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2013/35 

§ 203  Information från näringslivschefen  

 

 

Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om att sommarens aktiviteter i centrum bedöms ha gett 

positiv effekt på handeln. Handelsföreningen kommer att sätta igång ett strategiarbete under hösten. 

Antalet nystartade företag hittills i år är 106. Siffran kan jämföras med 131 under hela 2012. Dock 

har andelen uppstartade aktiebolag minskat jämfört med 2012.  

Näringslivschefen informerade vidare om Blekingebornas inställning till att vara egenföretagare, en 

undersökning gjord av Tillväxtbarometern. 

Nio ungdomar har under sommaren varit sommarlovsentreprenörer. 

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

Palmqvist (S), Jan-Eric Wildros (S) samt Thomas Håkansson (C). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/131 

§ 204  Detaljplan Kalleberga 1:26 m fl antagande 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §204/2013 2013-06-10, Detaljplan 

Kalleberga 1:26 m fl, antagande 
   

2 Handling 2013-06-05 Kalleberga 1:26 - Ny detaljplan § 
101/2013, Miljö- och byggnadsnämnden 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-06-04 Detaljplan Kalleberga 1:26 antagande     

4 Beslut allmänt ärende 2013-05-07 KS §135/2013 2013-05-07, Detaljplan 
Kalleberga 1:26 

   

5 Beslut allmänt ärende 2013-04-22 KS AU §129/2013 2013-04-22, Detaljplan 
Kalleberga 1:26 

   

6 Handling 2013-04-05 Detaljplan Kalleberga 1:26 m fl    

 

 

Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Detaljplanen omfattar ett område i den nordvästra delen av Kallinge samhälle. Området begränsas i 

stort av Värperydsvägen i väster, Flottiljvägen och Strömmaslättsvägen i norr, Brantaforsvägen i 

öster och Fanjunkarevägen i söder. 

 

Planens syfte är att ersätta befintliga detaljplaner samt detaljplanelägga tidigare ej planlagda 

områden för bostadsändamål. De nya bestämmelserna ska svara mot dagens behov gällande 

byggrätt och uppförande, men även bidra till att vidmakthålla befintlig bebyggelsekaraktär inom 

homogena bebyggelsegrupper. Den nya detaljplanen ersätter 9 äldre detaljplaner (upprättade mellan 

åren 1963 och 1970) samtidigt som ca 60 befintliga fastigheter i samhället planläggs. 

 

Byggnadsnämnden beslutade 2006-11-16 § 245 att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att 

upprätta ett programförslag för den norra delen av Kallinge. Ett planprogram med syfte att hitta ett 

lämpligt sätt att hantera inaktuella detaljplaner upprättades och var föremål för samråd under 

sommaren 2008. Efter samrådet föreslogs att programområdet skulle delas upp i mindre delar för att 

kunna hanteras enligt olika principer. Byggnadsnämnden beslutade 2008-09-05 § 240 att ge 

samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att fortsätta detaljplanearbetet och att planområdet skulle delas 

upp och hanteras enligt de föreslagna principerna. 2009-05-14 § 105 beslutade Byggnadsnämnden 

om att skicka ut förslag till detaljplan på samråd. Samråd skedde under sommaren 2009. Ett 

utställningsförslag har ställts ut under tiden 2013-04-08 t.o.m 2013-05-06. Under utställningen 

inkom synpunkter som föranlett mindre revideringar av planförslaget. Miljö- och 

byggnadsnämnden godkände detaljplanen 2013-05-23 §101.  

 

Till planprogrammet upprättades även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med tonvikt på 

buller både från vägtrafik och flygplanstrafik på F17. I den nu aktuella detaljplanen har inte MKB:n 

reviderats eftersom inga nya tomter för bostäder föreslås i området med tanke på 

flygbullersituationen. Detaljplanen anses inte innebära en betydande miljöpåverkan.  
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Bedömning 
Detaljplaneförslaget har reviderats gällande skrivning av bestämmelserna 

Utnyttjandegrad/Fastighetsindelning för bestämmelsen e1, e4 och e6 gällande tomt/fastighet/område.  

B-området öster om Kalleberga 1:59 undantas från detaljplanen, då detta markområde regleras i den 

för området gällande detaljplanen.  

 

Under utställningstiden inkom synpunkter från ägaren till fastigheten Kalleberga 9:85 att man vill 

utöka sin fastighet ytterligare två meter norrut. Aktuellt område utgör NATUR i planförslaget. En 

utökning av fastigheten Kalleberga 9:85 med ytterligare 2 meter innebär ändring av denna yta från 

allmän platsmark till kvartersmark vilket inte kan anses som en mindre förändring. Detta skulle 

medföra att detaljplanen skulle ställas ut på nytt. En ytterligare utställning endast med hänsyn till 

detta kan inte anses rimlig då hänsyn har tagits till tidigare inlämnat önskemål.  

 

I planbeskrivningen har skrivningen gällande flytt av förskolan har reviderats under rubriken 

Arbetsplatser och bebyggelse. I genomförandebeskrivningen har, under rubriken 

Fastighetsbildning, del av fastigheterna Kalleberga 1:27,6:8, 6:250 och 6:251 förts in och 

Kalleberga 9:30 tagits bort.  

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den reviderade detaljplanen och skickar vidare till 

Kommunfullmäktige för antagande. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutat att godkänna den reviderade detaljplanen och föreslår att 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Kalleberga 1:26 m fl.. 

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

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den reviderade detaljplanen och föreslår 

Kommunfullmäktige att besluta att anta detaljplanen för Kalleberga 1:26 m fl.. 

_____________________ 
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2013/147 

§ 205  Detaljplan för Släggan 1 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-05 Detaljplan till ks 13 augusti     

2 Handling 2013-07-01 Miljö- och byggnadsnämnden §123/2013, 
Detaljplan för Släggan 1, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-06-04 KS §198/2013 2013-06-04, Detaljplan för 
Släggan 1 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-05-24 KS AU §195/2013 2013-05-27, Detaljplan 
för Släggan 1 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-24 Detaljplan för Släggan 1     

6 Beslut allmänt ärende 2013-05-07 KS §136/2013 2013-05-07, Detaljplan för 
Släggan 1 

   

7 Beslut allmänt ärende 2013-04-22 KS AU §130/2013 2013-04-22, Detaljplan 
för Släggan 1 

   

8 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-16 Detaljplan för Släggan 1     

 

 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning  
Adress: Peder Holmsgatan/Götgatan 

 

Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för Släggan 1 i Ronneby. 

 

Samtliga handlingarna finns på följande länk:  

http://www.ronneby.se/slaggan . 

Bedömning  
Gällande detaljplan tillåter endast 2 plan. Förslaget är att bygga ett fyravåningshus hus med 

en byggnadsarea som uppgår till cirka 275 kvm. 

Planen har varit utsänt på granskning under tiden 28 maj tom 18 juni 2013. Inkomna synpunkter 

finns redovisade i granskningsutlåtande. Ägaren till Bollen 6 motsätter sig planändringen. Han 

menar bl. a. att ett högre hus kommer att påverka hans planerade solanläggning på ett mycket 

negativt sätt. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 19 juni 2103, § 234, att godkänna 

planförslaget upprättat den 18 april 2013 och reviderat den 23 maj 2013 och skicka 

detsamma vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

http://www.ronneby.se/slaggan


 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(24) 

 
Kommunstyrelsen 2013-08-13 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att planförslaget upprättat den 18 april 2013 och reviderat den 23 maj 

2013 skickas till kommunfullmäktige för antagande.  

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

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplaneförlaget och föreslår Kommunfullmäktige att 

besluta att anta detaljplanen för Släggan 1. 

_____________________ 
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2012/175 

§ 206  Internationell strategi för Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §209/2013 2013-06-10, 

Internationell strategi för Ronneby 
kommun 

   

2 Handling 2013-05-31 Utkast Internationell Strategi för Ronneby 
kommun 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-31 Internationell strategi för Ronneby 
kommun 2013-2015  

   

4 Handling 2013-05-31 Remissyttrande från Fritid- och 
kulturnämnden gällande Internationell 
strategi för Ronneby kommun 

   

5 Handling 2013-05-31 Remissyttrande från Äldrenämnden 
gällande Internationell strategi för 
Ronneby kommun 

   

6 Handling 2013-05-31 Remissyttrande från Utbildningsnämnden 
gällande Internationell strategi för 
Ronneby kommun 

   

7 Handling 2013-05-31 Remissyttrande från Socialnämnden 
gällande Internationell strategi för 
Ronneby kommun 

   

8 Remissvar utg. remiss 2013-05-27 Remissyttrande gällande Internationell 
strategi för Ronneby kommun,, Tekniska 
förvaltningen 

   

9 Beslut allmänt ärende 2013-04-22 KS AU §127/2013 2013-04-22, 
Internationell strategi för Ronneby 
kommun 

   

10 Handling 2013-03-04 Remissutkast till internationell strategi för 
Ronneby kommun, Johan Sandevärn 

   

11 Beslut allmänt ärende 2012-10-12 KS AU §364/2012 2012-10-15, 
Internationell strategi för Ronneby 
kommun 

   

12 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KS AU §336/2012 2012-10-01, 
Lägesrapport internationell strategi för 
Ronneby kommun 

   

13 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Lägesrapport internationell strategi för 
Ronneby kommun  

   

14 Beslut allmänt ärende 2012-06-19 KF §188/2012 2012-06-20, Beslut om en 
utformning av Internationell strategi  för 
Ronneby kommun 

   

15 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §178/2012 2012-06-05, Internationell 
strategi för Ronneby kommun 

   

16 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §181/2012 2012-05-14, 
Internationell strategi för Ronneby 
kommun 
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17 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-04 Internationell strategi för Ronneby 
kommun  

   

18 Handling 2012-06-29 Beslut från ESF-projektet EU-kompetens 
Småland-Blekinge om vilka kommuner 
som antagits till stöd av EU-coach, 
Antagna kommuner i satsningen med en 
EU-coach 

   

19 Handling 2012-06-29 Ronneby kommuns ansökan till ESF-
projektet EU-kompetens Småland 
Blekinge om att få stöd i det 
internationella arbetet av en EU-coach., 
Ansökan EU-coach 

   

 

 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2012 att en internationell strategi skulle skrivas fram för 

Ronneby kommun. Detta för skapa en större tydlighet kring hur kommunen skall arbeta 

internationellt.  

 

Två arbetsgrupper har tillsatts för att arbeta fram strategin. En med tjänstmän från sex förvaltningar 

och två bolag samt en med politiker från fyra nämnder. 

I samband med beslut om att en internationell strategi skulle skrivas fram så gjordes en ansökan till 

det Europeiska Socialfondsprojektet EU-kompetens Småland Blekinge om att få ingå i projektets 

EU-coach satsning. Ronneby kommun valdes ut som en av sju kommuner att få stöd i arbetet med 

att skriva fram en internationell strategi samt utveckla ett transnationellt utbyte. 

 

De två arbetsgrupperna har, lett av Johan Sandevärn som internationell samordnare och med stöd 

från EU-coachen Emmy Harlid, arbetat fram ett remissförslag till internationell strategi som 

skickades ut till samtliga nämnder den 4 mars 2013 för internremiss fram till den 30 maj. Under 

remissyttrandet har information om arbetet givits i fem nämnder och i KSAU. Sammanfattningsvis 

har fem remissyttranden inkommit. 

 

Remissyttranden 

 

Fritid- och Kulturnämnden 

Fritid- och Kulturnämnden tillstryker förslaget till internationell strategi med särskild vikt på 

förslaget till organisation och arbetsfördelning som nämnden tycker synliggör det internationella 

arbetet i samtliga verksamheter. Nämndernas och chefsgruppens roll samt den årliga uppföljningen 

i bokslutsarbetet ger möjlighet att återkommande aktualisera kontakter och internationellt arbete. 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden uppskattar strategins disposition och instämmer med intentionerna till att ny 

kunskap bidrar till kommunens utveckling. Nämnden påpekar dock att man saknar indikatorer till 

de övergripande mål som presenteras i strategin vilket skulle förenkla utvärdering och uppföljning. 

Nämnden saknar även en tydligare formulering avseende jämställdhet som innebär att 

tillkommande handlingsplaner formulerar mätbara mål för genusperspektivet som redskap för 

jämställdhet. 
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Socialnämnden påpekar också behovet av att Kommunfullmäktige tillför extra riktade resurser för 

att möjliggöra nämndens arbete med de internationella utvecklingsfrågorna. 

 

Tekniska förvaltningen 

Tekniska förvaltningen ser de fyra övergripande målen som relevanta och så även de fem 

prioriterade områdena. Förvaltningen anser att kopplingen till de kommunövergripande målen ger 

särskild tyngd till strategin och kopplingen till regionala och internationella strategier är bra. Dock 

saknas koppling till övriga kommunala styrdokument. Eftersom strategin utformats övergripande 

bör handlingsplaner arbetas fram för samtliga områden för att inte göra strategin till en 

pappersprodukt.  

 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beskriver de fyra övergripande målen som väsentliga och väldefinierade för 

att uppnå strategins syfte. Så även de prioriterade områden och riktlinjer som presenteras. Tabellen 

som visar strategins koppling till andra dokument innebär ett pedagogiskt verktyg som förklarar 

sambanden på ett lättförståeligt sätt. Förslaget till organisation och arbetsfördelning beskrivs också 

som relevanta för strategin. 

 

Äldrenämnden 

Äldrenämnden saknar en djupare analys vad gäller integrationsfrågor vilket nämnden tycker bör 

uppmärksammas i det fortsatta arbetet med strategin. I rubriken för det prioriterade området 

"Hållbara städer" bör kommun ingå för att inte utesluta landsbygden. 

Bedömning 
Baserat på inkomna remissyttranden bedöms den internationella strategins disposition som 

tillfredställande och relevant. De övergripande mål och prioriterade områden som föreslagits ses 

som väsentliga för att genomföra strategins syfte. Där till instämmer man i de remissyttranden som 

inkommit med den föreslagna organisationen och arbetsfördelningen. 

 

Socialnämnden och Tekniska förvaltningen har påpekat avsaknaden av indikatorer eller verktyg för 

att följa upp strategin på grund av dess övergripande utformning. Indikatorer som stöd för 

utvärderingen och uppföljningen av det internationella arbetet kommer att presenteras i de 

verksamhetsspecifika handlingsplaner som efter att strategin antagits i Kommunfullmäktige 

kommer att arbetas fram i och för verksamheterna. Detta kan förtydligas i strategin genom följande 

tillägg och/eller förändringar: 

 

- Under rubriken "Arbetsätt", första meningen efter "…de olika verksamheterna" sker tillägget 

"…utefter verksamhetsspecifika handlingsplaner." 

- Under rubriken "Uppföljning", andra meningen ändras till "Som stöd för uppföljningen 

presenteras i de verksamhetsspecifika handlingsplanerna specifika, mätbara och tidsatta mål och hur 

dessa bidrar till genomförandet av de övergripande målen i den internationella strategin." 

 

Socialnämnden och Äldrenämnden har lyft bejakandet utav jämställdhet och integration som två 

viktiga horisontella perspektiv. Jämställdhet, integration, miljö och folkhälsa är fyra generella 

perspektiv som används skall argumenteras för vid till exempel ansökan om regionala tillväxtmedel 

från Region Blekinge eller medel från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala 
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Utvecklingsfonden. Det är därför inte helt ologiskt att ställa upp liknande riktlinjer i Ronneby 

kommuns internationella strategi. Därför föreslås följande tillägg: 

 

- Under rubriken "Riktlinjer och prioriterade utvecklingsområden", Efter andra meningen sker 

tillägget "Samtliga insatser skall ske med hänsyn till jämställdhet, integration, miljö och folkhälsa." 

 

Äldrenämnden vill enligt sitt yttrande inkludera "kommuner" i rubriken "Hållbara sätder". Många 

av de föreslagna prioriterade områdena är direkt kopplade till nationella eller Europeiska 

prioriterade områden för att på så sätt lättare kunna dra paralleller mellan lokala, nationella och 

internationella målsättningar. "Hållbara städer" är ett sådant begrepp. Att området inbegriper 

kommuner framkommer av den korta förklarande texten. Det är dock viktigt att poängtera att en 

hållbar stad inte är oberoende av en hållbar landsbygd och vice versa. Därför föreslås följande 

tillägg: 

 

- Under rubriken "Riktlinjer och prioriterade utvecklingsområden, fjärde stycket, första punkten 

görs följande tillägg "Landsbygdens roll skall inte förglömmas. En hållbar stad förutsätter en 

hållbar landsbygd och vice versa" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige: 

 

- Att efter föreslagna ändringar och kompletteringar anta Ronneby kommuns internationella strategi 

för 2013-2015 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att, efter föreslagna ändringar och 

kompletteringar, anta Ronneby kommuns internationella strategi för 2013-2015. 

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

Andersson (S) samt ersättare Nils-Erik Mattsson (MP). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  

 

Kommunfullmäktige beslutar att, efter föreslagna ändringar och kompletteringar, anta Ronneby 

kommuns internationella strategi för 2013-2015. 

_____________________ 
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2013/203 

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

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §211/2013 2013-06-10, 

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

   

2 Handling 2013-05-21 Rapportering till Länsstyrelsen gällande 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enl 16 kap 6f 
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2013 
kvartal 1, Äldrenämnden 

   

 

Äldrenämnden § 66/2013 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och rapportering 

enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen, första kvartalet 2013 för äldreomsorgen, redovisas för 

nämnden. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att notera redovisningen till protokollet. 

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

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

ställningstagande. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), JanAnders 

Palmqvist (S), Bo Johansson (S), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) samt Jan-Eric 

Wildros (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Äldrenämnden med motiveringen att man 

vill ha en tydligare redovisning. 

_____________________ 

Exp: Äldrenämnden
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2013/223 

§ 208  Anhållan om tilläggsanslag, Överförmyndarnämnden  

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §215/2013 2013-06-10, Anhållan 

om tilläggsanslag 
   

2 Handling 2013-06-05 Anhållan om tilläggsanslag, 
Överförmyndarnämnden 

   

 

 

Överförmyndarnämnden § 527/2013 

 

Ordförande Kristina Valtersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Med anledning av ökade kostnader för arvodering av ställföreträdare, vilka redovisas i rapport för 

tertial I 2013, gör nämnden framställan om tilläggsanslag. 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att göra framställan om tilläggsanslag med 250 tkr för 2013. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ge Överförmyndarnämnden i 

uppdrag att avvakta Tertialuppföljning II, därefter återkomma till Kommunfullmäktige i ärendet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Överförmyndarnämnden i uppdrag att avvakta 

Tertialuppföljning II, därefter återkomma till Kommunfullmäktige i ärendet. 

_____________________ 
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2013/219 

§ 209  Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget 2013 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §216/2013 2013-06-10, 

Socialnämndens begäran om 
tilläggsanslag i budget 2013 

   

2 Handling 2013-06-05 Anhållan om tilläggsanslag i budget 2013, 
Socialnämnden 

   

 

Socialnämnden § 75/2013 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Birgitta 

Ratcovich. 

Sammanfattning 
I samband med att Socialnämndens internbudget för 2013 antogs 2012-12-11 gjordes en 

konsekvensbeskrivning av budgeteringen för bla Institutionsvård för barn. I konsekvens-

beskrivningen beskrevs att budgeteringen på 12,9 mkr för Institutionsvård barn bedömdes som 

otillräcklig. Förvaltningen gjorde då bedömningen att kostnaden för 2013 skulle uppgå till ca 15 

mkr. Bedömningen grundades sig på ett behov av i genomsnitt 10 platser per månad.  

 

Förändringar i verksamheten 

Antalet ärenden inom barnavården har ökat mycket kraftigt. Under perioden jan-april har 219 nya 

ärenden aktualiserats motsvarande period 2012 aktualiserades 115 ärenden . Även antalet inledda 

utredningar har ökat kraftigt. Under årets första fyra månader har 89 utredningar inletts, samma 

period 2012 inleddes 69 utredningar. Någon tydlig enskild orsak till ökningen har varit svår att 

hitta. Ökningen fördelar sig jämnt över åldrar, orsaker och vem som anmäler. En mindre del av 

ökningen kan förklaras med ökat antal anmälningar från polis om brott hos minderåriga och ett ökat 

antal anmälningar gällande asylsökande till följd av etableringen av flyktingförläggningen under 

slutet av 2012. 

 

Barn- och familjeenhetens utredningsgrupp består av 6 st socialsekreterare. Dessa handlägger 

inkomna ansökningar/anmälningar om barn som far illa, utreder behov och följer upp pågående 

insatser. 

 

From 1 januari 2013 har förändringar i Socialtjänstlagen inneburit en ökad arbetsbelastning för 

socialsekreterare som utreder anmälningar/ansökningar avseende barn som far illa. 

Lagändringarna innebär bland annat att en tidsgräns införts på två veckor från det att en anmälan 

inkommit fram till dess att man måste fatta beslut om att inleda utredning eller inte. Anmälningar 

skulle tidigare behandlas ”skyndsamt” vilket i praktiken innebar inom 2-4 veckor, i de fall ärendet 

inte var akut. En annan lagändring är att när vårdnadshavare och barn över 15 år säger nej till en 

insats som Socialnämnden föreslår, finns möjligheten att följa upp det barnets situation efter 

avslutad utredning. Denna uppföljning får göras under en period av två månader. Detta gäller de 

ärenden där grunderna för LVU inte är uppfyllda, men barnets behov av stöd är stort. 
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Tidigare norm för antalet ärenden/ socialsekreterare ligger på max 8 pågående utredningar, utöver 

pågående förhandsbedömningar (ca 3-5 st), samt uppföljning av pågående insatser (ca 8 st). Idag 

har handläggarna nära en fördubbling av antalet pågående utredningar och inflödet av ärenden är 

det dubbla.  Även antalet uppföljningsärenden har ökat. Bedömningen är att utredningsgruppen är i 

stort behov av personalförstärkning för att hantera de ökade kraven och den kraftigt ökade 

ärendebelastningen. 

 

Kostnadsutveckling  

Under årets första fyra månader har antalet institutionsplaceringar ökat mycket kraftigt. Under 

perioden jan - april 2012 placerade 8 barn på institution. Under samma period i år har 29 barn 

placerats på institution. I nuläget görs bedömningen att kostnaden för 2013 kommer att bli ca 19 

mkr. Bedömningen bygger på utfall hittills och att behovet under resten av 2013 kommer av vara 12 

pågående placeringar per månad.  Ökningen ses som ett resultat av ett kraftigt ökat antal ärenden 

inom barnavården.  

 

Sammanfattning och förslag 

Ett kraftigt ökat antal ärenden inom barnavården leder till ökade kostnader för 

institutionsplaceringar och ett ökat behov av personal. Under 2013 beräknas kostnaden för 

institutionsvård till 19 mkr och behovet av personalförstärkning till 2,5 handläggartjänster. 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden begär tilläggsanslag för 2013 om 6,1 mkr avseende institutionsvård barn och 

175 tkr avseende personalkostnader 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen anhålla om ett tilläggsanslag om 4, 6 mkr för att 

täcka Socialnämndens prognostiserade underskott. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med följande motivering:  

Socialnämnden får i uppdrag att redovisa åtgärder och aktiva beslut för att omfördela medel inom 

nämnden för att komma ner på budget samt bifoga konsekvensbeskrivningar. 

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

Roger Gardell (FP). 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 

bifalla äskandet om 175 tkr för personalkostnader men att Kommunfullmäktige i övrigt 

återremitterar ärendet till Socialnämnden. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till Arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med följande motivering:  

Socialnämnden får i uppdrag att redovisa åtgärder och aktiva beslut för att omfördela medel inom 

nämnden för att komma ner på budget samt bifoga konsekvensbeskrivningar. 

_____________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Birgitta Ratcovich
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2010/431 

§ 210  Besvarande av medborgarförslag från Ronneby Boule Allians genom Arne 
Svensson angående önskemål om inkoppling av fjärrvärme i boulehallen 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §220/2013 2013-06-10, 

Besvarande av medborgarförslag från 
Ronneby Boule Allians genom Arne 
Svensson angående önskemål om 
inkoppling av fjärrvärme i boulhallen 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-06-03 Förslag till svar på medborgarförslag om 
inkoppling av fjärrvärme i Boulehallen  

   

3 Handling 2013-05-29 Inkoppling av fjärrvärme till Boulehallen i 
Kallinge § 62/2013, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

4 Handling 2013-02-22 Yttrande över medborgarförslag 
angående önskemål om inkoppling av 
fjärrvärme i boulhallen, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

5 Remiss utg. 2012-11-30 Fritid- och kulturnämnden besvaras 
senast 2013-01-25 

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-31 Fjärrvärme boulehallen Förslag till beslut     

7 Remissvar utg. remiss 2012-03-16 Svar på remiss, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

8 Remiss utg. 2012-02-10 Fritid- och kulturnämnden besvarad 
2012-03-16  (2012.4362) 

   

9 Beslut allmänt ärende 2012-01-30 KF §8/2012 2012-01-26, Anmälan av 
medborgarförslag från Ronneby Boule 
Allians genom Arne Svensson angående 
önskemål om inkoppling av fjärrvärme i 
boulhallen 

   

10 Handling 2010-12-28 Medborgarförslag från Ronneby Boule 
Allians genom Arne Svensson gällande 
att koppla in fjärrvärmen i boulhallen där 
det redan är indraget och förberett, 
Ronneby Boule Allians 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby Boule Allians förslår i ett medborgarförslag att fjärrvärme installeras i boulehallen. De 

framför att det under en sträng vinter är det omöjligt att få hallen uppvärmd trots att elfläktar 

ständigt går på högsta effekt vilket innebär att elräkningarna blir kostsamma. 
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Bedömning 
Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden som har behandlat ärendet vid 

två tillfällen. I februari redovisades att en inkoppling av fjärrvärme beräknades kosta ca 375 000 kr. 

Förbrukning och drift på helår beräknades efter installation att kosta ca 55 000 kr + service 4 ggr/år 

a 1125 kr. Nuvarande driftskostnader som till fullo belastar föreningen är 60-65 000 kr per år. 

Installation av fjärrvärme skulle ge föreningen en driftsbesparing på 5- 10 000 kr och en 

avskrivningskostnad för kommunen. 

 

Tekniska förvaltningen har efter Fritid- och kulturnämndens första behandling av ärendet tagit fram 

nya uppgifter som visar att en inkoppling kostar 220 000 kr vilket ger lägre kapitalkostnader 

och/eller kortare avskrivning. För att hålla högre temperatur i hallen kvarstår dock driftskostnaderna 

ovan trots nyinstallation. Att det varit kallt i hallen har varit ett stort bekymmer för Boule Alliansen. 

Tekniska förvaltningen har även gjort en kostnadsberäkning på att isolera byggnaden och på så vis 

få till stånd en rimligare temperatur och ekonomi. Denna åtgärd beräknas kosta 380 000 kr att 

utföra. 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att man, efter de nya siffrorna för installation och/eller isolering, 

inte ser någon besparingseffekt i en installation och avråder ur ett ekonomiskt perspektiv. Nämnden 

föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå att medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

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

Palmqvist (S), Roger Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Thomas 

Håkansson (C) samt Willy Persson (KD). 

Yrkanden 
Malin Norfall (S) yrkar med instämmande av JanAnders Palmqvist (S) att fjärrvärme ska installeras 

i boulehallen och därmed bifalla intentionen med medborgarförslaget. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras för närmare beredning inför 

hantering i budgetberedningen. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande om återremiss. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för närmare beredning inför hantering i 

budgetberedningen. 

_____________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Ola Liljerum
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2013/246 

§ 211  Förlikningsöverenskommelse om debiterad och sedermera krediterad faktura 
till Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-07-08 Förlikningsöverenskommelse om 

debiterad och sedermera krediterad 
faktura till Ronneby kommun  

   

 

Sammanfattning 
JanAnders Palmquist har på kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2013 väckt ett nytt ärende i 

samband med ett fastighetsköp på Hjorthöjden. Palmqvist önskade få en redovisning av hanteringen 

av en faktura från Ronneby Miljö & Teknik AB till Ronneby kommun avseende kostnader för 

servisborttagning i Droppemålaområdet. 

 

Kommunjurist Leona Öberg redogör för ärendets gång och framför att kommunen inte har varit 

involverad i den förändring av tomterna som föranlett ”överskott” av serviser. Kommunen är heller 

inte markägare. Fakturan bestreds därför och efter möte med Ronneby Miljö- & Tekniks VD 

krediterades fakturan. I framtiden bör avtal användas för att i största möjliga utsträckning reglera 

vem som ska stå för kostnaderna i liknande ärenden. 

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

Malin Norfall (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 

Exp: 

Leona Öberg 

Hans Nilsson 

Magnus Graad 
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2013/202 

§ 212  Valdistriktsindelning m m inför valen 2014 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §207/2013 2013-06-10, 

Valdistriktsindelning m m inför valen 2014 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-21 Valdistriktsindelning m m inför valen 2014     

 

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
 

Valdistrikt 

Kommunen ska enligt 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) se över indelningen i valdistrikt året närmast 

före det år då ordinarie val till risdagen ska hållas. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 

röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 och fler än 2000 

röstberättigade. Länsstyrelsen ska besluta om kommunens indelning i valdistrikt på förslag av 

kommunfullmäktige. 

 

Valkretsar 

I 4 kap. vallagen finns bestämmelser om valkretsar. En valkrets ska utformas så att den får minst 15 

kommunfullmäktigeledamöter. Valkretsen ska ha en sammanhängande gränslinje, om det inte finns 

särskilda skäl för något annat. Antalet fullmäktigeledamöter ska fördelas så jämt som möjligt. 

 

Valnämnden i Ronneby kommun 

Valnämnden i Ronneby kommun har vid sitt sammanträde fattat beslut om att föreslå oförändrad 

indelning av valdistrikt inför EU-valet och de svenska valen år 2014. 

Bedömning 
Invånarantalet per valdistrikt har inte nämnvärt varken ökat eller minskat. Det saknas därför skäl att 

förändra nuvarande valkretsindelning. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nuvarande valdistriktsindelning för valen 2014: 

Centrum, Fredriksberg, Hulta, Blekan, Lugnet, Espedalen, Älgbacken, Persborg, Varan, 

Hasselstad/Eringboda, Häggatorp, Kalleberga, Kallinge, Backaryd/Öljehult, Förkärla/Listerby 

Norra, Listerby Södra, Hjortsberga/Edestad, Bräkne-Hoby landsbygd och Bräkne-Hoby samhälle. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nuvarande 

valdistriktsindelning för valen 2014 och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen för godkännande. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nuvarande valdistriktsindelning för valen 2014 och 

överlämnar ärendet till Länsstyrelsen för godkännande. 

_____________________ 
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2013/1 

§ 213  Delegationsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §221/2013 2013-06-10, 

Delegationsärenden 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-06-03 Delegationsärende     

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-06-03 Återrapportering delegationsbeslut 
Tekniska förvaltningen 2013-05  

   

Sammanfattning 
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Tekniska förvaltningen och 

Upphandlingen. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

_____________________ 
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2013/253 

§ 214  Förslag till Strukturfondsprogram för Skåne Blekinge2014-2020 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-07-29 Förslag till Strukturfondsprogram för 

Småland Blekinge 2014-2020, Region 
Blekinge 

   

 

 

Sammanfattning 
Ronneby kommun har fått det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne Blekinge 2014-2020 

på remiss av underhandskaraktär. Remissynpunkterna måste vara inlämnade senast 21 augusti 2013. 

På grund av tidsaspekten föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott får delegation på att fatta 

beslut om eventuella remissynpunkter. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge delegation till Kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta 

beslut om remissyttrande avseende förslag till Strukturfondsprogram för Skåne Blekinge 2014-

2020. 

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

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge delegation till Kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om 

remissyttrande avseende förslag till Strukturfondsprogram för Skåne Blekinge 2014-2020. 

_____________________ 

Exp: 

Johan Sandevärn 


