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2013/35 

§ 303  Information från näringslivschefen 

 

 

Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om att verksamhetsplan för näringslivsarbetet håller på 

att processas fram tillsammans med näringslivsrådet. Planen ska utvecklas för att få mer läsvärde 

och därigenom även kunna fungera som presentationsmaterial och marknadsföringsmaterial. 

Näringslivschefen informerar vidare om utvecklingen i centrum, Lots-funktionen samt nya uppsatta 

mål för Ung Företagsamhet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Willy 

Persson (KD) och tjänstgörande ersättare Claes Diurhuus (M). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/381 

§ 304  Investeringsplan för AB Ronneby Industrifastigheter 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §346/2013 2013-11-11, 

Investeringsplan för AB Ronneby 
Industrifastigheter 

   

2 Handling 2013-11-04 Investeringsplan för AB Ronneby 
Industrifastigheter, AB Ronneby 
Industrifastigheter 

   

 

 

AB Ronneby Industrifastigheters vd Dennis Roberteus föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
I enlighet med policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag översändes 

härmed förslag till investeringsplan för AB Ronneby Industrifastigheter avseende 2014 för 

inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande. 

 

ABRI har till föremål för sin verksamhet att äga, anskaffa och iordningställa fastigheterna för 

industri, handel, hantverk och kontor, äga och förvalta fast och lös egendom inklusive aktier samt 

att i övrigt genom förvärv av fastigheter främja kommunens utveckling. 

 

ABRI har vidare att medverka vid företagsetableringar och företagskonstruktioner samt att driva 

verksamhet som har till syfte att genom aktiva åtgärder främja näringslivets utveckling i Ronneby 

kommun. 

 

ABRI ska aktivt arbeta med att bibehålla en hög uthyrningsgrad. Uthyrningsgraden skall vara större 

än 95 %, dock måste en viss vakansgrad finnas för att kunna ge en god service och flexibilitet. 

 

ABRI ska verka för en attraktiv etableringskommun, vilket innebär att de ska arbeta med 

förutsättningar för att företagare enkelt ska kunna etablera sig och expandera inom Ronneby 

kommun. 

 

Under perioden 2013-01-01 – 2017-12-31 ska ABRI minska sitt totala energibehov med 20 %. 

 

ABRI arbetar långsiktigt mot en soliditet motsvarande 15 %. Målsättningen är att ABRI årligen ska 

generera ett resultat som innebär att de kan återbetala sitt villkorade aktieägartillskott med 1,5 

mkr/år. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom investeringsplanen 

för Ronneby Industrifastigheter AB. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson (C), Peter 

Bowin (V) samt tjänstgörande ersättare Claes Diurhuus (M). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringsplanen för Ronneby Industrifastigheter AB. 

_____________________ 
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2013/334 

§ 305  Remiss av den regionala överenskommelsen gällande Blekinges 
integrationsarbete 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §348/2013 2013-11-11, Remiss av 

den regionala överenskommelsen 
gällande Blekinges integrationsarbete 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-08 Ny tjänsteskrivelse till ksau 11 nov     

3 Beslut allmänt ärende 2013-11-05 KS §282/2013 2013-11-05, Remiss av 
den regionala överenskommelsen 
gällande Blekinges integrationsarbete 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-10-25 KS AU §312/2013 2013-10-28, Remiss 
av den regionala överenskommelsen 
gällande Blekinges integrationsarbete 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Regional överenskommelsen och 
aktörsgemensam strategi för Blekinge 
kring etablering av nyanlända Blekingar  

   

6 Handling 2013-10-01 VB: Remissutgåva av den regionala 
överenskommelsen gällande Blekinges 
integrationsarbete, Länsstyrelsen 

   

 

 

Flyktingsamordnare Sabina Bico lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Under år 2012 och 2013 har vi tjänstemän och ansvariga verksamhetschefer från de berörda 

parterna med Länsstyrelsen som samordnare, utarbetat en regional överenskommelse.  

Överenskommelsen grundar sig i de gällande lagar ang. etablering och alla andra lagar som gäller i 

samband med mottagandet och bosättning av nyanlända Blekingar.  

 

Målet med den regionala överenskommelsen är att kvalitetssäkra mottagandet av nya 

kommun/länsinvånare. I arbete har följande deltagit, Migrationsverket, Landstinget, 

Föresäkringskassan, Länsstyrelsen, Arbetsförmedling och personalen från samtliga fem kommuner.  

Från de kommunala verksamheterna är det enhetschefer för Flyktingsmottagningar, 

integrationssamordnare, socialsekreterare, deras sektionschefer och rektorer. Grunder i själva 

överenskommelsen är de gällande lagarna.  Idag gör vi det mesta av innehållet i överenskommelsen 

men vi saknar en samordnad plattform för gott samarbete inom länet.  Genom att vara med och 

samverka, främjar vi integration och är bättre rustade att fullfölja våra uppdrag.  

Förslag till beslut 
att Ronneby kommun skriver på den Regionala överenskommelsen 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=6ba45214736aca19465f2b4c8eb121c4&dosearch=1&t1=P&s1=Flyktingsamordnare
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Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och teckna den Regionala överenskommelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Arbetsutskottets delegation på att avge yttrande i ärendet. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv till ovanstående yttrandet. 

 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och teckna den Regionala överenskommelsen. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och teckna den Regionala överenskommelsen. 

 

_____________________ 

Exp: 

Sabina Bico
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2013/329 

§ 306  Inköp av fastigheten Droppemåla 1:46 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-20 Förslag till beslut-förvärv av Droppemåla 

1 46  
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-10-28 KS AU §326/2013 2013-10-28, Inköp av 
fastigheten Droppemåla 1:46 

   

3 Handling 2013-09-30 Inköp av fastigheten Droppemåla 1:46, 
Fritid- och kulturnämnden 

   

 

 

Fritid- och kulturnämnden § 90/2013  

 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande förslag till inköp av 

fastigheten Droppemåla 1:46. 

Sammanfattning 
Under våren 2013 har en upprustning och utveckling påbörjats vid Ekenäs camping och badplats. 

Den gamla omklädnings- byggnaden har blivit en plats att fika/äta/sitta i + att två nya mindre 

omklädningsrum gjorts på gaveln. Den outnyttjade backen vid parkeringen har sänkts och blivit nya 

uppställningsplatser för husbilar och husvagnar. Nya grillplatser har tillkommit, cykelställ har 

flyttats, kiosk/toalett/pentry har upprustats och sist men inte minst har ett samarbete inletts med 

Handbollsföreningen kring skötsel av anläggningen.  

 

Ekenäs camping och badplats är en oerhörd tillgång för Ronneby kommun med sin stadsnära 

placering. Cykelavstånd och bussförbindelser gör platsen ganska lätt att ta sig till och den lilla 

campingen tilltalar verkligen besökare. 

 

I anslutning till camping och badplats på fastigheten Droppemåla 1:77 ligger fastigheten 

Droppemåla 1:46 som består av ett friliggande hus med något mindre uthus på tomten. Denna 

fastighet skulle vara en stor tillgång om den kunde införlivas med platsen i övrigt. Huset skulle 

kunna bli en reception med allmänna samlingsytor och pentry för campinggäster och besökare. En 

möjlig servering/café, uteplats mm skulle ge hela området en ny dignitet. På själva tomten 

Droppemåla 1:46 finns det stora förutsättningar för att uppföra mindre övernattningsstugor. Ett 

förvärv av nämnda fastighet skulle utöka möjligheten till en riktigt bra camping och samtidigt 

säkerställa att denna sidan av Droppemålavägen är enbart camping och badplats. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsen för en dialog med mäklaren angående ett 

inköp av Droppemåla 1:46 med anledning av den expansionspotential området Ekenäs camping och 

badplats har.  
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Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå att Kommunstyrelsen för en dialog med mäklaren 

angående ett inköp av Droppemåla 1:46 med anledning av den expansionspotential området Ekenäs 

camping och badplats har.  

Arbetsutskottets beslut 2013-10-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att inleda 

diskussioner med mäklaren angående fastigheten Droppemåla 1:46. 

 

 

Per Engkvist lämnar följande förslag till beslut 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-10-28 § 326 att ge Tekniska förvaltningen i 

uppdrag att inleda diskussioner med mäklaren angående fastigheten Droppemåla 1:46. 

Droppemåla 1:46 omfattar 1 014 m
2
 och är belägen i anslutning till Ekenäs camping- och badplats. 

Byggnaderna rivs i samband med förvärvet för att möjliggöra en utveckling av området intill kiosk 

och parkering, det ger också möjlighet till en säkrare in- och utfart till området. 

Förslag till köpekontrakt har upprättats med en köpeskilling på 1 500 000 kr. 

Taxeringsvärdet för fastigheten är 1 294 000 tkr, mark: 569 000 kr, byggnad: 725 000 kr.  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen förslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att förvärva 

fastigheten Droppemåla 1:46 för 1 500 000 kr. 

Kostnaden för förvärv och rivning skall belasta kontot för köp och försäljning av fastigheter och 

mark. 

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

Andersson (S), JanAnders Palmqvist (S), Willy Persson (KD), Kenneth Michaelsson (C), Thomas 

Håkansson (C) samt tjänstgörande ersättare Claes Diurhuus (M). 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist (S) yrkar att ärendet remitteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 

utredning. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på JanAnders Palmqvists (S) yrkande om 

remittering och finner att Kommunstyrelsen avslår yrkande. Ärendet ska därmed avgöras idag. 
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Propositionsordning 2 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande om bifall till förslag till 

beslut och finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  

 

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Droppemåla 1:46 för 1 500 000 kr. 

Kostnaden för förvärv och rivning skall belasta kontot för köp och försäljning av fastigheter och 

mark. 

_____________________ 
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2013/302 

§ 307  Försäljning del av fastigheten Risatorp 3:63, Persborgsskolan  

 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §351/2013 2013-11-11, 

Försäljning del av fastigheten Risatorp 
3:63, Persborgsskolan 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-11 Försäljning del av fastigheten Risatorp 
3:63, Persborgsskolan  

   

 

 

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har lämnat Persborgsskolan fastigheten del av Risatorp 3:63, 

Persborgsskolan, Risatorpsvägen 11, Ronneby. 

Bedömning 
Utbildningsförvaltningen har anmält att de ej längre har behov av Persborgsskolan. 

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

avstyckad del, enligt karta sida 3 av Risatorp 3:63, Risatorpsvägen 11, Ronneby samt beslutar att 

föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av 

del av Risatorp 3:63. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av en avstyckad del, enligt karta sida 3, av 

Risatorp 3:63, Risatorpsvägen 11, Ronneby  

 

Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en 

försäljning av del av Risatorp 3:63. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Thomas 

Håkansson (C), Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin (V), tjänstgörande ersättare Claes Diurhuus (M), 

Margareta Yngveson (S) samt ersättare Gilbert Nilsson (C). 
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Yrkanden 
Tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson (S) yrkar att förslaget till försäljning ska remitteras till 

samtliga nämnder innan försäljning görs. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag om försäljning. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Margareta Yngvesons (S) yrkande om 

remiss till samtliga nämnder och finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet. Ärendet ska därmed 

avgöras idag. 

 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för bifall till Margareta Yngvesons (S) yrkande om remittering till samtliga nämnder. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, nio (9) ja-röster och sex (6) nej-

röster. Ärendet ska därmed avgöras idag. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande om bifall till 

Arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja av en avstyckad del, enligt karta sida 3, av Risatorp 3:63, 

Risatorpsvägen 11, Ronneby.  

 

Kommunstyrelsen ges delegation att slutföra en försäljning av del av Risatorp 3:63. 

_____________________ 
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2013/380 

§ 308  Överlåtelse av Örseryds skola, Örseryd 1:28, till Bräkne-Hoby Norra 
Samhällsförening 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §352/2013 2013-11-11, 

Överlåtelse av Örseryds skola, Örseryd 
1:28, till Bräkne-Hoby Norra 
Samhällsförening 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-04 Förslag till beslut-avseende överlåtelse av 
Örseryds skola  

   

 

 

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Örseryds f d skola har sedan 1954 upplåtits till Örseryds syförening. 2011 transporterades kontrakt 

med samma villkor till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening. 

 

Upplåtelsen har varit kostnadsfri mot att föreningarna förband sig att underhålla byggnaden. 

Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening har de senaste åren gjort avsevärda underhållsinvesteringar 

bland annat en ny murstock och ny köksinredning. 

 

Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening ingår i Bygd i Samverkan, Bräkne-Hoby som bl har Örseryds 

f d skola som ett av besöksmålen i samband med den årliga Bräknetrampen. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen 

föreslår Kommunfullmäktige besluta att överlåta f d Örseryds skola, Örseryd 1:28 till Bräkne-Hoby 

Norra Samhällsförening. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att överlåta f d Örseryds skola, Örseryd 

1:28 till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening, för en köpeskilling om1 kr. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Thomas Håkansson (C). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

_____________________ 
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2013/377 

§ 309  Taxor Tekniska förvaltningen 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-19 Taxor och avgifter - Tekniska 

förvaltningen efter ksau  
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §353/2013 2013-11-11, Taxor 
Tekniska förvaltningen 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-06 Taxor och avgifter - Tekniska 
förvaltningen  

   

 

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har samlat samtliga verksamheters taxor och avgifter till ett och samma 

dokument för att på så sätt underlätta och förtydliga både för den egna verksamheten samt för våra 

kunder. I de fall behov har funnits har förslag på nya taxor genomförts.  

Bedömning 
Dokumentet innehåller 8 delområden vilka nedan beskrivs områdesvis. 

 

Torghandel 

Befintliga taxor från 2003 har legat på en alltför låg nivå vilket medfört att torghandlare hyrt platser 

utan att känna behov av att utnyttja densamma. Föreslagna taxor är en liten del i ett större arbete 

med att höja torgets handelsstatus. Utöver detta kompletteras taxorna med el-taxor, vilka helt 

saknats tidigare. Detta innebär enklare system för el-kostnader samt en lägre el-förbrukning.  

 

Flyttning av fordon 

Befintliga taxor från 2003 har legat på en alltför låg nivå och inte kunnat täcka de kostnader som 

funnits. Tyvärr är detta en verksamhet där vi sällan har betalande kunder, men vi anser ändå att 

taxeöversyn erfordras. 

 

Felparkeringsavgifter 

Befintliga taxor är från 2012, varför inget behov av beloppsjustering framkommit. Dock har 

överträdelsetexterna uppdaterats till att motsvara de i Transportstyrelsens författningssamling TSFS 

2012:115 bilaga 1 

 

Hamnavgifter 

Befintliga taxor från 2007 har legat på en alltför låg nivå och inte kunnat täcka de kostnader som 

funnits. Förslaget innebär en generell höjning om ca 20 %, vilken är den nivå som bedöms som 

möjlig utifrån nuvarande konjunktur mm. 

 

Kolonilotter 

Kostnaden för en kolonilott låg sedan tidigare på 90 kr/år, vilket bedömts som orimligt lågt. Den 

låga kostnaden har även medfört problem med att korrekt fördela lotterna enligt kölista. Med 

föreslagen taxesättning hanteras kolonilotterna, givetvis beroende på beläggningsgrad, mer eller 

mindre självfinansierat vilket måste anses vara högst rimligt.  
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Arrenden 

Aktuellt förslag syftar till att få likriktning i arrendekostnadsärendena. Tills idag har tyvärr 

osäkerheten kring dessa ärenden lett till att mer eller mindre godtyckliga beslut fattats beroende på 

ansökningens karaktär mm, något som vi givetvis måste undvika.  

 

Fastighetsförsäljning 

Aktuellt förslag innebär en mindre modifiering gentemot den tidigare inriktningen från 2008. 

Kostnaderna har justerats motsvarande KPI.   

 

Måltidsverksamhet 

Nuvarande kostnader uppdaterades senast 2011 och ser ut enligt följande: 

Matabonnemang 3041kr/mån 

Matdistribution, daglig verksamhet/trygghetsboende 45kr 

Måltid, gäster och personal inom äldreomsorgen 60kr 

Måltid, gäster och personal inom utbildningsverksamheten 50kr 

Julbord, gäster och personal inom äldreomsorgen 75-120kr 

Nyårsafton, middag anhörig 50kr 

 

I aktuellt förslag har vi dels utgått från indexökning motsvarande KPI (avseende kostnader för 

bidragsberättigade) samt marknadsanpassat övriga kostnader. Jämförelser har även gjorts med 

Karlskrona kommuns taxor. 

Samråd i ärendet har genomförts med Äldrechefen. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer föreslagna taxor och avgifter för 

Tekniska förvaltningens verksamhetsområden i enlighet med bifogat förslag. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera taxorna avseende måltidsverksamheten till 

Socialnämnden, Utbildningsnämnden och Äldrenämnden för yttrande. 

 

Att övriga taxor lämnas utan ställningstagande till Kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Willy Persson 

(KD), Roger Gardell (FP), JanAnders Palmqvist (S), Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S), 

tjänstgörande ersättaren Margareta Yngveson (S) samt ersättare Gilbert Nilsson (C) och Monika 

Lindkvist (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras till Tekniska förvaltningen för 

översyn av förslaget utifrån dagens diskussion. 

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

Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Tekniska förvaltningen för översyn av 

förslaget utifrån dagens diskussion. 

_____________________ 

Exp: 

Magnus Graad
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2013/376 

§ 310  Förslag till ändring av budget med hänsyn tagen till överföring av objekt från 
Fritids- och kulturnämnden till Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §354/2013 2013-11-11, Förslag till 

ändring av budget med hänsyn tagen till 
överföring av objekt från Fritids- och 
kulturnämnden till Kommunstyrelsen, 
Tekniska förvaltningen 

   

2 Handling 2013-11-08 Förslag till ändring av budget med 
hänsyn tagen till överföring av objekt från 
Fritid- och kulturnämnden till 
Kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen 
§ 124/2013, Fritid- och kulturnämnden 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-01 Förslag till ändring av budget med 
hänsyn tagen till överföring av objekt från 
Fritids- och kulturnämnden till 
Kommunstyrelsen, Tekniska 
förvaltningen  

   

 

 

Fritid- och kulturnämnden § 124/2013 

 

Konsult Per Engkvists förslag till ändring av budget med hänsyn tagen till överföring av objekt från 

Fritid- och kulturnämnden till Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen. 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen ska inom kommunen vara ägare till mark, anläggningar och 

fastigheter. För att möjliggöra detta ska ett antal anläggningar föras över från Fritids- och 

kulturförvaltningen till Tekniska förvaltningen. 

2013-06-19 § 155 beslutade Kommunfullmäktige om en omfördelning av ansvar och 

budgetmedel mellan Fritids- och kulturnämnden och Kommunstyrelsen, Tekniska 

förvaltningen. Denna förändring är inte genomförd bland annat på grund av ej klargjorda 

ansvarsuppgifter samt en avtalsförändring vad avser objekten på Karön och Ekenäs.  

I samband med att fler objekt skall föras över tas nu ett helhetsgrepp för att även justera det 

tidigare beslutet efter dagens förhållanden. Nedan ges en helhetssyn på ärendet. 

Bedömning 
I samband med att objekt förs över från Fritids- och kulturförvaltningens ansvar till Tekniska 

förvaltningen ansvar erfordras justeringar av respektive nämnders budgetar. Kostnader och intäkter 

fördelade på objekt som förs över framgår av tabellerna på följande sidor. I de fall då objekt skall 

föras över och där inga medel för planerat underhåll finns budgeterade redovisas dessa behov som 

ett äskande, där Fritids- och kulturnämnden äskar dessa medel inför ansvarsflytten. Detta äskande är 

en förutsättning för att Tekniska förvaltningen skall ta över ansvaret. 
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Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden respektive Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

i kostnadsbudgeten omfördela 9 667 000 kr från Fritids- och kulturförvaltningens budget till 

Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningens budget fördelade enligt ovanstående tabeller.  

I samband med överlämningen äskas 443 000 kr för planerat underhåll att tillföras Tekniska 

förvaltningens budget som inte är budgeterade vid Fritid- och kulturnämnden. 

Fritid- och kulturförvaltningen skall i samband med överföringen av objekten redovisa rutiner för 

arbetsuppgifter som ansvaret omfattar och överlämnar dokumentation vad gäller service, underhåll, 

miljötillstånd m.m. 

 

Innan övertagande skall internhyresavtal upprättas och beslutas. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden ska ej äska medel för planerat underhåll och bör ej föra över pengar 

under rubrik övriga arbetskostnader på totalt 166 000 kronor. I övrigt bifall till framfört förslag i 

enlighet med bilaga 3. 

 

Innan övertagande skall internhyresavtal upprättas och beslutas. 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar att i kostnadsbudgeten omfördela  

9 667 tkr från Fritids- och kulturförvaltningens budget till Kommunstyrelsen, Tekniska 

förvaltningens budget fördelade enligt ovanstående tabeller. Enligt bilaga 3 i Fritid- och 

kulturnämnden, § 124/2013. 

 

Fritid- och kulturförvaltningen skall i samband med överföringen av objekten redovisa rutiner för 

arbetsuppgifter som ansvaret omfattar och överlämnar dokumentation vad gäller service, underhåll, 

miljötillstånd m.m. 

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

JanAnders Palmqvist (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att i kostnadsbudgeten omfördela  

9 667 tkr från Fritids- och kulturförvaltningens budget till Kommunstyrelsen, Tekniska 

förvaltningens budget fördelade enligt ovanstående tabeller. Enligt bilaga 3 i Fritid- och 

kulturnämnden, § 124/2013. 
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Fritid- och kulturförvaltningen skall i samband med överföringen av objekten redovisa rutiner för 

arbetsuppgifter som ansvaret omfattar och överlämnar dokumentation vad gäller service, underhåll, 

miljötillstånd m.m. 

_____________________ 
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2013/378 

§ 311  Författningssamling för Fritids- och kulturnämnden gällande taxor, avgifter 
och regelverk 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-19 Förslag FoK taxor 2014 efter au     

2 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §355/2013 2013-11-11, 
Författningssamling för Fritids- och 
kulturnämnden gällande taxor, avgifter 
och regelverk 

   

3 Handling 2013-11-08 Översyn av författningssamling för Fritid- 
och kulturnämnden gällande taxor, 
avgifter och regelverk., Fritid- och 
kulturnämnden 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-04 Författningssamling gällande taxor, 
avgifter och regelverk  

   

 

Fritid- och kulturnämnden § 122/2013 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson och konsult Per Engkvist redovisar förändringar i 

författningssamlingen gällande taxor, avgifter och regelverk. 

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

gällande taxor, avgifter och regelverk. Generellt gäller en höjning med 10 % för föreningslivet. En 

fast hyra på 300 kr kvm/år för kanslier, förråd, cafeteria och samlingsrum föreslås i förslaget. 

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

och kulturnämnden gällande taxor, avgifter och regelverk” och för ärendet vidare till 

Kommunfullmäktige genom Kommunstyrelsen. 

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

och kulturnämnden gällande taxor, avgifter och regelverk” enligt bilaga 1 med undantag av att 

åldern för ungdomar höjs till 25 år samt att Kommunfullmäktige ger Tekniska förvaltningen i 

uppdrag att se över taxorna för båtplatser i Bussemåla för att täcka såväl drift- som 

underhållkostnader.  

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

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

Gardell, (FP), samt tjänstgörande ersättarna JanAnders Palmqvist, (S) och Peter Bowin, (V).  
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Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar att under att under allmänna bestämmelser, 6.e stycket 

ska ändra enligt följande: Ronneby kommuns samtliga anläggningar och lokaler som hyrs ut enligt 

dessa taxor skall vara drogfria om inte skriftligt tillstånd finns för alkohol.   

 

Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar med instämmande av Kenneth Michaelsson, (C), att det 

under 2:a stycket ska ändras enligt följande: Vid arrangemang, cuper och tävlingar kan speciell taxa 

beslutas av Fritid- och kulturnämnden. 

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

Arbetsutskottet bifaller desamma. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Fritid- och kulturnämndens 

taxeförslag med ovanstående revideringar. 

 

 

Per Engkvist redovisar förslaget med de ändringar som gjorts med anledning av Arbetsutskottets 

beslut. 

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

Gardell (FP), Bo Johansson (S), Kenneth Michaelsson (C), JanAnders Palmqvist (S), Willy Persson 

(KD), Peter Bowin (V) samt tjänstgörande ersättarna Margareta Yngveson (S) samt Claes Diurhuus 

(M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Kommunfullmäktige förslås ta beslut om ny taxa 

förutom gällande punkterna 1.16, 6.1, 6.2 och 13 och att Tekniska förvaltningen och Fritid- och 

kulturnämnden får i uppdrag att se över och samordna taxorna gällande båtplatser och 

marknadsplatser. Fritid- och kulturnämnden får uppdrag att ta fram nytt förslag avseende avgift för 

simskolor. Redovisning av uppdragen ska ske till Kommunfullmäktige senast i april 2014. 

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

Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 
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Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxor och avgifter samt bestämmelser för 

uthyrning av kommunala idrotts- fritids och kulturanläggningar, lokaler mm förutom gällande 

punkterna 1.16, 6.1, 6.2 och 13. 

 

Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att se över och samordna 

taxorna gällande båtplatser och marknadsplatser. Fritid- och kulturnämnden får uppdrag att ta fram 

nytt förslag avseende avgift för simskolor. Redovisning av uppdragen ska ske till 

Kommunfullmäktige senast i april 2014. 

_____________________ 
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2013/360 

§ 312  Fritid- och kulturnämndens uppdrag avseende båttrafik på Ronnebyån 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §357/2013 2013-11-11, Fritid- och 

kulturnämndens uppdrag avseende 
båttrafik på Ronnebyån 

   

2 Handling 2013-10-21 Fritid- och kulturnämndens uppdrag 
avseende båttrafik på Ronnebyån § 
117/2013, Fritid- och kulturnämnden 

   

 

Fritid- och kulturnämnden § 117/2013 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande att ta fram förslag på 

olika lösningar och driftsformer samt kostnader för dessa avseende båttrafiken på Ronnebyån. 

Sammanfattning 
En motion till Kommunfullmäktige från ledamoten Willy Person angående båttrafik i Ronnebyån 

var uppe till beslut 2012-04-02. I beslutet gavs Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inför 

budgetprocessen för 2014-2015 presentera olika lösningar samt kostnader för dessa.  

 

Detta uppdrag har missats av förvaltningen men under våren 2012 ställdes ändå frågan till 

Saxemara båtvarv om möjligheten att via varvet producera en specialbåt för persontrafik i 

Ronnebyån. Vid detta tillfälle gavs ett besked om att denna möjlighet fanns. Frågan har sedan 

funnits kvar men inget konkret förslag har presenterats från varvets sida.  

 

Under hand har sedan samtalen utvidgats till att se en helhetsbild över Ronnebyån, Ekenäs/Karön, 

St Ekön och Dunsö, hamnen Saxemara varv/camping/badplats samt den skärgårdstrafik som kunde 

vara utvecklande ur besökshänseende. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med tankarna kring 

helhetslösningar tillsammans med övriga förvaltningar. Nämnden ser det som svårt att i pågående 

budgetprocess hinna presentera konkreta förslag utan föreslår Kommunstyrelsen att i processen ta 

hänsyn till kommande diskussioner och alternativ på lösningar. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser inte någon möjlighet, att med de ramar som finns idag, bedriva 

båttrafik för turister i Ronnebyån. 

Fritid- och kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med tankarna kring 

helhetslösningar tillsammans med övriga förvaltningar. Nämnden ser det som svårt att i pågående 

budgetprocess hinna presentera konkreta förslag utan föreslår Kommunstyrelsen att i processen ta 

hänsyn till kommande diskussioner och alternativ på lösningar. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet, 

samt att Fritid- och kulturnämnden/förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda frågan avseende 

båttrafik i Ronnebyån. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Willy Persson (KD), Roger Gardell (FP) samt tjänstgörande ersättare 

Claes Diurhuus (M). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet, samt att Fritid- och 

kulturnämnden/förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda frågan avseende båttrafik i 

Ronnebyån. 

_____________________ 
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2012/236 

§ 313  Central kostenhet 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-18 Förhandling (MBL 11) angående Central 

kostenhet för Ronneby Kommun 
   

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

   

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

 

 

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

följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
En arbetsgrupp med uppdrag att genomföra en inriktningsutredning av kommunens måltidsverk-

samhet tillsattes under 2012 och gruppen lämnade beslut enligt uppdrag. Kommunfullmäktige 

fattade beslut 2012-11-29 § 339 utifrån utredningen bl a att ge kommundirektören i uppdrag att 

företa en fördjupad analys och redovisa förslaget i april 2013 med inriktning att inrätta en ny central 

kostenhet med samlade resurser och områdesindelat ansvar samt att planera utbildning för personal 

enligt kostpolicy och kvalitetssystem. 

 

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

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

återaktualiseras i september månad 2013. 

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

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

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

som framfördes från berörda nämnder var positiva till en central kostenhet.   

 

Utifrån den fördjupade analys som gjorts av den interna utredaren föreslås en ny organisering av 

måltidsverksamheten i en kostenhet, med placering direkt under kommunstyrelse och 

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

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

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

med 3,5 tjänster. 

 

Förslag 
Kommunens måltidsverksamhet organiseras i en ny central kostenhet och placeras under 

kommunstyrelse och kommundirektör. 

17 388 tkr omfördelas från Tekniska förvaltningen till kommunledningsförvaltningen fr o m 1/1-

2014(Personal, drift och livsmedelskostnader). 

23 747 tkr omfördelas från Utbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen fr o m 1/1-

2014(Personal, drift och livsmedelskostnader). 
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Den totala bemanningen utökas med 3,5 tjänster till 83,3 tjänster, varav 0,75 tjänst av ökningen är 

tf enhetschef som permanentas och konverteras till köks-/måltidschef. Utökningen motsvarar en 

ökning av budget med c:a 1 740 tkr.  

Finansieringen av utökningen sker genom att medel motsvarande 0,75 tjänst (c:a 350 tkr) tillskjuts 

budgeten  

0,5 tjänst (c:a 250 tkr) hanteras inom ram för kommunledningsförvaltningen 

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

kommunledningsförvaltningen  

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

effektiviseringar av arbetet.  

 

Kostchefen ges i uppdrag att rekrytera köks-/måltidschefer. 

Kostchefen ges i uppdrag att tillsammans med köks-/måltidscheferna bemanna respektive kök, 

arbeta fram de kompetenser/krav som ska finnas inom respektive område, fastställa respektive köks 

måltidsproduktion, genomföra eventuell omfördelning av personal m m. 

Planering för det fortsatta arbetet 
1. KSAU behandlar den 28/10 ett förslag till ny central kostenhet.  

2. MBL-förhandling genomförs.  

3. Kommunstyrelsen behandlar förslaget den 5/11.  

4. Kommunfullmäktige fattar beslut den 28/11. 

5. Den nya centrala kostenheten går i drift den 1/1 2014. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

besluta:  

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

kommunstyrelse och kommundirektör. 

 Att 17 388 tkr omfördelas från Tekniska förvaltningen till kommunledningsförvaltningen fr 

o m 1/1-2014(Personal, drift och livsmedelskostnader). 

 Att 23 747 tkr omfördelas från Utbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen 

fr o m 1/1-2014(Personal, drift och livsmedelskostnader). 

 Att den totala bemanningen utökas med 3,5 tjänster till 83,3 tjänster, varav 0,75 tjänst av 

ökningen är tf enhetschef som permanentas och konverteras till köks-/måltidschef. 

Utökningen motsvarar en ökning av budget med c:a 1 740 tkr.  

 Att finansieringen av utökningen sker genom att medel motsvarande: 

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

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

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

kommunledningsförvaltningen  

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

genom effektiviseringar av arbetet.  

 Att kostchefen ges i uppdrag att rekrytera köks-/måltidschefer. 

 Att kostchefen ges i uppdrag att tillsammans med köks-/måltidscheferna bemanna 

respektive kök, arbeta fram de kompetenser/krav som ska finnas inom respektive område, 

fastställa respektive köks måltidsproduktion, genomföra eventuell omfördelning av personal 

m m. 
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Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

 

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

Tekniska förvaltningen. 

 

Att medel omfördelas från Utbildningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen fr o m 2014-01-01 

(Personal, drift och livsmedelskostnader). 

 

Att den totala bemanningen utökas med 3,5 tjänster. 

 

Att Kommunstyrelsen godkänner föreslagen organisation.  

 

Att finansieringen av utökningen sker genom att medel motsvarande: 

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

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

 1 tjänst (c:a 500 tkr) omfördelas från utbildningsförvaltningens budget till Tekniska 

förvaltningen.  

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

effektiviseringar av arbetet.  

 

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

Utbildningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen.  

 

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

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

Michaelsson (C) och Thomas Håkansson (C). 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist (S) yrkar med instämmande av Roger Fredriksson (M) att ärendet remitteras 

till Utbildningsnämnden för yttrande. 

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

Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska remitteras till Utbildningsnämnden för yttrande. 

_____________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Jonas Jönsson
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2013/362 

§ 314  Handlingsplan attraktiv arbetsgivare 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-18 MBL 11 PP Handlingsplan 131113    

2 Beslut allmänt ärende 2013-10-28 KS AU §341/2013 2013-10-28, 
Handlingsplan attraktiv arbetsgivare 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-22 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv 
arbetsgivare  

   

 

 

Personalchef Jonas Jönsson föredar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar 

påverkas av många olika faktorer och vi måste hela tiden utveckla våra verksamheter för att 

tillgodose kommuninvånarnas krav på service, kvalitet och tillgänglighet. Den personalpolitiska 

handlingsplanen beskriver det arbete vi behöver göra för att vi ska kunna nå Ronneby kommuns 

personalpolitiska vision, och på så sätt möta kommuninvånarnas krav.  

 

Engagemanget hos alla våra anställda är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra de åtgärder 

och nå de mål som sätts upp i handlingsplanen. Därför har vi satsat på en bred delaktighet när vi 

tagit fram planen. Många av kommunens anställda har också bidragit med tankar och förslag. Det 

har skett genom att olika grupper diskuterat sig fram till vilka mål och åtgärder som krävs samt hur 

vi ska nå dit. Resultatet av dessa diskussioner har lett fram till innehållet i denna handlingsplan.  

 

Vår förhoppning är att du som anställd ska känna dig stolt över Ronneby kommun och har en 

positiv inställning när du går till jobbet. Alla anställda är nämligen ambassadörer för Ronneby 

kommun – och en viktig pusselbit i arbetet för Ronneby kommuns invånare. För att nå dit behöver 

vi vara en attraktiv arbetsgivare. Och i det arbetet är denna handlingsplan ett viktigt steg!  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna handlingsplan för 

attraktivare arbetsgivare. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Kenneth 

Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S), Anna Carlbrant (RP), tjänstgörande ersättarens Margareta 

Yngveson (S) samt ersättare Monika Lindkvist (S). 
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Yrkanden 
Margareta Yngveson (S) yrkar att under rubriken Ledarskap-medarbetarskap flyttas första åtgärden: 

”Vi ska uppmuntra alla chefer att engagera sig i verksamheten och lyssna på sina medarbetare” till 

rubriken Vi förväntar oss att du: Som chef engagerar dig i verksamheten och lyssnar på dina 

medarbetare. 

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

Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna handlingsplan för attraktiv arbetsgivare med gjord 

justering. 

_____________________ 
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2013/203 

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

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §358/2013 2013-11-11, 

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

   

2 Handling 2013-10-28 Rapportering till Länsstyrelsen gällande 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enl 16 kap 6f 
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2013 
kvartal 3 §120/2013, Äldrenämnden 

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-08-09 KS §207/2013 2013-08-13, Rapportering 
till Länsstyrelsen gällande ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, 
äldreomsorgen 2013 

   

4 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 

   

5 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. 
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Arbetsutskottets beslut 2013-06-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Kommunstyrelsens  beslut 2013-08-13 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Äldrenämnden med motiveringen att man 

vill ha en tydligare redovisning. 

 

Äldrenämnden § 120/2013 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har under § 207/2013 återremitterat ärendet ovan med motiveringen om en 

tydligare redovisning. 

 

Verksamhetschef Helen Ahlberg redogör för ärendet enligt följande. 

 

Äldreförvaltningen har genomfört en översyn av kvartalsredovisningen av ej verkställda beslut då 

innehållet varit svårtolkat. Översynen har resulterat i åtgärdsförslag för hur kvartalsredovisningen 

kan förenklas och hur arbetet med biståndsbedömningar gällande särskilt boende kan förbättras. 

 

Enligt 16 kap 6f§, Socialtjänstlagen, ska ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§, i samma lagstiftning, 

rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Denna rapportering görs även till Äldrenämnden 

i Ronneby kommun. Efter återremiss från Kommunstyrelsen har Äldreförvaltningen fått uppdrag att 

genomföra en översyn av denna rapportering för att tydliggöra innehållet då 

kvartalsredovisningarna har varit svårtolkade. 

 

Redogörelse rapportering kvartal 2 2013 

I kvartalsredovisningen för kvartal 2 redogörs både för nyrapportering och för återrapportering för 

ärenden som inte verkställts under tidigare kvartal. Redovisningen är detaljerad, det framgår både 

antal dagar samt antal tillfällen erbjudande har gått ut och i vilken omfattning den sökande tackar 

nej. I kvartalsrapport 2 lämnas sådan redogörelse för sex ärenden, ett till särskilt boende och fem till 

demensboende. De sökande har i väntan på erbjudande om plats på särskilt boende 

hemtjänstinsatser för att säkerhetsställa att deras behov tillgodoses.  

 

Av de sex ärenden som återrapporterats i redovisningen för kvartal 2 har den sökande till särskilt 

boende avslutat sin ansökan och står inte längre i kö. Av de fem ärenden som stod i kö till 

demensboende har fyra erbjudits lägenhet och tackat ja medan en har valt att avsluta sin ansökan 

och därmed inte längre stå i kö. 

 

Förbättringsåtgärder 

Rapporteringen till äldrenämnden kommer att förenklas genom att blanketten ger följande 

information: 

Det ska framgå vilket typ av bistånd det gäller samt beslutsdatum och datum för första erbjudande. I 

de fall erbjudande inte har utgått inom tre månader ska det också framgå hur behoven tillgodoses 

istället. Återrapportering kommer inte att göras av de ärenden där den sökande fått erbjudande om 

boende men valt att tacka nej. 
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Biståndsbedömningen av särskilt boende ansökningar kommer att granskas och 

biståndshandläggarna kommer att få handledning och stöd i sina bedömningar för att minimera 

antalet som kan tacka nej och stå i kö i flera månader. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka ärendet vidare till 

Kommunstyrelsen. 

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet och skicka ärendet vidare till 

Kommunstyrelsen med tillägget om ett förtydligande av sista stycket och återkomma till 

Äldrenämnden med det fortsatta arbetet med handläggningen. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet samt att översända  

ärendet till Kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Peter Bowin (V). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/162 

§ 316  Införande av LOV inom äldreförvaltningen 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-20 Information om LOV § 92/2013, 

Äldrenämndens samverkansgrupp 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §359/2013 2013-11-11, Införande 
av LOV inom äldreförvaltningen 

   

3 Handling 2013-10-28 Svar på återremiss angående införande 
av LOV, lagen om valfrihet inom 
äldreomsorgen § 128/2013, 
Äldrenämnden 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-06-19 KF §151/2013 2013-06-19, Införande av 
LOV inom äldreförvaltningen 

   

5 Handling 2013-06-10 Hemtjänstersättning bilaga till KF juni    

6 Beslut allmänt ärende 2013-06-04 KS §165/2013 2013-06-04, Införande av 
LOV inom äldreförvaltningen 

   

7 Beslut allmänt ärende 2013-05-13 KS AU §163/2013 2013-05-13, Införande 
av LOV inom äldreförvaltningen 

   

8 Handling 2013-04-26 Införande av LOV inom 
äldreförvaltningen, Äldrenämnden 

   

 

 

Äldrenämnden § 128/2013 

Sammanfattning 
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för ärendet och informerar om att en fristående  

konsult, Lars Näsström, har varit delaktig och svarat på återremissen från Kommunfullmäktige  

§ 151/2013 enligt nedan. 

 

I ärendet avseende införande av LOV inom äldreomsorgens hemtjänst fatta 

kommunfullmäktige 2013-06-19 beslut om återremiss av ärendet för ytterligare beredning 

enligt specificerade punkter.  

 

I den grundutredning som finns som beslutsunderlag redovisas principerna kring de frågor 

som yrkandena avser. Den fortsatta handläggningen blir aktuell först efter ett eventuellt 

beslut i kommunfullmäktige i den fråga som är av principiell natur, dvs om LOV ska 

tillämpas eller inte. Arbetet med förberedelserna, som yrkandena till största delen handlar 

om, ligger inom äldrenämndens och förvaltningens fortsatta ansvar. 

I nedanstående yttrande kommenteras varje yrkande utifrån detta. 

Yttrande 
 

Yrkande 1 
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Förslag på krav som leverantören ska uppfylla för att antas. 

Kommentar: 

Att ta fram ett förfrågningsunderlag, inklusive leverantörskrav, kräver en avsevärd 

arbetsinsats för flera i organisationen. Den fråga som behöver avgöras innan detta arbete 

drar igång är om kommunen över huvud taget är beredd att konkurrensutsätta sin 

verksamhet genom LOV.  Detta beslut är det principiella som kommunfullmäktige har att 

ta ställning till.  

Facknämnden har i dag ansvaret för utformningen av kvaliteten i verksamheten och bör 

därför ha ansvaret även vid utformningen av förfrågningsunderlaget vid 

konkurrensutsättning. Detta är ett stort och grundläggande arbete som ställer krav på ett 

tydligt projekt. 

 

Yrkande 2 
Förslag på vilken ekonomisk ersättning som ska finnas för varje tjänst. 

Kommentar: 

Grunden i LOV är att ersättningarna till utförare ska vara likvärdiga med de till egen regi 

och på det viset konkurrensneutrala. Samma system som ersätter verksamheten i egen regi 

ska alltså gälla för utförare med uppdrag enligt LOV. Ett tydligt resursfördelningssystem 

håller på att utarbetas och är nödvändigt oavsett om beslut om LOV. 

 

Yrkande 3 
Förslag på vilka kompletteringar som behövs i äldreförvaltningens IT-system. 

Kommentar: 

Enligt äldreförvaltningens IT-ansvarig klarar nuvarande verksamhetssystem även en 

anslutning av externa utförare utan att det behöver göras någon förändring av 

verksamhetssystemet.  

 

Yrkande 4 
Förslag på mål, riktlinjer och kvalitetskriterier som ska följas. 

Kommentar: 

Även om kommunen väljer att konkurrensutsätta verksamhet är fortfarande kommunen 

huvudman för all verksamhet som utförs inom valfrihetssystemet. Det betyder att 

kommunen fattar biståndsbeslut, finansierar och beställer tjänsterna samt ansvarar för 

verksamhetsuppföljning. 

Såväl utförandet i egen regi som den verksamhet som andra utför på entreprenad omfattas 

av samma kvalitetskrav. Det betyder bl.a. att en entreprenör ska följa äldrenämndens 

kvalitet - mål och inriktning. Det betyder också att samma krav som Socialstyrelsen ställer 

på kommunerna att det ska finnas ett upprättat ledningssystem för det systematiska 

kvalitetsarbetet gäller för externa utförare.  

Denna del är dessutom en del i ett förfrågningsunderlag och hänvisning ges dessutom till 

kommentar under yrkande 1. 

 

Yrkande 5 
Förslag på hur kommunen ska följa upp kontroll och insyn. 

Kommentar: 

Det är alltid den beslutande nämnden som har ansvaret för att den enskilde får de insatser 

som han eller hon har beviljats. Det gäller oavsett om insatserna utförs i kommunal eller 

enskild regi. I dag kan pekas på 12 olika metoder inom äldreförvaltningen för uppföljning 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 36(63) 

 
Kommunstyrelsen 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

av hemtjänst ur ett verksamhetsperspektiv. Ett sammanhållet system där externa utförare 

inkluderas får utarbetas av förvaltningen efter ett beslut om LOV.  

 

Yrkande 6 
Vad det blir för ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Kommentar: 

Enligt Statskontoret kan ingen enskild metod belysa vilken betydelse LOV har för 

utvecklingen av kostnader och effektivitet i kommunernas verksamhet. Det gäller framför 

allt möjligheterna att följa upp effektivitetsutvecklingen, eftersom själva 

effektivitetsbegreppet är mångskiftande och rymmer olika aspekter. 

Men även möjligheten att följa upp kostnadsutvecklingen är problematisk, eftersom den 

kostnadsstatistik som finns tillgänglig har begränsningar.  De kommuner som valt att 

tillämpa LOV gör de oftast enbart på vissa tjänster inom äldreomsorgen, samtidigt som de 

kostnader som redovisas oftast avser hela äldreomsorgen. 

LOV skapar, till skillnad från LOU inte någon priskonkurrens mellan utförarna, vilket 

skulle kunna pressa priserna. Statskontorets (2011/151-5) kvantitativa analyser ger heller 

inte några belägg för att kostnaderna skulle dämpas av LOV. Om något finns det tecken på 

att kostnaderna ökar något mer i kommuner som infört valfrihetssystem enligt LOV. 

Samtidigt var kostnadsnivån lägre i LOV- kommuner än i icke LOV – kommuner både 

2006 och 2010. 

 

Kostnadsökningarna skulle kunna förklaras med de nya arbetsuppgifter och den ökade 

administration i kommunerna som LOV ger upphov till, bland annat i form av ökad 

uppföljning och kontroll. Behov av uppföljning ökar över tid och i takt med att allt fler 

utförare, oftast privata företag deltar i verksamheten. Det kan också vara så att kommunen 

ser behovet av ökad uppföljning och ökad kontroll först när systemet varit i drift en tid. 

Samtidigt kan då påpekas att detta kan tyda på att man inte haft något systematiskt system 

för uppföljning av kostnad och kvalitet och att konkurrensutsättningen skyndat på detta. 

Studier publicerade av SKL
1
 ger en blandad bild av hur kundval påverkar kostnader och 

administration. En studie visar att tjänstemännen menar att kundvalet varken ökar eller 

sänker kostnaderna för hemtjänsten. Detta trots att samma personer verkar instämma i att 

kundvalet medfört ökad administration. Den ökade administrationen som tas upp består i 

att biståndshandläggaren lägger mer tid till att informera brukare om deras möjlighet att 

välja. Vidare tillkommer att administrera omval och hålla kontakten med flera utförare. 

En prestationsbaserade ersättning inom hemtjänsten kan enligt Statskontoret vara 

kostnadsdrivande. Ersättningen till utförarna baseras oftast antingen på timkostnad eller 

också kostnad per insats. Beroende på hur biståndsbesluten utformas kan det finnas ett 

utrymme som utförarna tillsammans med brukarna kan förfoga över. De privata utförarna 

har i ett prestationsbaserat ersättningssystem intresse av att utföra den tid som kommunen i 

biståndsbeslutet beviljat brukaren. 

 

Med prestationsbaserade ersättningar skapas incitament hos utförarna att maximera antalet 

utförda timmar eller insatser. Detta kan leda till en volymökning. Volymökningen skulle 

kunna härledas till att ersättningsmodellen ”utförd tid” används istället för beviljad tid.  

En effekt som troligen kommer att visa sig längre fram oavsett om LOV införs, gäller 

arbetet med biståndsbedömningar, kontroll och uppföljning. Ytterst är det kommunens 
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bedömning av behovet av biståndsinsatser som avgör kommunens kostnader för 

hemtjänsten. 

För att säkerställa kostnadskontroll är det lämpligt att arbeta fram ett 

resursfördelningssystem där man kan fastställa kostnaden för insatserna och vilket 

ersättningssystem som är lämpligt att arbeta med.  

 

Det har inte gjorts några undersökningar i Ronneby kommun om det finns något intresse 

hos brukare eller externa entreprenörer för ett valfrihetssystem. Vilken genomslagskraft 

LOV skulle få i Ronneby kommun vid ett genomförande kan därför inte förutses. Studier 

från kommuner som arbetar med valfrihetssystem sedan tidigare säger att övergång till 

andra utförare sker i långsam takt. De som redan har beviljad hemtjänst gör inte omval i så 

stor utsträckning, utan det är nytillkomna brukare som gör aktiva val. 

 

Vid införande av LOV kan behovet av personal variera över tid beroende på vad brukarna 

gör för val. Eventuell övertalighet bör kunna hanteras inom äldreförvaltningens 

verksamhet genom en utvecklad bemanningsplanering, omplacering, pensionsavgång, utan 

utökade personalkostnader. 

 

Kommuner som har valfrihetssystem enligt LOV har inte genomfört några egentliga 

uppföljningar av hur de administrativa uppgifterna förändrats eller om de administrativa 

kostnaderna ökat till följd av LOV. Äldreförvaltningen förfogar i nuläget över 

kvalitetsutvecklare, handläggare, verksamhetssamordnare samt assistenter. Dessa 

resurspersoner bör kunna utföra de eventuellt tillkommande administrativa arbetsuppgifter 

vid ett införande av LOV. 

 

Ett införande av LOV behöver därför initialt inte innebära högre administrativa kostnader.  

De kostnadsökningar som förvaltningen ser komma avser det utvecklingsarbete som 

behövs i alla fall. Det är alltså inte avhängigt av LOV eller inte. Resursfördelningssystemet 

behöver ändå utvecklas för en bättre kostnadskontroll och uppföljning av kvalitet och 

insats behöver utvecklas. 

 

Förberedelserna för ett införande kräver däremot extra kostnader. Dessa kan dock täckas 

med hjälp av det statliga stimulandsbidraget. 

 

Kapacitetstak 

Det finns inga hinder enligt LOV att låta företagen ha kapacitetstak både när det gäller kvantitet, 

antal timmar, och när det gäller geografiska indelningar. Båda delar är gynnsamt för små företag. 

Yrkande 
Ordförande Susanne Lundgren (M) yrkar med instämmande av Susanne Petersson (C), Birger 

Svensson (C), Johannes Chen (KD), Sune Håkansson (RP) och Tomas Lund (SD) att 

1.  samma krav bör ställas på leverantörer inom LOV:en, som kommunen ställer i andra    

     sammanhang vid upphandlingar. 

2.  Reglerna är schematiskt att leverantörerna ska ha en ersättning, motsvarande kommunens 

     Kostnader för verksamheten. Ersättningarna ska sålunda vara kostnadsneutrala. 

     ”Konkurrensen” kommun-leverantörerna ska gälla kvalité, inte kostnader. 

      Kommunens kostnader är beroende av om det är fråga om serviceinsatser eller vårdinsatser,  

      liksom om insatserna görs i tätort eller utanför tätort. Insatserna utanför tätort medför resor. 
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      Äldrenämnden har påbörjat arbetet med ett resursfördelningssystem, som ska möjliggöra detta. 

      Vårt arbete med resursfördelningssystemet behövs oberoende av om LOV införs eller inte. 

      När ersättningsnivåerna bestäms ska hänsyn tas till att kommunen har kostnader för det 

      övergripande ansvaret. 

4.   Enligt liggande förslag, dock ändras de två sista raderna till ”Noggrannare beskrivningar   

      kommer att utarbetas inför utsändning av förfrågningsunderlaget. 

5.   Enligt liggande förslag. 

6.   Enligt liggande förslag. 

Ordförande Susanne Lundgren (M) yrkar härmed att ärendet ska avgöras idag. 

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar enligt Ordförandens yrkande. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Äldrenämndens förslag. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordfröande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S) och Bo 

Johansson (S). 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist (S) yrkar med instämmande av Bo Johansson (S) att ärendet återremitteras till 

Äldrenämnden då nämnden följt Kommunfullmäktiges beslut. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på JanAnders Palmqvists (S) yrkande om 

återremiss och finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet. Ärendet ska därmed avgöras idag. 

 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för bifall till JanAnders Palmqvists (S) yrkande om återremiss. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, nio (9) ja-röster och sex (6) nej-

röster. Ärendet ska därmed avgöras idag. 
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Propositionsordning 2 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande om bifall till 

Arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Äldrenämndens förslag. 

Reservation 
Ledamöterna från Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

_____________________ 
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2013/366 

§ 317  Ansökan om utbetalning avseende räntemedel i Leader Blekinge 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §360/2013 2013-11-11, Ansökan 

om utbetalning avseende räntemedel i 
Leader Blekinge 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-25 Ansökan om utbetalning avseende 
räntemedel i Leader Blekinge  

   

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Leader Blekinge är ett EU-program för länets fem kommuner avseende landsbygds- och 

skärgårdsutveckling. EU-medlen betalas ut först i efterhand varför Leader Blekinge måste använda 

sig av en checkkredit i bank. Detta ger upphov till en icke stödberättigad räntekostnad som måste 

finansieras.  

 

Leader Blekinge har nu ansökt om utbetalning av räntemedel för perioden 2013-01-01 – 2013-10-

01. Totalt uppgår räntekostnaden till 59 535 kronor, varav Ronnebys andel (20 %) beräknas till 

11 907 kronor.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka utbetalning om 11 907 kronor enligt ansökan.  

 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar att utbetalning om 11 907 kronor ska ske enligt ansökan 2013-10-14 

från Leader Blekinge.  

Kostnaden ska belasta kommunens centrala konton.  

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka utbetalning om 11 907 kronor enligt ansökan.  

 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar att utbetalning om 11 907 kronor ska ske enligt ansökan 2013-10-14 

från Leader Blekinge.  

Kostnaden ska belasta kommunens centrala konton.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utbetalning om 11 907 kronor ska ske enligt ansökan 2013-10-14 

från Leader Blekinge.  

Kostnaden ska belasta kommunens centrala konton.  

_____________________ 

Exp: 

Johan Sjögren
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2013/52 

§ 318  Besvarande av medborgarförslag från Agne Petersson gällande att det byggs 
ett medborgarhus i AMU:s gamla lokaler 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §361/2013 2013-11-11, 

Besvarande av medborgarförslag från 
Agne Petersson gällande att det byggs ett 
medborgarhus i AMU:s gamla lokaler 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Medborgarförslag från Agne Petersson 
om att bygga ett medborgarhus i AMUs 
gamla lokaler  

   

3 Handling 2013-09-30 Remissyttrande gällande 
medborgarförslag gällande om att bygga 
ett medborgarhus i AMU:s gamla lokaler 
§ 131/2013, Socialnämnden 

   

4 Handling 2013-09-30 Remissyttrande gällande 
medborgarförslag om att det byggs ett 
medborgarhus i AMU:s gamla lokaler, 
Fritid- och kulturnämnden 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-16 Remissyttrande från Tekniska 
förvaltningen gällande Medborgarförslag 
från Agne Petersson gällande att det 
byggs ett medborgarhus i AMU:s gamla 
lokaler  

   

6 Handling 2013-08-28 Yttrande angående medborgarförslag 
gällande byggnation av medborgarhus i 
AMU:s gamla lokaler, Kommunala Rådet 
för Funktionshinder 

   

7 Remiss utg. 2013-07-09 Tekniska förvaltningen besvaras senast 
2013-09-20 

   

8 Remiss utg. 2013-07-09 Kommunala rådet för funktionshindrade 
besvaras senast 2013-09-20 

   

9 Remiss utg. 2013-07-09 Socialnämnden besvaras senast 2013-
09-20 

   

10 Remiss utg. 2013-07-09 Fritid- och kulturnämnden besvaras 
senast 2013-09-20 

   

11 Beslut allmänt ärende 2013-02-27 KF §45/2013 2013-02-28, Anmälan av 
medborgarförslag från Agne Petersson 
gällande att det byggs ett medborgarhus i 
AMU:s gamla lokaler 

   

12 Handling 2013-02-15 Medborgarförslag från Agne Petersson 
gällande att det byggs ett medborgarhus i 
AMU:s gamla lokaler, Agne Petersson 

   

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 42(63) 

 
Kommunstyrelsen 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Sammanfattning 
Agne Petersson har lämnat ett medborgarförslag om att det byggs ett medborgarhus i AMUs gamla 

lokaler. 

Förslaget innebär att kommunen köper in befintliga lokaler och att dessa lokaler inrättas för 

samtliga medborgares olika ändamålsenliga lokaler. Exempelvis för föreningar, 

handikapporganisationer, ungdomslokaler m.m. Förslaget är att kommuninvånarna ska komma med 

förslag. 

Medborgarförslaget har remitterats till  

Tekniska förvaltningen 

Fritid- och kulturnämnden 

Socialnämnden 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

 

Remissvar från Tekniska förvaltningen 

Tekniska förvaltningen avslår medborgarförslaget med anledning av att det ifrån de kommunala 

förvaltningarna i dagsläget inte inkommit behov om inköp av ytterligare lokaler. 

 

Remissvar från Fritid- och kulturnämnden 

Nämnden anser att delar av lokalerna i Sörby center skulle vara lämpliga för föreningars- och 

studieorganisationers administration och behov av möteslokaler. Det vore också lämpligt att 

använda lokalytor till replokaler för musikgrupper, orkestrar och körer. Att låta flera föreningar ha 

kontor och sammanträdesrum i samma fastighet kan gagna föreningslivet och skapa möjligheter till 

ökad samverkan mellan föreningarna. Nämnden anser inte att Ronneby kommun ska köpa 

fastigheten, utan i så fall hyra lokalerna i fastigheten. 

 

Remissvar från Socialnämnden 

En samlokalisering av föreningar, organisationer m fl enligt ovan kan skapa ett mer 

gränsöverskridande arbete mellan olika aktörer. Det skulle kunna ge vinster genom att man 

organiserar sig med ex en gemensam administration. Det kan vara behövligt att göra en översyn hur 

stor andel av föreningsbidragen är till hyra av lokaler för att på så sätt ta ställning till om det finns 

ekonomiska fördelar med samlokalisering. Nämnden tar inte ställning till huruvida Ronneby 

kommun skall köpa in ytterligare fastigheter eller ej. 

 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Rådet tar inte ställning till ägandefrågan.  

Bedömning 
Det finns behov av mötes- och verksamhetslokaler för föreningar och organisationer. Dessutom kan 

en samlokalisering av föreningar, organisationer i samma fastighet gagna föreningslivet och bidra 

till ökad samverkan emellan dem.  

Däremot har inte kommunen behov av att köpa in ytterligare fastigheter. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige  

Att avslå medborgarförslaget avseende köp av lokaler.   

Att Fritid- och Kulturnämnden får i uppdrag att utreda behovet av möteslokaler. 
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Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget avseende 

köp av lokaler. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget avseende köp av lokaler. 

_____________________ 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 44(63) 

 
Kommunstyrelsen 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/227 

§ 319  Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik Mattsson, 
MP, med en uppmaning till kommunen, att inför ingånget EU -  Borgmästaravtal, låta 
utreda möjligheten att bilda ett säljbolag för handel med långsiktigt hållbar 
elektricitet 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §362/2013 2013-11-11, 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik 
Mattsson, MP, med en uppmaning till 
kommunen, att inför ingånget EU -  
Borgmästaravtal, låta utreda möjligheten 
att bilda ett säljbolag för handel med 
långsiktigt hållbar elektricitet 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Motion från kommunfullmäktigeledamoten 
Nils-Erik Mattson, MP, med en uppmaning 
att inför ingånget EU-Borgmästaravtalet, 
låta utreda möjligheten att bilda ett 
säljbolag för handel med långsiktigt 
hållbar elektricitet  

   

3 Handling 2013-05-15 Kommentarer till Ronneby Miljö & Teknik 
AB:s remissvar, N-E Mattsson, (MP) 

   

4 Handling 2013-04-23 N-E Mattsons motion om säljbolag. 
remissyttrande, Ronneby Miljö & Teknik 
AB 

   

5 Remiss utg. 2013-03-04 Ronneby Miljö & Teknik AB besvaras 
senast 2013-04-02 

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KF §157/2012 2012-05-31, Anmälan av 
motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson, MP, med en 
uppmaning till kommunen, att inför 
ingånget EU - Borgmästaravtal, låta 
utreda möjligheten att bilda ett säljbolag 
för handel med långsiktigt hållbar 
elektricitet 

   

7 Handling 2012-06-04 Motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson, MP, med en 
uppmaning till kommunen, att inför 
ingånget EU -Borgmästaravtal, låta utreda 
möjligheten att bilda ett säljbolag för 
handel med långsiktigt hållbar elektricitet, 
Nils-Erik Mattsson 

   

 

 

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag 
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Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Nils-Erik Mattsson, MP, har lämnat in en motion om att inför 

ingånget EU - Borgmästaravtal låta utreda möjligheten att bilda ett säljbolag för handel med 

långsiktigt hållbar elektricitet. Tanken är alltså att kommunen skall bilda ett ”internt” säljbolag. Ett 

dotterbolag som inte går ut och säljer/köper vanlig el på den öppna marknaden till alla, utan endast 

har inriktningen att köpa och sälja 100% - ig sol – el eller vind – el i den mån det eventuellt kan bli 

aktuellt med vind – el i vår kommun. Vi ser redan nu att Ronneby via ett internt säljbolag skulle 

kunna få ut ett betydligt högre pris för Miljötekniks sol – kWh än den beräknade ”inbesparingen av 

ej inköpt vanlig elektricitet ” som Miljötekniks sol – el nu ersätter och som redovisats inom 

nätbolaget Ronneby Miljö % Teknik AB. 

I yttrande från Miljö & Teknik AB framgår att i Ronneby finns endast några få microproducenter av 

el.  Att bilda ett nytt elhandelsbolag för de få microproducenter vi har idag är inte lönsamt. I den 

sammanfattande bedömningen från kommunledningsförvaltningen framgår att lokal produktion av 

förnybar el förväntas bli en viktig del av framtidens energisystem. I dag finns endast några få 

mikroproducenter så lönsamhet saknas men med ett allt större intresse från företag, offentliga 

organisationer och privatpersoner tillsammans med ändrade regler kan innebära en framtida 

öppning i frågan om att bilda ett kommunalt säljbolag för handel med långsiktig hållbar el. 

Kommunfullmäktigeledamoten Nils-Erik Mattsson, MP, har lämnat in en motion om att inför 

ingånget EU - Borgmästaravtal låta utreda möjligheten att bilda ett säljbolag för handel med 

långsiktigt hållbar elektricitet. 

 

Ronnebys grannkommuner har både egna och andra säljbolag för elektricitet inom sina 

kommungränser. Då Ronneby kommun inte har något sådant säljbolag anser vi att Ronneby 

kommun för närvarande utsätter nätkunder för en tydlig diskriminering. 

 

Det har redan visat sig att personer som vill göra en viktig miljöinsats genom att investera i egen sol 

- el inte kan sälja sitt överskott av elektricitet till Ronneby Miljö & Teknik AB då de bara har 

nätverksamhet och inte har laglig rätt att handla med elektricitet. Säljbolag från grannkommunerna 

säger sig vilja handla sådan micro – producerad egen - el, från sina egna kommuninvånare, vilket 

innebär att Miljötekniks kunder i detta avseende hamnar i et moment 22. 

 

Tanken är alltså att kommunen skall bilda ett ”internt” säljbolag. Ett dotterbolag som inte går ut och 

säljer/köper vanlig el på den öppna marknaden till alla, utan endast har inriktningen att köpa och 

sälja 100% - ig sol – el eller vind – el i den mån det eventuellt kan bli aktuellt med vind – el i vår 

kommun. Vi ser redan nu att Ronneby via ett internt säljbolag skulle kunna få ut ett betydligt högre 

pris för Miljötekniks sol – kWh än den beräknade ”inbesparingen av ej inköpt vanlig elektricitet ” 

som Miljötekniks sol – el nu ersätter och som redovisats inom nätbolaget Ronneby Miljö % Teknik 

AB. Vi ser också en tydlig fördel för kommunen som ägare till detta interna säljbolag, inför den 

förväntade framtiden inom sol – el området, både med hänsyn till de planer på en utökad satsning 

på just sol – el som föreligger. Ytterligare en fördel för just sol – el i vår kommun är det generella 

förbud mot storskalig vind – el som totalförsvaret riksintresse mot vindkraft omkring F17 utgör. 

Detta öppnar för ett ökande intresse, speciellt för markägare på landsbygden, för de kunna erbjuda 

markområden för sol – el, som ersättning för den vindkraft de ej kan sätta upp.  

 

Vi är bara i början av sol – åldern och visst bör Ronneby kommun kunna dra nytta av både redan 

visat intresse av sol – bruk här i vår kommun och för att kommunen lättare ska kunna uppfylla de 

krav som Borgmästaravtalet kommer ställa på vår framtida energi/Exergi  - politik. 
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Remissyttrande 
Ronneby Miljö & Teknik AB har i sitt remissyttrande framfört följande: 1996-11-25 KF § 150 

beslöt kommunfullmäktige att sälja aktierna i Blekinge Energi AB som var kommunens 

elhandelsbolag till Norsk Hydro kraft AB. Ronneby Miljö & Teknik AB är idag ett elnätsbolag. I 

Ronneby finns endast några få microproducenter av el. Om dessa microproducenter levererar el in 

på vårt nät ersätter vi dem med elnätskostnaden som Miljöteknik betalar till överliggande nät vilket 

idag är 2,4 öre/kWh. Den övriga delen på elpriset får microproducenterna teckna avtal med något 

elnätsbolag. Att bilda ett nytt elhandelsbolag för de få microproducenter vi har idag är inte lönsamt. 

Ronneby kommun har valt inriktning 1996 då man beslutat inte ha något säljbolag i den kommunala 

verksamheten.  

Bedömning 
Camilla Norrman, Miljöutvecklare och Karin Lundberg, Miljösamordnare, på 

kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och kommit fram till följande: Under åren 2013-

2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller med syftet att bidra till 

omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Detta 

medför att många svenskar idag kan skaffa och låta sätta upp solceller på taken med allt bättre 

ekonomi. Med mer småskalig förnybar elproduktion ökar vi den förnybara elen, samtidigt som fler 

konsumenter skaffar sig en starkare ställning på elmarknaden, och tar kontroll över sina egna 

elkostnader. 

 

En av de mest diskuterade idéerna för att göra det ännu mer lönsamt att bli sin egen elproducent är 

det som kallas nettodebitering. En idé som bygger på att den som producerar och säljer egen el ska 

få kvitta den mot den el som man köper från nätet, och slippa betala energiskatt och moms för den 

el man säljer. Nettodebitering är helt enkelt en modell som gör det ännu mer lönsamt att producera 

sin egen förnybara el. 

 

För att Sverige ska kunna införa ett sådant system måste vi utforma en modell som ligger i linje 

med EU:s skatteregler, och som blir hållbar också över tid. Därför tillsatte Finansdepartementet i 

våras en särskild utredare som fick i uppdrag att utforma en framkomlig modell och i juni lämnade 

han sitt förslag. 

 

Det utredaren redovisat är två förslag, dels ett kvittningsskatteförslag, som liknar den modell som 

oftast förekommit i den allmänna debatten, och dels en skatteavdragsmodell. Enligt utredaren blir 

de ekonomiska effekterna av modellerna ungefär desamma för den enskilde elproducenten. 

Utredaren förespråkar skatteavdragsmodellen eftersom det är en modell som håller sig inom ramen 

för EU:s skattelagsstiftning. Om förslaget går igenom och tas i sin helhet kommer nya regler att 

införas för mikroproducenter 1 januari 2014 och för elnätsbolag och elsäljbolag 1 januari 2015. 

Lokal produktion av förnybar el förväntas bli en viktig del av framtidens energisystem. I dag finns 

endast några få mikroproducenter så lönsamhet saknas men med ett allt större intresse från företag, 

offentliga organisationer och privatpersoner tillsammans med ändrade regler kan innebära en 

framtida öppning i frågan om att bilda ett kommunalt säljbolag för handel med långsiktig hållbar el. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att i enlighet med ovanstående 

avslå motionen. 
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Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med ovanstående avslå 

motionen. 

Arbetsutskottets beslut 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och tjänstgörande ersättare Margareta 

Yngveson (S) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till Ronneby Miljö & Teknik AB:s styrelse. 

_____________________ 

Exp: 

Camilla Norrman 

Ronneby Miljö & Teknik AB
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2012/380 

§ 320  Besvarande av medborgarförslag angående tvåtaktsfritt i Ronneby 2015, från 
Åke Tärntoft 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §363/2013 2013-11-11, 

Besvarande av medborgarförslag 
angående tvåtaktsfritt i Ronneby 2015, 
från Åke Tärntoft 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Medborgarförslag från Åke Tärntoft, C, 
ang. tvåtaktsfritt i Ronneby 2015  

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-11-23 KF §316/2012 2012-11-29, Anmälan av 
medborgarförslag från Åke Tärntoft 
angående tvåtaktsfritt i Ronneby 2015 

   

4 Handling 2012-11-05 Medborgarförslag angående tvåtaktsfritt i 
Ronneby 2015, Åke Tärntoft 

   

      

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Åke Tärntoft, C, angående tvåtaktsfritt i Ronneby 2015. 

Tvåtaktsmotorn är förmodligen den miljömässigt sämsta bensinmotorn. Det har länge funnits 

alternativ till denna. Med sikte på ett slutanvändande av tvåtaktsmotorn år 2020 (veteranbilar 

undantagna) föreslår jag: att Ronneby kommun verkar för att all nyförsäljning av tvåtaktsmotorer 

skall upphöra senast 31.12.2015.  

 

Kommunen har ingen rådighet i frågan gällande nyförsäljning av tvåtaktsmotorer. Det är därför 

oklart på vilket sätt Ronneby kommun skall verka för att all nyförsäljning av tvåtaktsmotorer skall 

upphöra till senast 31.12..2015. Kommunen har möjlighet att genom inom den kommunala 

organisationen samt de kommunala bolagen påverka val av motorer vid inköp och på så sätt 

påskynda utfasning av tvåtaktsmotorer. I dagsläget finns ingen sammanställd uppgift på om det 

finns tvåtaktsmotorer inom den kommunala organisationen och dess bolag och i så fall i vilken 

omfattning. Kommunen ha också möjlighet då det gäller miljöfrågor att informera.  

Bedömning 
Ärendet har beretts av Camilla Norrman, Miljöutvecklare, kommunledningsförvaltningen. 

Kommunen har ingen rådighet i frågan gällande nyförsäljning av tvåtaktsmotorer. Det är därför 

oklart på vilket sätt Ronneby kommun skall verka för att all nyförsäljning av tvåtaktsmotorer skall 

upphöra till senast 31.12..2015. Kommunen har möjlighet att genom inom den kommunala 

organisationen samt de kommunala bolagen påverka val av motorer vid inköp och på så sätt 

påskynda utfasning av tvåtaktsmotorer. I dagsläget finns ingen sammanställd uppgift på om det 

finns tvåtaktsmotorer inom den kommunala organisationen och dess bolag och i så fall i vilken 

omfattning. Kommunen ha också möjlighet då det gäller miljöfrågor att informera.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att avslå medborgarförslaget 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

_____________________ 
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2012/299 

§ 321  Besvarande av medborgarförslag från Emma Johansson och Christine 
Johansson angående iordningställande av lekplatsen vid Synaregatan 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §364/2013 2013-11-11, 

Besvarande av medborgarförslag från 
Emma Johansson och Christine 
Johansson angående iordningställande av 
lekplatsen vid Synaregatan 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-13 Förslag till svar på medborgarförslag om 
lekplatsen på Synaregatan  

   

3 Remissvar utg. remiss 2012-12-03 Svar på remiss, Tekniska förvaltningen    

4 Remiss utg. 2012-10-02 Tekniska förvaltningen besvarad 2012-
12-03  (2012.4388) 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-09-19 KF §252/2012 2012-09-27, Anmälan av 
medborgarförslag från Emma Johansson 
och Christine Johansson angående 
iordningställande av lekplatsen vid 
Synaregatan 

   

6 Handling 2012-09-07 Medborgarförslag från Emma Johansson 
och Christine Johansson angående 
iordningställande av lekplatsen vid 
Synaregatan, Emma Johansson 

   

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Emma Johansson har tillsammans med Christine Johansson lämnat in ett medborgarförslag i 

september 2012 där de förslår att lekplatsen som finns på Synaregatan fixas i ordning och att delar 

av de AFA-medel som återbetalades då skulle kunna läggas på denna upprustning.  

Bedömning 
Förslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen. Förvaltningen hänvisar i sitt remissvar till 

den lekplatsutredning som då hade satts igång. Förvaltningen redovisar vidare att vid användning av 

AFA-medel lades fokus på satsningar på lekplatser som de bedömde som högst sannolikt att de 

skulle bibehållas efter beslut i samband med redovisning av lekplatsutredningen. 

 

Resultatet av lekplatsutredningen har inväntats innan förslag på svar på medborgarförslaget tagits 

fram.  

 

Lekplatsutredningen har nu presenterats och i det förslag som behandlats politiskt finns lekplatsen 

på Synaregatan med som en s k närlekplats. Syftet med lekplatsutredningen har varit att på ett 

strukturerat sätt se över vilka lekplatser Tekniska förvaltningen klarar av att tillhandahålla inom 

nuvarande budgetramar både avseende reinvesteringar och skötsel. Detta för att kunna garantera 

säkerhet och tillgänglighet på lekplatserna. 
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Medborgarförslaget förslås vara besvarat med ovanstående. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående. 

_____________________ 
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2012/290 

§ 322  Besvarande av medborgarförslag avseende en tränings- och tävlingsbana för 
dragracing samt konbana 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §365/2013 2013-11-11, 

Besvarande av medborgarförslag 
avseende en tränings- och tävlingsbana 
för dragracing samt konbana 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-11 Förslag till svar på medborgarförslag 
angeånde bana för dragracing samt 
konbana  

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-05-30 KF §141/2013 2013-05-30, Besvarande 
av medborgarförslag från Pernilla 
Törnström avseende en tränings- och 
tävlingsbana för dragracing samt konbana 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-05-07 KS §155/2013 2013-05-07, Besvarande 
av medborgarförslag avseende en 
tränings- och tävlingsbana för dragracing 
samt konbana 

   

5 Beslut allmänt ärende 2013-04-08 KS AU §116/2013 2013-04-08, 
Besvarande av medborgarförslag 
avseende en tränings- och tävlingsbana 
för dragracing samt konbana 

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-10 Förslag till svar på medborgarförslag från 
Pernilla Törnström, East Performance 
Racing, angående dragracing och 
konbana  

   

7 Handling 2012-11-15 FKN § 126/2012 Beslut angående 
dragracing och konbana, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

8 Beslut allmänt ärende 2012-08-29 KF §220/2012 2012-08-30, Anmälan av 
medborgarförslag från Pernilla Törnström 
avseende en tränings- och tävlingsbana 
för dragracing samt konbana 

   

9 Handling 2012-08-29 Medborgarförslag avseende en tränings- 
och tävlingsbana för dragracing samt 
konbana, East Performance Racing 
(EPR) 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
East Performance Racing, genom Pernilla Törnström, föreslår i ett medborgarförslag att en tränings- 

och tävlingsbana för dragracing och konbanekörning anläggs i Ronneby. De förslår att detta görs 

vid den gamla betongfabrikens område i närheten av F17. 
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Bedömning 
I sitt medborgarförslag beskriver föreningen vad dragracing och konbanekörning är och redovisar 

en planritning på hur en sådan tränings- och tävlingsanläggning skulle kunna se ut. De framhåller 

fördelarna med att man med en sådan anläggning får en laglig plats att köra på istället för på 

allmänna vägar. De menar också att en bana för detta skulle gynna kommunen och dess företagare 

då deltagare i dessa evenemang behöver både det ena och det andra till båda sig själva och till sina 

fordon. Evenemangen skulle även locka publik och ge kommunen en möjlighet att profilera sig. 

Förslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden. 

 

I beslutsförslaget, lämnat av förvaltningschef Tommy Johansson till nämnden, konstateras att 

förslaget till plats för banan ligger på en fastighet som kommunen inte förfogar över. 

Förvaltningschefen redovisar att i angränsande kommuner inom Blekinge har genom åren olika 

undersökningar gjorts med anledning av den föreslagna motorsportens etablering. Deras utredningar 

pekar på svårigheter att finna lämpliga platser och de hänvisar till Emmabodabanan. Inom Ronneby 

kommun har det också tidigare gjorts grundliga undersökningar gällande plaster att etablera 

dragracing och konbana på. Några tillfredställande lösningar har inte kunnat finnas. 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå 

att medborgarförslaget besvaras med att inom Ronneby kommun finns inga naturliga platser att 

etablera denna motorsport på utan rekommenderar en kontakt med exempelvis Emmabodabanan. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet vid sitt sammanträde 2013-05-30 för att samordna svaret 

med likartat inkommet medborgarförslag. Det medborgarförslag som avsågs är dock avslutat i och 

med att det drogs tillbaka samtidigt som det nya lämnades in.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med Fritid- och kulturnämndens förslag dvs att 

medborgarförslaget besvaras med att inom Ronneby kommun finns inga naturliga platser att 

etablera denna motorsport på utan rekommenderar en kontakt med exempelvis Emmabodabanan.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med Fritid- och 

kulturnämndens förslag, dvs att medborgarförslaget besvaras med att inom Ronneby kommun finns 

inga naturliga platser att etablera denna motorsport på, utan rekommenderar en kontakt med 

exempelvis Emmabodabanan.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med Fritid- och kulturnämndens förslag, dvs att 

medborgarförslaget besvaras med att inom Ronneby kommun finns inga naturliga platser att 

etablera denna motorsport på, utan rekommenderar en kontakt med exempelvis Emmabodabanan.  

_____________________ 
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2012/351 

§ 323  Besvarande av medborgarförslag från Gisela Håkansson angående lekplatsen 
på Kalleberga Hallar, Synaregatan 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §366/2013 2013-11-11, 

Besvarande av medborgarförslag från 
Gisela Håkansson angående lekplatsen 
på Kalleberga Hallar, Synaregatan 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-13 Förslag till svar på medborgarförslag 
gällande lekplats på Synaregatan  

   

3 Remissvar utg. remiss 2012-12-28 Svar på remiss, Tekniska förvaltningen    

4 Remiss utg. 2012-12-04 Tekniska förvaltningen besvarad 2012-
12-28  (2013.300) 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-10-18 KF §291/2012 2012-10-25, Anmälan av 
medborgarförslag från Gisela Håkansson 
angående lekplatsen på Kalleberga 
Hallar, Synaregatan 

   

6 Handling 2012-10-15 Medborgarförslag angående lekplatsen 
på Kalleberga Hallar, Synaregatan, 
Gisela Håkansson 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Gisela Håkansson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att lekplatsen på Synaregatan 

ska få vara kvar. 

Bedömning 
Medborgarförslaget inkom hösten 2012 då Tekniska förvaltningen precis hade satt igång en 

lekplatsutredning. Tekniska förvaltningen har haft medborgarförslaget på remiss och svarade redan 

i december 2012 "att besluta att bibehålla aktuell lekplats innan utredningen lagts fram vore att 

begränsa utredningen".  

För att kunna ge ett korrekt besked till förslagsställaren har det bedömts vara mest korrekt att 

avvakta resultatet av lekplatsutredningen. Den har nu presenterats och i det förslag som behandlats 

politiskt finns lekplatsen på Synaregatan med som en s k närlekplats. 

 

Medborgarförslaget bör med ovanstående anses vara besvarat.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  
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Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

_____________________ 
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2013/29 

§ 324  Besvarande av medborgarförslag att införa fria resor inom kollektivtrafiken 
för 65+ och förtidspensionärer 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §367/2013 2013-11-11, 

Besvarande av medborgarförslag att 
införa fria resor inom kollektivtrafiken för 
65+ och förtidspensionärer 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-02 Förslag till svar på medborgarförslag 
angående fria resor för 65+ och 
förtidspensionärer  

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-01-31 KF §10/2013 2013-01-31, Anmälan av 
medborgarförslag från Kerstin Eliasson 
om att införa fria resor inom 
kollektivtrafiken för 65+ och 
förtidspensionärer 

   

4 Handling 2013-01-31 Medborgarförslag att införa fria resor 
inom kollektivtrafiken för 65+ och 
förtidspensionärer, Kerstin Eliasson 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kerstin Eliasson föreslår i ett medborgarförslag att Ronneby kommun inför ett "seniorkort" inom 

kollektivtrafiken. Kortet ska gälla för fria resor med Blekingetrafiken inom kommunen, kl. 08:30 - 

15:00 samt 18:00 - 06:00 på vardagar. På helger, aftnar och röda dagar ska kortet gälla dygnet runt. 

Bedömning 
År 2012 besvarande Kommunstyrelsen en skrivelse från Kommunala pensionärsrådet om att 

pensionärer ska få åka gratis eller till rabatterat pris på lokalbussarna på de tider då det är få åkande. 

Kommunstyrelsen svarade då att kommunen i dagsläget inte kommer att verka för detta. 

 

Det är ett återkommande önskemål från flera grupper i samhället att få gratis eller rabatterade resor 

med kollektivtrafiken. Det är unga, äldre, funktionshindrade m fl. Taxorna för resor med 

kollektivtrafiken i Blekinge har varit gemensamma, dvs det har inte funnits taxor som bara gällt en 

kommun. Det anses vara en fördel att taxorna är samma och det är dessutom enklare att förmedla 

taxeinformation om så är fallet. I det Trafikförsörjningsprogram som togs fram av Region Blekinge 

i dess roll som kollektivtrafikmyndighet finns riktlinjer med avseende taxesystem och prissättning. 

Det som närmast rör taxesystemet är formuleringen att "Det ska vara möjligt att tillämpa en mer 

marknadsanpassad prissättning..." som syftar till att kunna sänka eller höja priser för att uppnå t. ex. 

ett högre resande eller en högre intäkt. Region Blekinge har fått liknande medborgarförslag liksom 

Karlskrona kommun. Karlskrona beslutade att delge Blekingetrafiken AB kommunens synpunkter 

på medborgarförslaget och därmed anse det besvarat. Karlskronas synpunkter var att ett första steg i 

en marknadsprissättning skulle kunna vara att sänka biljettpriserna under låglasttid, t. ex. för 

pensionärer eller generellt, för att på så sätt utnyttja ledig kapacitet i fordonen. När 
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Blekingetrafikens verksamhetsplan för 2014-2016 beslutades i april var ekonomin en central fråga 

där flera av finansiärerna av kollektivtrafiken underströk att underskottet i trafiken inte får öka. 

Detta minskar möjligheterna att sänka priserna generellt om det inte kan ge minskat underskott 

genom t. ex. fler resenärer. Trafiknämnden Region Blekinge beredde ärendet i maj och beslutade att 

delge Blekingetrafiken medborgarförslaget som ett underlag inför kommande taxebeslut med 

kompletteringen att även andra resenärsgrupper och subventionsnivåer bör belysas. Hänsyn bör tas 

till vikten av att kostnadsdrivande förändringar i taxesystemet försvårar arbetet med att nå 

ekonomiska mål som beslutats i verksamhetsplanen för 2014-2016. Regionstyrelsen beslutade 

2013-09-04 att medborgarförslaget är besvarat med att det utgör en del av underlaget inför 

kommande taxebeslut inom den nya organisationen där Blekingetrafiken numera är en förvaltning 

under Trafiknämnden. 

 

I Skåne och i Västsverige finns flera kommuner som erbjuder seniorkort inom kollektivtrafiken 

genom avtal mellan kommunen och trafikbolaget. Vad som ingår i dessa kort varierar liksom från 

vilken ålder man har möjlighet att få ett sådant kort. Några har en åldersgräns på 65, några 70 och 

några 75 år. I en del kommuner gäller kortet under lågtrafik, i andra hela dygnet. I de allra flesta fall 

gäller kortet också enbart för resor inom kommunen. Gemensamt för denna lösning är att 

kommunerna själva står för kostnaden. Ingen kostnad belastar kollektivtrafikbolaget eller 

motsvarande. Fördelarna är att man sett att de äldre kommer ut mer och blir mer socialt aktiva. 

Kostnaderna för färdtjänst har också sjunkit i några fall. Kostnaderna för de enskilda kommunerna 

är dock höga. Hässleholm och Ängelholm betalar t. ex. 1 miljon kr om året. Flera kommuner 

resonerar att dessa pengar kan göra större nytta någon annanstans i den kommunala verksamheten. 

 

Mot bakgrund av ovanstående redovisning förslås att medborgarförslaget besvaras med att Ronneby 

kommun inte avser att införa seniorkort i den egna kommunen men att förslaget överlämnas till 

Blekingetrafiken, Region Blekinge, som ett underlag för kommande taxebeslut.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget besvaras med att Ronneby kommun inte avser 

att införa seniorkort i den egna kommunen men att förslaget överlämnas till Blekingetrafiken, 

Region Blekinge, som ett underlag för kommande taxebeslut.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras med 

att Ronneby kommun inte avser att införa seniorkort i den egna kommunen men att förslaget 

överlämnas till Blekingetrafiken, Region Blekinge, som ett underlag för kommande taxebeslut.  

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  

 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras med att Ronneby kommun inte avser 

att införa seniorkort i den egna kommunen men att förslaget överlämnas till Blekingetrafiken, 

Region Blekinge, som ett underlag för kommande taxebeslut. 

_____________________
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2013/400 

§ 325  Uppräkning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2014 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-19 Beslut om uppräkning av ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda  
   

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Gällande bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda antogs KF § 332/2010.  

Inför år 2014 föreslås att ersättningsnivåerna, i likhet med tidigare år, revideras med det 

genomsnittliga utfallet. Det genomsnittliga utfallet enligt 2013 års lönerevision blev 2,65 % för 

samtliga tillsvidareanställda i Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer att förtroendemannaarvodena för 

2014, ska räknas upp med 2,65 % utifrån de nivåer som gäller för 2013. Budgetanslag omfördelas i 

budget och plan från centralt konto för lönerevision. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige fastställer att förtroendemannaarvodena för 2014, ska räknas upp med 2,65 % 

utifrån de nivåer som gäller för 2013. Budgetanslag omfördelas i budget och plan från centralt 

konto för lönerevision. 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 59(63) 

 
Kommunstyrelsen 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/223 

§ 326  Anhållan om tilläggsanslag, Överförmyndarnämnden 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-18 Reviderat förslag till tilläggsanslag, 

Överförmyndarnämnden 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-08-29 KF §180/2013 2013-08-29, 
Överförmyndarnämndens anhållan om 
tilläggsanslag 

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-08-09 KS §208/2013 2013-08-13, Anhållan om 
tilläggsanslag, Överförmyndarnämnden 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §215/2013 2013-06-10, Anhållan 
om tilläggsanslag 

   

5 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. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Överförmyndarnämnden i uppdrag att avvakta 

Tertialuppföljning II, därefter återkomma till Kommunfullmäktige i ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Överförmyndarnämnden i uppdrag att avvakta 

Tertialuppföljning II, därefter återkomma till Kommunfullmäktige i ärendet. 

 

 

Överförmyndarnämnden § 587/2013 

Sammanfattning 
Av olika anledningar, som tidigare redovisats, överskred Överförmyndarnämnden sin budget 2012.  

Nämnden kan nu konstatera att budgeten kommer att överskridas även innevarande år. 
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Kostnadsökningen beror i huvudsak på: 

 Höjt prisbasbelopp, då arvodet beräknas utifrån procentsatser av pbb. 

 Flertalet av dagens huvudmän har bristande ekonomi, vilket innebär att kommunen får 

betala ställföreträdarnas arvoden. 

 Ökade kostnader för arvoden till ställföreträdare, beroende på allt mer komplicerade 

ärenden. 

 Nämnden gör bedömningen att omfördelning av befintliga medel, inte är möjlig. 

 

 

Med anledning av ovanstående anhåller Överförmyndarnämnden om tilläggsanslag med 

250 tkr för 2013. 

 

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

tjänstgörande ersättaren Margareta Yngveson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Överförmyndarnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 

250 tkr för 2013. 

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

Kommunstyrelsens bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att beviljar överförmyndarnämnden ett tilläggsanslag på 250 tkr för 

2013. 

_____________________ 
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2013/1 

§ 327  Delegationsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-11-08 KS AU §369/2013 2013-11-11, 

Delegationsärenden 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-06 Återrapportering delegationsbeslut 
Tekniska förvaltningen 2013-10  

   

Sammanfattning 
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Tekniska förvaltningen. 

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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2013/321 

§ 328  Hemställan avseende utbetalning av lån till Listerby IK enligt avtal mellan 
Listerby IK och Ronneby kommun daterat 1985-02-20 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-26 Mailkorrespondens med Roger 

Fredriksson gällande beslutsläget, Jörgen 
Carlsson 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-10-28 KS AU §334/2013 2013-10-28, 
Hemställan avseende utbetalning av lån 
till Listerby IK enligt avtal mellan Listerby 
IK och Ronneby kommun daterat 1985-
02-20 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-21 Begäran om infriande av räntefritt lån     

4 Handling 2013-09-18 Hemställan avseende utbetalning av lån 
till Listerby IK enligt avtal mellan Listerby 
IK och Ronneby kommun daterat 1985-
02-20, Listerby idrottsklubb 

   

 

 

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Listerby Idrottsklubb har den 20 februari 1985 tecknat ett avtal med Ronneby kommun om 

uppförande av servicebyggnad/ omklädningsbyggnad på kommunens fastighet Listerby 

14:20. Avtalet innehåller en klausul om att det åligger Ronneby kommun att, då 

föreningens ekonomiska situation så kräver, medverka till att föreningen kan erhålla ett 

amorterings- och räntefritt lån på upp till 150 000 kronor för finansiering av 

föreningsverksamhet. 

Bedömning 
Avtalet tecknades före nya kommunallagens tillkomst och har inte i allt väsentligt utgått 

från kommunallagens regler om likabehandling vid beslut om att underteckna avtalet. 

Klausulens innebörd ur ett juridiskt avtalsrättsligt perspektiv anger att kommunen skulle 

medverka till att lån kan erhållas dvs. tas i bank. Kommunen är ingen finansiär på den 

affärsmässiga bankmarknaden. Kommunen kan inte låna ut pengar, som skattebetalare 

förväntar sig ska gå till i huvudsak den kommunala obligatoriska verksamheten och som är 

avsatt i budget att utifrån gällande lagar bedrivs och ta ansvar för att den fungerar. 

Det kan knappast varit parternas avsikt, när avtalet skrevs, att föreningen skulle stödjas 

ekonomiskt efter 28 års tid under en tid när världens ekonomier är i obalans. 

 

I kommunallagen finns numera en regel om god ekonomisk hushållning, som kommunerna 

måste leva upp till. Detta innebär att kommunen vid köp och försäljning ser till att erhålla 

bästa möjliga för sina skattepengar. Att på det sätt som Listerby IK begär stötta, när 

föreningen går med förluster överensstämmer inte alls med den affärsmässighet och 
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marknad vi alla; föreningar, företag, regering, landsting och kommuner lever med idag. 

 

Lagliga och avtalsrättsliga förutsättningar saknas att tillmötesgå föreningens begäran. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår begäran om utbetalning av ett amorterings- och räntefritt lån på 

150 000 kr för finansiering av föreningsverksamhet och föreslår kommunfullmäktige att 

fatta samma beslut. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan 

ställningstagande. 

 

Samt att ge kommunjurist Leona Öberg i uppdrag att ta fram en ekonomisk status för föreningen 

samt att kontrollera om föreningen är beviljade några bidrag från Ronneby kommun. 

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

Wildros (S), Roger Gardell (FP), Willy Persson (KD), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) 

samt ersättare Martin Moberg (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge delegation till Kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut 

inom ramen om 150 tkr från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

_____________________ 

Exp: 

Leona Öberg 


