma utbildningsinsatser 

och förläsningar.  

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att Folkhälsorådet bibehåller 

beviljade medel om 40 000 kronor för 2013 för att utveckla det generella föräldrastödet i Ronneby 

kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att Folkhälsorådet kan bibehålla beviljade medel om 40 000 kronor för 

2013 för att utveckla det generella föräldrastödet i Ronneby kommun 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Folkhälsorådet kan bibehålla beviljade medel om 40 000 kronor för 

2013 för att utveckla det generella föräldrastödet i Ronneby kommun 

_____________________ 

Exp: 

Sofie Ceder
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2012/437 

§ 48  Förslag till rivning av byggnader 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §11/2013 2013-01-21, Förslag till 

rivning av byggnader 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-12-11 Förslag till rivning av byggnader     

 

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s k fastighetslista. En lista som omfattar 

fastigheter/byggnader som inte erfordras för kärnverksamheterna. På denna lista har funnits 

rivningsobjekt, på vissa objekt har beslut tagits att de ska rivas, andra objekt ska rivas vid läglighet. 

Bedömning  
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att nedanstående byggnader på denna s k 

fastighetslista bör rivas. 

Risatorp 3:63 Föreningslokal, fryshus Ö:a Varevägen Ronneby

Häggatorp 2:92 Villa, Järnvallen Duvedalsvägen 14 Kallinge

Djupadal 1:65 Lada Törnrosvägen 44 Kallinge

Kalleberga 6:66 Villa Brånehallsvägen 3 Kallinge

Sömmaren 4 Annex Stadshuset Karlshamnsvägen 6 Ronneby  
Beräknade rivningskostnader och detaljer om byggnader/fastigheter framgår av framtagen bilaga. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs och att 

rivningarna finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamoten JanAnders Palmqvist, S samt 

ersättare Peter Bowin, V. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, Fp, JanAnders 

Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Peter Bowin, V, Malin Norfall, S, Willy Persson, KD, Claes 

Diurhuus, M, samt ersättare Margareta Yngveson, S. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till Tekniska förvaltningen för att kommunicera 

med berörda hyresgäster. 

_____________________ 

Exp: 

Per Engkvist
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2013/14 

§ 49  Ansökan om hastighetsbegränsning Järnbruksvägen 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §12/2013 2013-01-21, Ansökan 

om hastighetsbegränsning 
Järnbruksvägen 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-11 Åtgärdsförslag på Järnbruksvägen i 
Kallinge  

   

3 Handling 2013-01-11 Ansökan om hastighetsbegränsning 
Järnbruksvägen, AB Ronneby 
Industrifastigheter 

   

 

 

Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
ABRI har inkommit med en ansökan om en permanent nedsättning av hastighet till 30 km/h på 

Järnbruksvägen i Kallinge på grund av buskörningar som görs inom ABRIs område. 

Bedömning 
Järnbruksvägen ligger inom ABRIs företagsområde, Kallinge Företagscenter. Idag är det svårt att 

kunna förhindra buskörningar inom området när det inte finns några aktiviteter där. För att kunna 

bötfälla och hindra buskörning i området och skapa en tryggare miljö finns det önskemål att ha en 

hastighetssänkning till 30 km/h. ABRI har haft ett samarbete med polisen och tittat på alternativ för 

att lösa problemet. Polisens rekommendation är en nedsättning av hastighet på Järnbruksvägen. 

Denna åtgärd gör det möjligt för polisen att kunna ingripa och även bötfälla buskörare inom 

området. Idag finns det skyltar med 30 km/h inom området men det finns inga föreskrifter som 

stödjer dessa. 

 

Enligt 10 kap. 3§ 1. C Trafikförfattningar, Lokala trafikföreskrifter meddelas av kommunen för 

samtliga vägar inom tätbebyggt område om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller 

parkering.  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att KS beslutar införa 30 km/h på Järnbruksvägen i Kallinge. 

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

Malin Norfall, S. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att införa 30 km/h på Järnbruksvägen i Kallinge. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att införa 30 km/h på Järnbruksvägen i Kallinge. 

_____________________ 

Exp: 

Sattar Zad



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 30(65) 

 
Kommunstyrelsen 2013-02-05 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/169 

§ 50  Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik Mattsson och 
tjänstgörande ersättare Helena Augustsson, Miljöpartiet De Gröna, angående 
ungdomsarbetslösheten i Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §14/2013 2013-01-21, Besvarande 

av motion från 
kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik 
Mattsson och tjänstgörande ersättare 
Helena Augustsson, Miljöpartiet De 
Gröna, angående ungdomsarbetslösheten 
i Ronneby kommun 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-09 Förslag till svar på motion angående 
ungdomsarbetslösheten i Ronneby 
kommun  

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-05-02 KF §129/2012 2012-04-26, Anmälan av 
motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson och tjänstgörande 
ersättare Helena Augustsson, Miljöpartiet 
De Gröna, angående 
ungdomsarbetslösheten i Ronneby 
kommun 

   

4 Handling 2012-04-27 Motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson och tjänstgörande 
ersättare Helena Augustsson, Miljöpartiet 
De Gröna, angående 
ungdomsarbetslösheten i Ronneby 
kommun, Miljöpartiet De Gröna 

   

       

      

Arbetsmarknads- och Integrationschef Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att en tillfällig ungdoms "sektion" bildas för att under ca 6 månader under år 

2012-2013 ta ett krafttag för en minskning av ungdomsarbetslösheten i vår kommun. 

 

Tanken är att 49 ungdomar skall beredas en halvtidstjänst som praktikanter vid kommunens 

förvaltningar och i kommunägda bolag, partiernas ansvar och delaktighet fördelas efter partiernas 

storlek (efter valresultatet) i fullmäktige. 

 

Detaljutformningen av förslagets, verksamhet och ekonomi utformas av kommunens tjänstemän i 

samverkan mellan politiker och tjänstemän från arbetsförmedlingen. 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=a0687b858dde4552ff71243b2d5734f6&dosearch=1&t1=P&s1=Arbetsmarknads-+och+Integrationschef
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Bedömning 
Februari 2012 startades det inom kommunen projektet Kompetensare 2.0 som syftar till att ge 

grundläggande arbetsmarknadsinformation för att därefter kunna erhålla praktikplatser inom 

kommun, landstingsverksamheterna eller inom den privata sektorn.  

Dessutom förs diskussion med Arbetsförmedlingen om att kommunen, initialt, ska ta emot ca 30 

ungdomar med praktikplats på heltid inom kommunens olika verksamheter. Detta beräknas kunna 

ske under våren 2013.  

Att anordna en "tvär" politisk utbildning där partierna deltar/ansvarar på olika sätt efter sin storlek i 

fullmäktige kan inte anses rymmas inom tjänstemannaorganisationen.    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige  

Att avslå motionen.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, s samt 

Kenneth Michaelsson, C. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.   

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

   

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   

_____________________ 
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2012/43 

§ 51  Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik Mattsson och 
tjänstgörande ersättare Helena Augustsson för Miljöpartiet de Gröna angående 
ägardirektiv för Miljöteknik AB - "effektdebitering" 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §15/2013 2013-01-21, Besvarande 

av motion från 
kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik 
Mattsson och tjänstgörande ersättare 
Helena Augustsson för Miljöpartiet de 
Gröna angående ägardirektiv för 
Miljöteknik AB - "effektdebitering" 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-26 Motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson och tjänstgörande 
ersättare Helena Augustsson för 
Miljöpartiet de Gröna angående 
ägardirektiv för Miljöteknik AB - 
"effektdebitering  

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-09 Remissyttrande gällande motion från 
kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik 
Matsson och tjänstgörande ersättare 
Helena Augustsson för Miljöpartiet de 
Gröna angående ägardirektiv för 
Ronneby Miljö och Teknik AB -
"effektdebitering"  

   

4 Remiss utg. 2012-05-10 Ronneby Miljö & Teknik AB besvaras 
senast 2012-10-08 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-01-30 KF §27/2012 2012-01-26, Anmälan av 
motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson och tjänstgörande 
ersättare Helena Augustsson för 
Miljöpartiet de Gröna angående 
ägardirektiv för Miljöteknik AB - 
"effektdebitering" 

   

6 Handling 2012-01-30 Motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson och tjänstgörande 
ersättare Helena Augustsson för 
Miljöpartiet de Gröna angående 
ägardirektiv för Miljöteknik AB - 
"effektdebitering", Nils-Erik Mattsson 

   

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
 Miljöpartiet de Gröna har genom Nils-Erik Mattsson och Helena Augustsson lämnat in en 

motion om ägardirektiv till Miljö och Teknik AB om en övergång till effektdebitering i 

enlighet med de principer som t.ex. nätbolagen i Sollentuna och Sala sedan flera år använt. 

Det med stöd av att timavläsning nu blivit lagfäst. 

Miljöpartiet vill även att tydliga anvisningar för nettoavläsningar enligt säljbolagens 

anvisningar ska formuleras.  
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Bedömning 
Motionen har varit på remiss till Ronneby Miljö och Teknik AB. 

Bolaget erbjuder fr. o. m. 2012-10-01 timavläsning för sina kunder. Ronneby Miljö och Teknik AB 

har i sin styrelse den 8 dec. 2011 §8 - §9 beslutat skjuta  beslut på framtiden när det gäller 

effektdebitering.  

 

För att utreda ovanstående har bolaget anlitat en konsult som ska utreda konsekvenserna både 

ekonomiskt och praktiskt av att införa effektdebitering. 

 

När det gäller nettodebitering har regeringen tillsatt en utredare och gett denna följande 

kommittédirektiv: Nettodebitering av el och skatteskyldigheter för energiskatt på el. Dir 2012:39. 

Uppdraget skall redovisas senast den 14 juni 2013. 

  

Med ovanstående föreslår Ronneby Miljö och Teknik AB att kommunfullmäktige avstyrker 

motionen för att invänta ovan redovisade utredningar. 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att besluta 

föreslå kommunfullmäktige att besluta avstyrka motionen för att invänta vidare 

utredningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås dock besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta ge Ronneby Miljö och 

Teknik uppdraget att bevaka de i ärendet redovisade utredningarna. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamoten Kenneth Michaelsson, C. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att ge Ronneby Miljö & Teknik AB i 

uppdrag att bevaka de i ärendet redovisade utredningarna och med det anse motionen besvarad. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Claes 

Diurhuus, M, Tommy Andersson, S samt ersättare Nils-Erik Mattsson, MP. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Ronneby Miljö & Teknik AB i uppdrag att bevaka de i ärendet 

redovisade utredningarna och till Kommunfullmäktige återredovisa resultatet av dessa. Med detta 

anses motionen besvarad. 

_____________________ 
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2011/302 

§ 52  Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, 
angående information om Fairtrade City 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §16/2013 2013-01-21, Besvarande 

av motion från 
kommunfullmäktigeledamot Monika 
Lindqvist, S, angående information om 
Fairtrade City 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-26 Motion från kommunfullmäktigeledamot 
Monika Lindqvist, S, angående 
information om Fairtrade City  

   

3 Beslut allmänt ärende 2011-09-29 KF §250/2011 2011-09-29, Anmälan av 
motion från kommunfullmäktigeledamot 
Monika Lindqvist, S, angående 
information om Fairtrade City 

   

4 Handling 2011-09-16 Motion från kommunfullmäktigeledamot 
Monika Lindqvist, S, angående 
information om Fairtrade City, Monika 
Lindqvist 

   

 

Utredare Kerstin Hannrup lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
 Kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, har lämnat in följande motion angående 

information om Fairtrade City. 

Ronneby är sedan 2008 en Fairtrade City-kommun.  Det är viktigt att vi behåller vår Fairtrade City-

diplomering. För att vår kommun ska öka andelen etiska produkter inom handel och arbetslivet så 

krävs det mer informationsinsatser. 

 

Monika föreslår  

Att det årligen anordnas en öppen föreläsning om Fairtrade City för kommuninvånarna. 

 

Att mer information om Fairtrade City-diplomeringen finns att läsa på Ronneby kommuns 

webbsida. 

 

Att det på flera platser i kommunen finns information om vilka affärer som säljer Fairtrade-

produkter, hur många produkter som finns i vår kommun och hur försäljningen har ökat sedan 2008. 

 

Att det på flera platser i kommunen finns information om vilka företag och myndigheter som 

erbjuder Fairtrade-produkter till sina anställda. 

 

Kommunstyrelsen har lämnat förslaget på remiss till kommunledningsförvaltningen. 
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Bedömning 
Ansvaret för Fairtrade City Ronneby ligger under Miljö- och energirådet. En redovisning 

till Fairtrade City centralt har årligen gjorts och Ronneby är diplomerad Fairtrade City 

kommun.  

Styrgruppen för Fairtrade City Ronneby har under 2012 varit aktiva med ett flertal möten 

och informationsinsatser:  

En information hölls vid ett frukostmöte för företagare i maj månad. 

Gruppen har tagit fram en informationsbroschyr om Fairtrade City Ronneby, se bilaga. 

Styrgruppen har informerat om Fairtrade i samband med en loppmarknad i Brunnsparken 

söndagen den 10 juni. 

Gruppen har även informerat om Fairtrade för ungdomar som deltog i 

Landsbygdsriksdagen fredagen den 7 september.  

Styrgruppen jobbar vidare och planer finns på att ordna en utbildning i Ronneby för att få 

fler att bli ambassadörer för Fairtrade, samt att göra en utställning i Stadshusets foajé om 

Fairtrade. Mer information om Fairtrade kommer också att finnas på Ronneby kommuns 

hemsida inom kort. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fatta beslutet att med ovanstående text anse motionen besvarad. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att överlämna motionens innehåll till 

styrgruppen för Fairtrade City Ronneby som tips inför kommande verksamhetsplaner och att med 

det anse motionen besvarad. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Roger Gardell, FP. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionens innehåll till styrgruppen för Fairtrade City 

Ronneby som tips inför kommande verksamhetsplaner och att med det anse motionen besvarad. 

_____________________ 
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2011/195 

§ 53  Redovisning av handlingsplan avseende energieffektivisering enligt 
kommunfullmäktigebeslut, AB Ronnebyhus 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §1/2013 2013-01-21, Redovisning 

av handlingsplan avseende 
energieffektivisering enligt 
kommunfullmäktigebeslut, AB 
Ronnebyhus 

   

2 Handling 2012-12-19 Strategier, Policy och plan för 
energieffektivisering, Ronnebyhus AB 

   

Ronnebyhus VD Sven-Olof Klasson lämnar följande redovisning  

Sammanfattning 
AB Ronnebyhus har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att utifrån resultatet av gjorda 

energibesiktningar senast 2012 ha tagit fram en handlingsplan för energisparåtgärder i sina 

byggnader. Ronnebyhus redovisar ett dokument benämnt Strategier, Policy och plan för 

energieffektivisering. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

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

JanAnders Palmqvist, S. 

Yrkanden 
Kenneth Michaelsson, C, yrkar att Kommunfullmäktige förslås notera informationen till protokollet 

samt att Kommunfullmäktige ger AB Ronnebyhus i uppdrag att, till Kommunfullmäktige i 

december 2013, komplettera med en plan för energieffektivisering av respektive bostadsområde. 

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

Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
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Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet. 

Kommunfullmäktige ger AB Ronnebyhus i uppdrag att, till Kommunfullmäktige i december 2013, 

komplettera med en plan för energieffektivisering av respektive bostadsområde. 

_____________________ 
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2011/68 

§ 54  Vatten- och avloppsplan 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §17/2013 2013-01-21, 

Projektbeskrivning för framtagande av 
vatten- och avloppsplan (VA-plan) för 
Ronneby kommun 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-11 Projektbeskrivning för framtagande av 
vatten- och avloppsplan (VA-plan) för 
Ronneby kommun  

   

3 Beslut allmänt ärende 2011-06-03 KS §197/2011 2011-06-07, Vatten- och 
avloppsplan 

   

4 Beslut allmänt ärende 2011-05-27 KS AU §217/2011 2011-05-30, Vatten- 
och avloppsplan 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-05-20 VA-plan - projektbeskrivning och 
finansiering  

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-03-18 Konsekvensbeskrivning kostnaderna för 
VA-planearbetet  

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-03-18 Konsekvensbedömning Miljö- och 
hälsoskyddsenheten  

   

8 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-02-17 Projektbeskrivning för framtagande av 
vatten- och avloppsplan (VA-plan) för 
Ronneby kommun  

   

 

 

Va-planesamordnare Pär Zars lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Med vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt, förnyad VA-

lagstiftning och nationella åtaganden i Baltic Sea Action Plan har kraven på kommunernas 

arbete med att minska påverkan på vattnets kvalitet samt att tillhandahålla VA-försörjning 

ökat. Utöver de externa kraven är en långsiktigt hållbar VA-försörjning en förutsättning för 

att kunna utveckla landsbygden 

Bedömning 
För att genomföra kommunens åtaganden samt säkerställa en god myndighetsutövning på 

ett samhällsekonomiskt hållbart sätt beslutade kommunstyrelsen § 303, 2010-11-02 att 

tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta fram en VA-plan för Ronneby kommun. Arbetet har 

på grund av personalförändringar gått på sparlåga en tid men har återupptagits kring 

årsskiftet 2012-2013. I och med omstarten behöver projektbeskrivningen uppdateras. 

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar: 

Projektbeskrivningen i detta dokument antas. 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=a0687b858dde4552ff71243b2d5734f6&dosearch=1&t1=P&s1=Va-planesamordnare
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Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till projektbeskrivning för VA-planearbetet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna JanAnders Palmqvist, S samt Kenneth Michaelsson, C. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till projektbeskrivning för VA-planearbetet. 

_____________________ 

Exp: 

Pär Zars



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 40(65) 

 
Kommunstyrelsen 2013-02-05 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/152 

§ 55  Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, 
gällande förslag till minskning av energiförbrukning 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §18/2013 2013-01-21, Besvarande 

av motion från 
kommunfullmäktigeledamot Monika 
Lindqvist, S, gällande förslag till 
minskning av energiförbrukning 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-06 Förslag till svar på motion om minskad 
elanvändning - Grön IT  

   

3 Remissvar utg. remiss 2012-11-06 Svar på remiss, Leif Söderlund    

4 Remiss utg. 2012-07-19 Leif Söderlund besvarad 2012-11-06  
(2012.3941) 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-04-26 KF §128/2012 2012-04-26, Anmälan av 
motion från kommunfullmäktigeledamot 
Monika Lindqvist, S, gällande förslag till 
minskning av energiförbrukning 

   

6 Handling 2012-04-16 Motion från kommunfullmäktigeledamot 
Monika Lindqvist, S, gällande förslag till 
minskning av energiförbrukning, Monika 
Lindqvist 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Monika Lindqvist skriver in en motion benämnd Grön IT att för att 

minska energiförbrukning är det bättre att stänga av datorer och dataskärmar, än att de står i 

standby-läge. Hon förelår att IT-enheten får i uppdrag att se över möjligheten och ta fram ett 

kostnadsförslag för att installera program på datorerna i kommunens förvaltningar och de 

kommunala bolagen. Programmet ändrar inställningarna i BIOS, så datorerna stängs av ex.vis vid 

18-tiden på kvällen och att dator och skärm startas upp igen på morgonen.   

Bedömning 
Motionen har varit på remiss till Kommunikationschef Leif Söderlund som lämnar följande 

yttrande: 

"Ronneby kommun har i dag 1600 stationära datorer inom administration och 

utbildningsverksamheten. En förskjutning mot mera mobila lösningar sker inte minst inom 

utbildningsverksamhetens område. Satsningar som en dator/elev är exempel på detta. Genom en 

övergång till bärbara datorer för lärare och elever kommer datorerna inte vara uppkopplade på 

kommunens el- och datanät under icke kontorstid. 

Ronneby kommuns miljöprogram (KF § 260/2007) "Mot nya mål", finns under mål 1.4b upptaget 

"automatisk avstängning av datorer efter 19.00 i kommunens förvaltningar". Miljöprogrammet skall 

enligt beslut revideras senast 2013.  
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Vid revisionen 2011 redovisades att datorer som migrerats till den nya teknikplattformen 

möjliggjort att datorerna sätts i strömsparläge och viloläge. En automatisk avstängning av datorerna 

i stället för strömsparläge kommer för verksamheter med dygnet runt tjänst att försvåra användandet 

av datorerna. En övergång till avstängning av datorerna kräver också stöd för funktionen i det lokala 

nätverket. Begränsningar för funktionen finns också i vissa datormodeller.  

Begreppet " Grön IT" handlar dels om att minska ITs energiförbrukning och miljöpåverkan, dels 

om att använda IT för att minska organisationens övriga miljöpåverkan - IT som miljöteknik. 

Genom att genomföra en s.k. Grön IT-audit - "GITaudit" - synliggörs organisationens status 

avseende Grön IT. Vidare kan den enskilda organisationen jämföras med andra svenska 

organisationer, både ur ett "total"-perspektiv och inom samma bransch." 

 

Enheten för kommunikation och medborgarservice förslår att i samband med revision av "Mot nya 

mål" genomförs en "GITaudit" för att få ett mera heltäckande förslag till åtgärder för att minska 

energiförbrukning och miljöpåverkan för kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen. 

Med det föreslås motionen vara besvarad. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att ge Enheten för Kommunikation och medborgarservice i uppdrag 

att i samband med revisionen av "Mot nya mål" genomföra en "GrönITaudit" för att få ett mera 

heltäckande förslag till åtgärder för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan för 

kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen och att motionen därmed är besvarad.   

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge Enheten för Kommunikation och 

medborgarservice i uppdrag att genomföra en "GrönITaudit" för att få ett mera heltäckande förslag 

till åtgärder för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan för kommunens förvaltningar och 

de kommunala bolagen och att motionen därmed är besvarad.   

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Enheten för Kommunikation och medborgarservice i uppdrag 

att genomföra en "GrönITaudit" för att få ett mera heltäckande förslag till åtgärder för att minska 

energiförbrukning och miljöpåverkan för kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen och 

att motionen därmed är besvarad.   

_____________________ 
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2011/369 

§ 56  Besvarande av motion från Monika Lindqvist s angående äventyrsförskola och 
äventyrsfritids 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §19/2013 2013-01-21, Besvarande 

av motion från Monika Lindqvist s 
angående äventyrsförskola och 
äventyrsfritids 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-30 Förslag till svar på motion om 
äventyrsförskola och äventyrsfritids  

   

3 Remissvar utg. remiss 2012-05-25 Svar på remiss, Utbildningsnämnden    

4 Remiss utg. 2012-03-23 Utbildningsnämnden besvarad 2012-05-
25  (2012.2582) 

   

5 Beslut allmänt ärende 2011-11-24 KF §300/2011 2011-11-24, Anmälan av 
motion från kommunfullmäktigeledamot 
Monika Lindqvist, S, angående 
Äventyrsförskola och Äventyrsfritids 

   

6 Handling 2011-11-10 Motion från Monika Lindqvist s angående 
äventyrsförskola och äventyrsfritids, 
Monika Lindqvist s 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamot Monika Lindkvist, S, föreslår i en motion att Utbildningsförvaltningen 

utreder förutsättningar och önskemål bland barn och föräldrar för att starta upp Äventyrsförskola 

och äventyrsfritids. 

Bedömning 
Motionen har varit på remiss till Utbildningsnämnden. 

Av nämndens yttrande framgår följande: Begreppet "Äventyrsförskola och Äventyrsfritids" är inte 

etablerade och någon deklaration av vad dessa står för finns inte att tillgå. Om intentionen med 

motionen främst är barns utevistelse är exempelvis "Ur och skur"-förskola ett etablerat och 

varumärkesskyddat begrepp ägt av friluftsfrämjandet. I landet finns sedan 1991 och idag bedrivs ca 

200 förskolor landet över enligt detta koncept. 

Forskningen visar att barn som vistas ute, är mindre sjuka i virusburna infektioner än barn som 

vistas mycket inomhus. I våra förskolor och fritidshem finns hög medvetenhet om detta, t ex sover 

småbarn sin "middagsvila" utomhus där detta är möjligt. Man vistas överhuvudtaget mycket 

utomhus och ser naturen som en resurs i det pedagogiska arbetet med att uppfylla läroplanens mål 

för förskolan (Lpfö 98). 

Utbildningsförvaltningen kan, i perspektivet av att nya förskolor ska byggas, stimulera intresset för 

att starta en mer regelrätt uteverksamhet, med de förutsättningar som ändå måste finnas rent 

praktiskt, t ex stora uteförråd. Med detta kan vi bejaka motionärens förslag. 
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Nämnden beslutar att anta ovanstående som sitt yttrande och föreslår att motionen anses besvarad 

med det. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med ovanstående yttrande från 

Utbildningsnämnden.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad med 

ovanstående yttrande från Utbildningsnämnden.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  

 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med ovanstående yttrande från 

Utbildningsnämnden.  

_____________________ 
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2012/273 

§ 57  Besvarande av medborgarförslag angående en vägtrafikspegel behövs i hörnet 
Flensburgsgatan - Pepparbacksgatan 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §20/2013 2013-01-21, Besvarande 

av medborgarförslag angående en 
vägtrafikspegel behövs i hörnet 
Flensburgsgatan - Pepparbacksgatan 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-12-05 Förslag till svar på motion om 
vägtrafikspegel vid 
Flensburgsgatan/Pepparbacksgatan  

   

3 Remissvar utg. remiss 2012-10-17 Svar på remiss, Tekniska förvaltningen    

4 Remiss utg. 2012-09-28 Tekniska förvaltningen besvarad 2012-
10-17  (2012.4391) 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-08-29 KF §218/2012 2012-08-30, Anmälan av 
medborgarförslag från Ingrid Abramsson 
med flera angående en vägtrafikspegel 
behövs i hörnet Flensburgsgatan - 
Pepparbacksgatan 

   

6 Handling 2012-08-14 Medborgarförslag angående en 
vägtrafikspegel behövs i hörnet 
Flensburgsgatan - Pepparbacksgatan, 
Ingrid Abramsson 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ingrid Abramsson mfl boende på Flensburgsgatan förslår i ett medborgarförslag att en 

vägtrafikspegel sätts upp vid korsningen Flensburgsgatan-Pepparbacksgatan för att hindra farliga 

möten pga dålig sikt. 

Bedömning 
Förslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen. Sattar Zad, projektledare Gata/Trafik har 

skrivit ett yttrande där han redovisar förutsättningarna och gör en bedömning. Av yttrandet framgår 

att de två ovan nämnda gatorna har en gällande hastighet på 30 km/h. Det är ett villaområde med ca 

32 hushåll varav ca 15 hushåll på Flensburgsgatan. Han skriver vidare att det är positivt att de 

boende visar att de, genom att skriva medborgarförslaget, är medvetna om trafiksituationen på 

Flensburgsgatan och själva kan vara försiktiga när de ska svänga in till Pepparbacksgatan eller 

Flensburgsgatan. Följande punkter redovisas också i yttrande: 

 

"Att köra nerifrån (på Pepparbacksgatan) upp till Flensburgsgatan med högfart är inte rimligt. 

Utformningen på Pepparbacksgatan i form av kurva och backe gör det svårt för fordon att hålla hög 

hastighet.  
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Att sätta upp en spegel kan inte bidra till att trafikanterna förbereda sig för att undvika en olycka. 

Större delen av årstiden är ju ganska mörkt och en spegel kan bara visa rörelsen på fordon som har 

lyse. Bilden i spegeln av den verkliga situationen kan uppfattas felaktig och därmed kan kräva mer 

tid för att föraren i fordonen ska uppfatta sanningen. Gående och cyklister syns inte över huvud 

taget, varför en trafikspegel skapar en risksituation för dessa. 

"Att idag passerar stora fordon på grund av ett nytt bygge på slutet av Flensburgsgatan är temporärt 

och kommer inte att fortsätta när bygget är klart." 

 

Gatuenheten anser att åtgärder som kan förbättra situationen är att sätta upp en stoppskylt vid 

korsningen Flensburgsgatan/Pepparbacksgatan och dra en skiljemittlinje så att fordonen vid 

korsningen håller sig på rätt sidan av gatan.  

 

Baserat på ovanstående utredning föreslår Gatuenheten att Kommunfullmäktige beslutar att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Gatuenheten har efter kontakt meddelat att man kommer att genomföra åtgärden med stoppskylt 

och skiljelinje. 

 

Medborgarförslaget förslås dock avslås då det gäller uppsättande av vägtrafikspegel. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Jan-Eric Wildros, S, Roger Gardell, FP samt Peter Bowin, V. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

_____________________ 
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2013/22 

§ 58  Remiss av Blekingetrafikens Verksamhetsplan för åren 2014 - 2016 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-24 Förslag till yttrande över Verksamhetsplan 

2014-2016 Blekingetrafiken  
   

2 Remiss ink. 2013-01-15 Remiss av Blekingetrafikens 
Verksamhetsplan för åren 2014 - 2016, 
Region Blekinge 

   

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Region Blekinge har remitterat Blekingetrafikens verksamhetsplan för år 2014-2016 till Region 

Blekinges medlemmar inför ett antagandebeslut i regionstyrelsen den 17 april. 

Verksamhetsplanen grundar sig på det trafikförsörjningsprogram som beslutades av Region 

Blekinge/regionala kollektivtrafikmyndigheten i november 2012. Kommunfullmäktige beslutade 

om synpunkter på Trafikförsörjningsprogrammet vid sitt sammanträde 2012-09-27 §. 

Verksamhetsplanen som närmare beskriver de planerade trafiksatsningarna följer ekonomiskst det 

beslut om Blekingetrafikens budget samt medlemsbidrag för 2013 som beslutades vid 

regionstyrelsens sammanträde i december 2012. 

Verksamhetsplanen finns på Blekingetrafikens hemsida: 

http://www.blekingetrafiken.se/Om_Blekingetrafiken/Dokumentarkiv/  

Bedömning 
Med fokus på fördubblingsmålet presenteras i verksamhetsplanen konkreta åtgärder och satsningar 

inom områdena trafik, Infrastruktur och mobility management. Det senare rör frågor om 

information, marknadsföring, opinionsbildning och försäljning. Till planen finns även en 

Infrastrukturplan, en Trafikstrategi samt en Kund- och marknadsstrategi. 

Största skillnaden jämfört med gällande marknadsplan är satsningen på Pågatågstrafik inklusive 

utbyggd busstrafik mellan Olofström och Bromölla. Satsningen kräver närmare 9 mnkr mer än det 

utrymme som finns i gällande marknadsplan. För klara detta inom ram har därför ett antal 

omprioriteringar gjorts. Omprioriteringar föranleds också av att flygbusslinjen Karlskrona Ronneby 

avvecklas. Något som medför en ökad belastning med ca 1,3 mnkr/år. Ett antal prioriterade 

satsningar har också skjutits på framtiden. Av dessa berörs Ronneby av att utökningen av 

helgtrafiken med Öresundståg skjuts upp liksom servering på Öresundstågen och den tänkta ökade 

satsningen på mobility management. Satsningen på utökat turutbud till och från Växjö, linje 240, 

kvarstår dock. Av verksamhetsplanen framgår att trafikeringen mellan Öresundståg/centrala 

Ronneby och Ronneby flygplats ska utredas och även andra trafikerings- och avtalsformer än 

dagens bör testas, t ex samarbete med taxibranchen. I den nya stadstrafiken kommer mindre 

justeringar göras kontinuerligt för att effektivisera och fånga upp kundönskemål . Ekonomiskt 

flaggas för osäkerheten kring att Öresundstågstrafiken tvingas bedrivas på löpande räkning samt att 

en ny busstrafikupphandling ska vara klar för trafikstart augusti 2014. 

Totalkostnaden för Ronneby kommun är följande: 

Gällande flerårsplan 2014: 21 259 Kkr 

2014. 19 694 Kkr 
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2015: 20 852 Kkr 

2016: 21 398 Kkr 

 

Beloppen är angivna i respektive års kostnadsläge. En generell indexering på 2,5 % har använts. 

Den slutliga indexeringen ska fastställas på våren innan året innan budgetåret för att kunna ligga till 

grund för kommunernas och landstingets budgetberedningar. Kostnaderna anges också exklusive de 

obeskattade reserverna. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka förslaget till Verksamhetsplan för Blekingetrafiken åren 

2014-2016.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Jan-Eric Wildros, S, JanAnders 

Palmqvist, S samt ersättare Ola Svensson, RP.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka förslaget till Verksamhetsplan för Blekingetrafiken åren 

2014-2016.  

_____________________ 
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2011/334 

§ 59  Beslut om bokslutspost 2012 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-29 Beslut om bokslutspost 2012     

2 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §21/2013 2013-01-21, Diskussion 
om vissa bokslutsposter 2012 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-11 Diskussion om vissa bokslutsposter 2012     

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren tar upp frågor kopplat till bokslutet för 2012 

Sammanfattning 
Med anledning av bokslutet för år 2012 önskas kommunstyrelsens arbetsutskotts/kommunstyrelsens 

ställningstagande i vissa frågor alternativt förslag till beslut att lämna till kommunfullmäktige. 

- Hantering av Utbildningsnämndens kostnader för ensamkommande barn. 

- Äldrenämnden och Socialnämnden - hantering av beviljade prestationsmedel 

- Bredband 

- Helsobrunnen och CEFUR 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S och 

Tommy Andersson, S. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att notera diskussionen till protokollet och ger ekonomichef Johan Sjögren i 

uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med förslag till beslut avseende hanteringen av 

Utbildningsnämndens kostnader för ensamkommande barn. 

 

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Med anledning av bokslutet för år 2012 önskas kommunstyrelsens beslut i fråga om hur 

utbildningsnämndens kostnader år 2012 för verksamheten ”ensamkommande flyktingbarn” (C 439) 

ska finansieras. Med ensamkommande flyktingbarn avses här barn i åldrarna 16-19 år. Boendet för 

ensamkommande barn i Ronneby kom igång hösten 2011 i samarbete med Sölvesborg och 

Olofström. Dessa barn går från sin ankomst i utbildning på Knut Hahnskolan där 

utbildningsnämnden har merkostnader för barnens utbildning mm.  
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Kommunerna var inte klara med diskussionerna om hur finansieringen skulle ske då de första 

barnen flyttade in och började skolan. Det upplägg som diskuterats initialt visade sig inte relevant 

varför en annan finansieringsmodell skulle förhandlas fram. Frågan är dock ännu inte löst. 

Utbildningsnämndens behov av finansiering för verksamheten för dessa barn kvarstår. 

Föreslås att utbildningsnämnden i bokslutet för år 2012 får boka upp en intäkt motsvarande 

kostnaden för verksamheten ensamkommande flyktingbarn. Intäkter och kostnader bruttoredovisas 

hos utbildningsnämnden. Nettokostnaden för verksamheten föreslås belasta centralt konto. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden i bokslutet för år 2012 får boka upp en intäkt om 

1 035 471 kr från centralt konto, motsvarande sin faktiska nettokostnad för verksamheten 

ensamkommande flyktingbarn (C439). På centralt konto redovisas nettokostnaden 1 035 471  kr. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Jan-Eric 

Wildros, S, Thomas Håkansson, C samt Peter Bowin, V. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden i bokslutet för år 2012 får boka upp en intäkt om 

1 035 471 kr från centralt konto, motsvarande sin faktiska nettokostnad för verksamheten 

ensamkommande flyktingbarn (C439). På centralt konto redovisas nettokostnaden 1 035 471  kr. 

_____________________ 

Exp: 

Johan Sjögren
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2012/362 

§ 60  Totalram och räntevillkor för bolagens koncernkontokrediter 2013 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §22/2013 2013-01-21, Totalram 

och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2013 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-07 Totalram och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2013  

   

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

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

koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska gälla. 

Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2012 varit 300 mkr. För närvarande har 198 

mkr beviljats. 

Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har innevarande år varit kommunens ränta mot 

banken med ett påslag om 0,4%, vilket ger: NSSu (Nordea Sverige Stiborbas utlåning) vecka + 

0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 0,85% över 40 mkr. 20121228 innebär räntevillkoren 

1,892% resp 2,042% i utlåningsränta för bolagen. Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens 

ränta mot banken, NSSi vecka, utan avdrag (för närvarande 1,072%). 

Förslag till beslut 
För 2013 föreslås att beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen för 

koncernkontot högst får uppgå till 300 mkr. 

Avseende räntevillkoren föreslås för 2013 för utlåning kommunens ränta mot banken med ett påslag 

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

NSSu vecka + 0,85% över 40 mkr. För inlåning föreslås för bolagen kommunens ränta mot banken 

NSSi vecka utan avdrag. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att för 2013 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom 

ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

Räntevillkoren för utlåning 2013 är kommunens ränta mot banken med ett påslag om 0,40% för 

bolagens koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 

0,85% över 40 mkr.  

Inlåning för bolagen 2013 är kommunens ränta mot banken NSSi vecka utan avdrag. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för 2013 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom 

ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

Räntevillkoren för utlåning 2013 är kommunens ränta mot banken med ett påslag om 0,40% för 

bolagens koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 

0,85% över 40 mkr.  

Inlåning för bolagen 2013 är kommunens ränta mot banken NSSi vecka utan avdrag. 

_____________________ 

Exp: 

Johan Sjögren
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2013/21 

§ 61  Internbudget Kommunledningsförvaltningen 2013 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §23/2013 2013-01-21, 

Internbudget 
Kommunledningsförvaltningen 2013 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-16 Sammanställning KS verksamhetsmål     

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-14 Internbudget 
Kommunledningsförvaltningen 2013  

   

 

 

Kommundirektör Jörn Wahlroth och ekonom Elizabeth Olsson redovisar internbudgeten för 

kommunledningsförvaltningens verksamhetsområden. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafikkostnaderna ligger 547 tkr lägre enligt beslut av Region Blekinge än det i budgeten 

upptagna beloppet. 

På Enheten för Arbetsmarknad och integration fattas 1,255 mnkr i budgeten. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Internbudgeten för Enheten för Arbetsmarknad och integration behandlas tillsammans med 

internbudgeten för Tekniska förvaltningen. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att 547 tkr för uteblivna kollektivtrafikkostnader överförs till centrala 

konton. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S samt 

Tommy Andersson, S. 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 547 tkr för uteblivna kollektivtrafikkostnader överförs till centrala 

konton och minskar anspråkstagandet av obeskattade reserver. 

 

Kommundirektören får i uppdrag att senast på Kommunstyrelsen i april lämna förslag på åtgärder 

för att hantera underskottet på Enheten för Arbetsmarknad och integration. 
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Målen för Kommunstyrelsens verksamhet återremitteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Med ovanstående godkänner Kommunstyrelsen internbudgeten för Kommunledningsförvaltningen. 

_____________________ 

Exp: 

Jörn Wahlroth 

Elizabeth Olsson
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2013/21 

§ 62  Internbudget Tekniska Förvaltningen 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-30 Internbudget Tekniska förvaltningen 

reviderad till KS  
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-29 Verksamhetskonsekvenser av föreslagen 
internbudget, Tekniska förvaltningen  

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §24/2013 2013-01-21, 
Internbudget Tekniska Förvaltningen 
2013 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-11 Internbudget Tekniska Förvaltningen 
2013  

   

 

 

Fastighetschef Ola Liljerum och ekonom Anna-Lena Andersson redovisar internbudgeten för 

tekniska förvaltningen. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

 

 

Förvaltningschef Magnus Graad och ekonom Anna-Lena Andersson redovisar internbudgeten för 

Tekniska förvaltningen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Jan-Eric 

Wildros, S, Willy Persson, KD, Tommy Andersson, S, Thomas Håkansson, C, Peter Bowin, V samt 

Malin Norfall, S. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att internbudgeten för Tekniska förvaltningen godkänns 

med förändringen att 1 mnkr för beläggning av gator och vägar samt 2 mnkr för fastighetsunderhåll 

läggs som reserv fram till halvårsskiftet varefter nytt beslut tas om användningen av de 3 

miljonerna. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna internbudgeten för Tekniska förvaltningen med 

förändringen att 1 mnkr för beläggning av gator och vägar samt 2 mnkr för fastighetsunderhåll 
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läggs som reserv fram till halvårsskiftet varefter nytt beslut tas om användningen av de 3 

miljonerna. 

_____________________ 

Exp: 

Magnus Graad 

Anna-Lena Andersson
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2012/407 

§ 63  Hyreskontrakt i samband med övertagande av hemsjukvård från landstinget 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-01-22 Sörbycenter - lokaler för sjuksköterskor 

och biståndsbedömare. Nytt hyresavtal § 
3/2013, Äldrenämnden 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §25/2013 2013-01-21, Hyresavtal 
- lokal vid Sörbycentret i Ronneby 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-09 Hyresavtal - lokal vid Sörbycentret i 
Ronneby  

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-12-11 KF §364/2012 2012-12-12, Beslut om 
tecknande av avtal med Sörbycentret AB 

   

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

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-11-20 KS AU §436/2012 2012-11-19, 
Hyreskontrakt i samband med 
övertagande av hemsjukvård från 
landstinget 

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-19 Hyreskontrakt i samband med 
övertagande av hemsjukvård från 
landstinget  

   

 

 

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Med anledning av Sörbycentret i konkurs AB har diskussion skett med konkursförvaltaren 

om förändring av tidigare till fullmäktige framlagt ärende om hyresavtal för lokaler som 

avser äldrenämnden. I samma diskussion har även infogats hyresavtal som avser 

socialnämnden. I båda fallen har avtalet accepterats av ordförandena i de nämnder som 

avtalet gäller för att personalen som landstiget tog över den 1 januari 2013 och egen 

personal skulle kunna ha arbetsplatserna klara vid start på nyåret. 

 

Förslaget nu är att kommunfullmäktige godkänner ett avtal för samtliga lokaler för de båda 

nämnderna. Kontraktstiden är sex (6) månader med möjlighet att hyra lokalerna tills vidare 

med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader. 

Hyresavtalets kostnader har inte förändrats. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar beslutsförslaget och föreslår kommunfullmäktige besluta anta 

hyresavtalet. 
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Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna JanAnders Palmqvist, S samt Jan-Eric Wildros, S. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat hyresavtal. 

_____________________ 
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2012/288 

§ 64  Delegationsordning för Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-28 Gamla Delegationsordning 

kommunstyrelse.  
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §26/2013 2013-01-21, 
Delegationsordning för Kommunstyrelsen 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-07 Förslag till förändringar i 
Kommunstyrelsens delegationsordning  

   

 

 

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
För att effektivisera beslutsprocessen och avlasta kommunstyrelsen rutinärenden             

efter omorganisation i förvaltning lämnas här förslag på reviderad  

delegationsordning.  

 

Delegationen följer den nivå som Kommunstyrelsen erhållit från Kommunfullmäktige. 

All delegation ska anmälas. 

För förvaltningschef finns inom delegationsordningens ram möjlighet att vidaredelegera 

arbetsuppgifter till medarbetare som har kunskap inom de ämnesområden som avses. 

Förvaltningschef ska ansvara för att vidaredelegera till rätt person med rätt kompetens 

 enligt delegationsordningen.  

 

I delegationsordningen avses med begreppet förvaltningschef såväl kommundirektör, teknisk 

förvaltningschef som näringslivschef i de fall delegationen är delad på flera personer. 

Delegationsordningen kan börja gälla den 5 februari 2013. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderad delegationsordning att gälla från och med den 5 februari 2013 

och företar en omedelbar justering. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

_____________________ 
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2013/23 

§ 65  Avgifter inom äldreomsorgen 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §27/2013 2013-01-21, Avgifter 

inom äldreomsorgen 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-18 Taxa inom äldreomsorgen     

 

 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade om nämndens avgifter KF § 197, 2012-06-20 för år 2012. 

Avgifterna gällde från och med oktober 2012.  

För år 2013 måste en justering av avgifterna ske bl.a. utifrån av regeringen fastställt nytt 

prisbasbelopp som är 44 500 kr från och med den 1 januari 2013. 

Bedömning 
Den smärre justeringen av avgifterna bedöms skälig. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om justering av avgifter enligt äldrenämndens förslag. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta anta justeringen av avgifter enligt 

Äldrenämndens förslag. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Tommy Andersson, S, Bo Johansson, S, Kenneth Michaelsson, C, 

Thomas Håkansson, C, samt tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson, S. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna avgifter inom äldreomsorgen. 

_____________________ 
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2013/1 

§ 66  Delegationsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §28/2013 2013-01-21, 

Delegationsärenden 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-07 Delegationsärenden     

3 Handling 2013-01-02 Återrapportering av delegationsbeslut, 
personalfrågor, Äldreomsorgen 

   

Sammanfattning 
Återrapportering av delegationsbeslut personalfrågor har inkommit från Äldrenämnden. 

 

Återrapportering av delegationsbeslut avseende upphandling redovisas enligt följande: 

 

Genom av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning § 13/2005 har kommunstyrelsen 

delegerat sin beslutanderätt till verksamhetschef enligt följande:    

 

Fastställa förfrågningsunderlag upp till tio prisbasbelopp/år och med maximalt 4 års avtalstid. 

Delegat: Kommundirektör eller verksamhetschef 

 

Fastställa förfrågningsunderlag i ärenden avseende upphandling som uppdras till annan 

organisation. 

Delegat: Kanslichef 

Teckna ramavtal med leverantörer som fått tilldelningsbeslut i upphandlingsärenden 

Delegat: Kommundirektör eller verksamhetschef 

 

Avge yttrande över överklagat beslut i upphandlingsärende 

Delegat: Kommundirektör eller verksamhetschef 

 

 

Ärende 

 

 

Fastställt   

Förfrågnings

underlag  

 

Avgivit 

yttrande till 

förvaltnings-/ 

kammarrätten 

 

Tecknat 

ramavtal  

 

Handläggare 

Kopieringspapper, pall och box 2012-08-15  2012-11-20 Teo Zickbauer 

Blekinges framtida chefer 2012-07-01  2012-10-01 Teo Zickbauer 

Invånarinformation 2012-08-06  2012-10-01 Teo Zickbauer 

VVS-arbeten   2012-09-06 Teo Zickbauer 

VVS-material   2012-09-06 Teo Zickbauer 

Leasingbilar   2012-09-05 Teo Zickbauer 

Kontors-, dator- & skolmaterial   2012-09-01 Teo Zickbauer 

Städredskap och 

rengöringsmedel 

  2012-09-01 Teo Zickbauer 

Projektledningsstöd vid 2012-09-28  2012-10-27 Teo Zickbauer 
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införande av informations- och 

dokumenthanteringssystem 

Terminalglasögon 2012-08-06  2012-10-30 Teo Zickbauer 

Konsulttjänst som 

administrativ projektledare 

2012-10-08  2012-11-20 Teo Zickbauer 

Konsulttjänst Mark   2012-11-30 Teo Zickbauer 

Konsulttjänster   2012-12-11 Teo Zickbauer 

Drivmedel 2011  2012-12-06 Teo Zickbauer 

Service av storhushåll  2012-05-02 2012-07-04 Maria Landgren 

Växter    2012-10-15 Maria Landgren 

Textilservice    2012-11-23 Maria Landgren 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsens beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

_____________________ 
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2011/387 

§ 67  Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige,  
Johannes Chen, KD, gällande kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §29/2013 2013-01-21, Besvarande 

av motion från tjänstgörande ersättare i 
Kommunfullmäktige,  Johannes Chen, 
KD, gällande kvalitetsuppföljning i 
äldreomsorgen 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-24 Förslag på svar på Motion angående 
kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen  

   

3 Remissvar utg. remiss 2012-05-30 Remissyttrande gällande 
kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen 

ÄN § 66/2012, Äldrenämnden 

   

4 Remiss utg. 2012-03-23 Äldrenämnden besvaras senast 2012-04-
27 

   

5 Beslut allmänt ärende 2011-11-24 KF §301/2011 2011-11-24, Anmälan av 
motion från tjänstgörande ersättare i 
Kommunfullmäktige, Johannes Chen, 
KD, gällande kvalitetsuppföljning i 
äldreomsorgen 

   

6 Handling 2011-11-22 Motion från tjänstgörande ersättare i 
Kommunfullmäktige, Johannes Chen, 
KD, gällande kvalitetsuppföljning i 
äldreomsorgen, Johannes Chen 

   

 

 

Utredare Per Elmgren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige (KF), Johannes Chen, KD ställer frågan om Ronneby 

Kommun har kontroll och överblick över den äldreomsorg som bedrivs. Frågeställningen gäller 

såväl verksamhet som läggs ut på entreprenad som egen regi. Mot bakgrund av detta föreslår han 

KF att; 

kommunen ska göra både oanmälda och föranmälda besök på alla äldreboenden 

frågan om äldrenämndens kvalitetsuppföljning och dess genomförande redovisas minst varje halvår 

till KF 

kommunens avtal och krav på egna och kommande privata/enskilda utförare ses över och följs upp 

Motionen har varit ute på remiss till Äldrenämnden. 

Bedömning 
I remissyttrandet från äldrenämnden framgår att egenkontroll av verksamheten genomförs inom 

ramen för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Såväl verksamhet som 

bedrivs utifrån Lagen om valfrihet (LOV) som egenregi omfattas av Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. 
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I remissyttrande framgår vidare att internkontroll genomförs av kvalitetsutvecklare och medicinskt 

ansvarig sjuksköterska. Tillsyn utförs även genom icke föranmälda besök. 

Utifrån ovan upprättas varje år en kvalitetsberättelse och en patientsäkerhetsberättelse som 

redovisas till äldrenämnden. 

Vidare så beslutar KF i samband med budget vad som särskilt ska följas upp och rapporteras till KF 

i samband med tertialuppföljningar och årsredovisning. 

De rutiner som finns idag bedöms möta de önskemål som lyfts fram i motionen. Mot den 

bakgrunden föreslås att motionen kan anses vara besvarad. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

 

att besluta att motionen med detta kan anses vara besvarad. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen med detta anses vara 

besvarad. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen med detta anses vara besvarad. 

_____________________ 
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2013/31 

§ 68  Personalpolitisk vision 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-01 Personalpolitisk vision     

 

 

Personalutskottet § 3/2013 

 

Sammanfattning 
 
Personalchef Jonas Jönsson redovisade arbetet med den personalpolitiska visionen. Visionen, som 

ska skapa förutsättningar för att arbeta likartat i alla kommunens verksamheter, har föredragits i 

förvaltningschefsgruppen. Det fortsatta arbetet med ”Attraktiv arbetsgivare” kommer att arbetas in 

den handlingsplan som förvaltningarna gemensamt kommer att arbeta med att ta fram. De 

styrdokument som finns avseende personalpolitiska frågor kommer att ses över och ingå i 

handlingsplanen. Förslag på tidplan presenterades. 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen anta den personalpolitiska visionen. 

att föreslå kommunstyrelsen att ge personalutskottet i uppdrag att inarbeta de personalpolitiska 

styrdokumenten i kommande handlingsplan.   

att notera informationen om processen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Tommy Andersson, S, Peter Bowin samt tjänstgörande ersättare 

Margareta Yngveson, S. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson, S, yrkar  

att i Bakgrunden, 2:a stycket, byts ordet mot ut mot för,  

att det ska vara tydligt att det är chefen som har ansvaret för arbetsmiljön varför orden därför 

planera byts mot ansvara för under rubriken Arbetsmiljö-Hälsa-Samverkan,  

att det är Kommunfullmäktige som ska fatta beslut om både personalpolitisk vision och 

handlingsplan Attraktiv Arbetsgivare. 
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller desamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Med ovanstående justeringar beslutar Kommunfullmäktige att anta den personalpolitiska visionen. 

Personalutskottet får i uppdrag att inarbeta de personalpolitiska styrdokumenten i kommande 

handlingsplan.   

_____________________ 

 


