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2011/357
§ 1 Information - Folkhälsopolitisk rapport samt folkhälsoarbete i Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2011-11-04

Information - Folkhälsopolitisk rapport
samt folkhälosarbete Ronneby kommun

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder informerar om folkhälsopolitisk rapport samt folkhälsoarbete
Sammanfattning
Folkhälsoinstitutet har haft ett regeringsuppdrag att ta fram en Folkhälsopolitisk rapport. Uppdraget
var att redovisa varför man ska satsa på folkhälsa, hur hälsan utvecklats de senaste åren, identifiera
de framtida utmaningarna och behov av strategiska satsningar för att tackla utmaningarna samt hur
olika aktörer kan bidra till framtidens folkhälsa.
Ronneby kommuns folkhälsoplan gäller t o m 2012 och kommer att följas upp och revideras.
Utgångspunkter för arbetet bör vara nuläget tillsammans med statens, landstingets och kommunens
ambitioner. Metod: 1. Erfarenhet av omvärldsanalys, 2. Analys av årsredovisningar utifrån statistik,
utfört arbete i nämnder/förvaltningar som påverkar hälsan och 3. Ta fram mål och indikatorer som
kopplas till budgeten. Ambitionen är dels att inte upprepa sådant som redan finns angivet eller
fungerar bra, utan istället ha ett utvecklingsfokus – utmaningar och dels att lyfta Ronneby som en
kommun som satsar på folkhälsa.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin, V, Margareta Yngveson, S, samt Susanne Lundgren, M.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2011/240
§ 2 Rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap
6f§ SoL samt beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, 2011, gällande
individ- och familjeomsorgen tredje kvartalet 2011
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-14

KS AU § 424/2011 2011-12-19, Rapport
av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL
samt beslut enligt 9§ och rapportering
enligt 28 f-g §§ LSS, 2011, gällande
individ- och familjeomsorgen 2011

2 Handling

2011-12-02

Rapport av ej verkställda beslut enligt 4
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap
6f§ SoL samt beslut enligt 9§ och
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, 2011,
gällande individ- och familjeomsorgen
tredje kvartalet, Socialnämnden

Socialnämnden § 174/2011
Socialchef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f §
Socialtjänstlagen gällande Individ- och familjeomsorgen, första kvartalet, samt skriftlig redovisning
av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, tredje kvartalet, redovisas för
nämndens ledamöter.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_________________
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2011/77
§ 3 Planändring för ny förskola på Hulta
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-04

Planändring för ny förskola på Hulta

2 Beslut allmänt ärende

2011-12-14

KS AU § 425/2011 2011-12-19,
Information angående Hulta förskola

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
KF har beslutat att bygga en ny förskola på Hulta 2014.
För att kunna bygga fler avdelningar på Hulta krävs en detaljplaneändring av området.
Skolan menar att det behövs 6 avdelningar och beslut om detta kommer att tas i
utbildningsförvaltningen senast februari.
Att driva genom en detaljplan kan ta ca 2 år pga. av överklagande. Om man sätter igång
med detaljplanen i början av i år 2012 kan man räkna med att vara färdig till våren 2014,
när byggnation skall påbörjas.
Tekniska förvaltningen har haft diskussion med samhällsbyggnadsförvaltningen om att en
ny plan behöver framtagas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sagt att dem kommer att
driva detaljplanen utifrån att dem får en förfrågan från KS och att det kommer att drivas
inom budgeten för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
För att Samhällsbyggnadsförvaltningen skall kunna driva genom detaljplan krävs att
Tekniska förvaltningen påbörjar sin projektering av en ny förskola.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att dem behöver ha 150 tkr för att kunna göra underlaget
till planen och vara med och driva den. Kostnaden är mestadels interna projekttimmar.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KS tidiglägger 150 tkr i budget från 2013 till 2012 för
att kunna driva genom planen under förutsättning att utbildningsförvaltningen tar beslut
kring fler avdelningar omkring februari 2012.
Tekniska förvaltningen föreslår även att KS skickar en uppmaning till byggnadsnämnden
att påbörja en detaljplanändring för att kunna bygga fler avdelningar på Hulta.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michaelsson,
C, Thomas Håkansson, C, Jan-Erik Wildros, S, Margareta Yngveson, S, samt Tommy Andersson,
S.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskott och att
beslut tas upp först efter att Utbildningsnämnden beslutat om antalet avdelningar på den nya
förskolan.
_____________________
Exp:

Utbildningsnämnden
William Lavesson
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2011/77
§ 4 Riva förskolan på Hulta
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-04

Riva förskolan på Hulta

2 Beslut allmänt ärende

2011-12-14

KS AU § 425/2011 2011-12-19,
Information angående Hulta förskola

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
KF har beslutat att bygga en ny förskola på Hulta 2014.
I projektet att bygga en ny förskola ingår det att riva den gamla. Att ha en förskola som står
kostar driftpengar och den står även och förfaller.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer kostnaden att riva förskolan på Hulta till 700 tkr.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KS tidiglägger 700 tkr i budget från 2014 till 2012 för
att kunna riva förskolan på Hulta.
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Lena Karstensson, M, Peter Bowin, V, samt Anna
Carlbrant, RP.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att tidiglägga 700 tkr i budget
från 2014 till 2012 för att kunna riva förskolan på Hulta.
_____________________
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2011/336
§ 5 Förskolan Backsippan Listerby
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-04

Framkommande uppgifter gällande
renovering av förskolan Backsippan i
Listerby

2 Beslut allmänt ärende

2011-12-14

KS AU § 426/2011 2011-12-19,
Information om förskolan Backsippan
Listerby

3 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-12-12

Förfrågningsunderlag till Backsippans
förskola Listerby

4 Beslut allmänt ärende

2011-10-26

KF § 264/2011 2011-10-27, Sanering av
förskolan Backsippan Listerby

5 Handling

2011-10-25

Undersökning av fuktskador utfört av
WSP Samhällsbyggnad, Anders
Salomonsson

6 Beslut allmänt ärende

2011-10-24

KS § 292/2011 2011-10-25, Förskolan
Backsippan Listerby

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Under vidare utredning för upphandling har det uppkommit att paviljongerna/barackerna i
Listerby är i sämre skick än beräknat, mer rötskador, fel ytskikt utifrån brand,
grundläggning dålig, dålig isolering, direktverkande el, kalldrag i fönstren och höjdskillnad
på golven vilket ger en dålig arbetsmiljö.
Har även framkommit att ca hälften av ytskikten inne i huvudbyggnaden inte uppfyller
kraven för brand och måste åtgärdas då man söker bygglov för ombyggnad.
Landstinget har även flyttat ut ur Vårdcentralen, avtalet är uppsagt.
Listerby är ett område som har stark tillväxt, det finns 32 byggbara tomter i dagslaget i
området planering pågår för ytterligare 70 tomter på Aspan år 2013 och Norrkåsa 10
tomter 2015.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att bästa förslaget är att riva Barackerna och använda
vårdcentralen till förskola, samt genom tillbyggnad få ytterligare en avdelning i anslutning
till vårdcentralen, för att klara framtida behov inom de närmaste åren.
Tekniska förvaltningen bedömer att tillbyggnaden, ombyggnaden av vårdcentralen och
rätta till ytskikten i huvudbyggnaden inte ryms inom 5 510 tkr för budget. Tekniska
förvaltningen bedömer en tillkommande kostnad på 2,4 Msek
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KS godkänner ett tilläggsanslag till Backsippan på 2,4
Msek.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michaelsson,
C, Anna Carlbrant, RP, Willy Persson, KD, Margareta Yngveson, S, Peter Bowin, V, samt Jan-Erik
Wildros, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskott och att
beslut tas först efter att Utbildningsnämnden utrett och beslutat om det behövs fem avdelningar.
_____________________
Exp:

Utbildningsnämnden
William Lavesson
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2012/9
§ 6 Taxor Karön - Ekenäs
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-04

Taxor på Karön-Ekenäs samt fullmakt för
avtal på fasta båtplatser

Näringslivschef Marcus Sandekjer och förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
De kommunala anläggningarna på Karön-Ekenäs hyrs sedan många år ut till hyresgäster, som sedan
sköter driften. Det har i samband med detta flera gånger diskuterats om Kommunfullmäktige i
Ronneby även fortsättningsvis ska sätta taxorna för de olika objekten (det vill säga för båttrafiken,
stugbyn, gästhamnsplatserna och de fasta båtplatserna) eller om priserna kan sättas av hyresgästen.
Vidare har det funnits luckor i kommunikationen mellan kommunens tjänstemän, hyresgästen på
Karön-Ekenäs och de båtägare som har avtal om fasta båtplatser i Ekenäs småbåtshamn. Det har
ibland varit oklart vem som gör vad och vem som är ansvarig, något som väckt irritation på flera
håll.
Bedömning
I många kommersiella hyresobjekt i Ronneby kommun, både hos ABRI och Tekniska
förvaltningen, lägger den politiska ledningen inga aspekter på vilken prisnivå som hyresgästerna
sätter gentemot sina kunder. Detta gäller exempelvis rum på Ronneby brunn, husvagnsplatser på
Järnaviks camping eller tjänster från företag i Brunnsparken. För att få en analog behandling av
olika hyresobjekt skulle det vara fördelaktigt att också låta hyresgästen på Karön-Ekenäs sätta
taxorna inom det område de hyr. Från tjänstemannasidan förslår vi därför att alla ovan nämnda
taxor ska sättas av hyresgästen och att Kommunfullmäktige därför tar bort objekten ur
författningssamlingen .
Detta skulle göra att uthyrningen marknadsanpassas, att prisnivån snabbare kan regleras i
konjunktursvängningar och att det blir konkurrens på lika villkor gentemot andra anläggningar. Det
skulle också göra hyresobjektet mer attraktivt. Allmänhetens tillträde till Karön säkerställs genom
det allmänna hyresavtalet till Karön-Ekenäsområdet.
Vad gäller handhavandet av de fasta båtplatserna är det av största vikt att en enda part får
helhetsansvaret för verksamheten och därmed kan agera tydligare och i samklang med båtägarna.
Detta för att minska handläggningstider, förenkla fördelning av platser och skapa bättre dialog. Vårt
förslag är att detta görs av hyresgästerna på Karön-Ekenäs, som då också behöver få fullmakt att
hantera kommunens avtal angående fasta båtplatser.
Förslag till beslut
Att Kommunfullmäktige beslutar:
- att låta hyresgästerna på Karön-Ekenäs sätta taxorna för båttrafiken, stugbyn, gästhamnsplatserna
och de fasta båtplatserna och att Kommunfullmäktige därmed tar bort objekten ur
författningssamlingen
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- att ge hyresgästerna på Karön-Ekenäs fullmakt att handha kommunens avtal angående fasta
båtplatser i Ekenäs småbåtshamn.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, Roger Gardell, FP, JanAnders Palmqvist, S,
Willy Persson, KD, Kenneth Michaelsson, C, Peter Bowin, V, Tommy Andersson, S, Margareta
Yngveson, S, Thomas Håkansson, C samt ersättare Monia Svensson, C.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att Kommunfullmäktige ska fatta beslut om samtliga taxor men bifall
till andra attsatsen i beslutsförslaget.
Peter Bowin, V, yrkar med instämmande av ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar också bifall till
attsats två men yrkar beträffande attsats ett att Kommunfullmäktige beslutar om taxorna för
båttrafiken och resterande del överlåts på hyresgästerna.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet att bifalla attsats två och finner
att Kommunstyrelsen bifaller desamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson, M ställer proposition på framförda yrkande gällande attsats ett och
finner att Kommunstyrelsen bifaller Peter Bowins och ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att besluta att låta hyresgästerna på Karön-Ekenäs
sätta taxorna för stugbyn, gästhamnsplatserna och de fasta båtplatserna och att Kommunfullmäktige
därmed tar bort objekten ur författningssamlingen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge hyresgästerna på Karön-Ekenäs
fullmakt att handha kommunens avtal angående fasta båtplatser i Ekenäs småbåtshamn.
_____________________
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2012/8
§ 7 Karön- Ekenäs nytt avtal
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-04

Hyresavtal Karön-Ekenäs

Näringslivschef Marcus Sandekjer och förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
Under slutet av 2011 har tjänstemän på Ronneby kommun fört förhandlingar med Karön Center AB
om ett nytt hyresavtal avseende Karön-Ekenäs. Det tidigare avtalet sades upp våren 2011 för
omförhandling. Detta var en planerad åtgärd för att anpassa avtalet till dagens förutsättningar och
föranleddes inte av missnöje med hyresgästen från fastighetsägarens sida.
Bedömning
Karön-Ekenäs är ett komplicerat hyresobjekt, som innehåller många delar. Ambitionen har varit att
göra ett helhetsavtal, där alla delar av området innefattas. Sägas kan att Karön-Ekenäs är en
kostnadspost för kommunen, men det bedöms att området är så viktigt för kommunens attraktivitet
och som nav i Ronnebys kustturism att det är viktigt att ha kontinuerlig verksamhet i objektets alla
delar.
Det nya avtalet är ett renodlat hyresavtal och omfattningen framgår av bifogat material
(specifikation finns på sida 1 av avtalet).
Förslag till beslut
Att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande kontraktsförslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, Roger Gardell, FP, JanAnders Palmqvist, S,
Willy Persson, KD, Kenneth Michaelsson, C, Peter Bowin, V, Tommy Andersson, S, Margareta
Yngveson, S, Thomas Håkansson, C samt ersättare Monia Svensson, C.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Peter Bowin, V, att punkt 9.1.1 stryks ur
avtalet samt att båttiderna under punkt 9.2 utökas från kl 10-17 till kl 10-19.
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att ytterligare information tas fram angående omfattningen
besittningsskyddet.
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att punkt 9.1.1. stryks ur avtalet, att tjänstemännen får i
uppdrag att innan Kommunfullmäktige föra en diskussion med hyresgästerna om utökad båttrafik
till kl 19 och vad det kan få för konsekvenser, att ytterligare information tas fram angående
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omfattningen av besittningsskyddet samt att övriga delar som lyfts upp av tjänstemännen ändras
innan beslut i Kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stryka punkt 9.1.1 i avtalsförlaget. Tjänstemännen får i uppdrag att
innan Kommunfullmäktige föra en diskussion med hyresgästerna om utökad båttrafik till kl 19 och
vad det kan få för konsekvenser, att ytterligare information tas fram angående omfattningen av
besittningsskyddet samt att övriga delar som lyfts upp av tjänstemännen ändras innan beslut i
Kommunfullmäktige.
_____________________
Exp:

Magnus Graad
Marcus Sandekjer
Per Engkvist
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2011/410
§ 8 Taxor för isyta/Lugnevi
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-14

KS AU § 430/2011 2011-12-19, Taxor för
isyta/Lugnevi

2 Handling

2011-12-09

Förslag på taxor för isyta/Lugnevi
§ 128/2011, Fritid- och kulturnämnden

Fritid- och kulturnämnden § 128/2011
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar förslag till taxor för isyta/Lugnevi.
Fritid- och kulturnämnden beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna taxor för isyta/Lugnevi.
Arrangemang
Idrottsarrangemang, matcher, tävlingar med
entré
1/1 plan
Lokal förening
vuxen
360 kr/tim
Lokal förening
barn/ungd.
180 kr/tim
Övriga
1200 kr/tim*)

1/2 plan

1/3 plan

Idrottsarrangemang, matcher, tävlingar utan entré
Lokal förening
Lokal förening
Övriga

vuxen
barn/ungd.

180 kr/tim
90 kr/tim
900 kr/tim

90 kr/tim
45 kr/tim
450 kr/tim

60 kr/tim
30 kr/tim
300 kr/tim

vuxen
barn/ungd.

180 kr/tim
90 kr/tim
900 kr/tim

90 kr/tim
45 kr/tim
450 kr/tim

60 kr/tim
30 kr/tim
300 kr/tim

Träningshyror
Lokal förening
Lokal förening
Övriga

*) Eller enligt överenskommelse
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna taxor för isytan
Lugnevi samt att det görs ett tillägg, att allmänheten har fri åkning.

Projektledare Per Engkvist redovisar nytt förslag med följande inskrivna tillägg: Allmänhetens
åkning fri entré.
Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Andersson, S.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna taxor för isytan
Lugnevi med tillägget att det är fri entré till allmänhetens åkning.
_____________________
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2011/398
§ 9 Försäljning av Sörby 5:12, Sörbydal Väster
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-06

KS AU §420/2011 2011-11-28,
Försäljning av Sörby 5:12, Sörbydal
Väster

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-12-06

Försäljning av Sörby 5:12, Sörbydal
Väster

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Sörbydal Väster, intill Arla
Agneta Johansson, och Klas Eriksson, Gamla Värperydsvägen 8, 37250 Kallinge har inkommit med
önskemål att köpa cirka 2000 kvm industrimark inom Sörbydal Väster. Området omfattar hela
Sörby 5:12 som redan är avstyckad. De vill bygga ett hunddagis.
Köpesumman föreslås till 175 kr per kvm inkl vatten- och avlopp men exklusive elanslutning och
ev anslutning till fjärrvärme
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan ställningstagande.

Markförvaltare Eva Lydin redovisar förslag till köpekontrakt. Köpeskillingen föreslås vara 80 kr
per kvadratmeter exklusive anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el och eventuellt
fjärrvärmeanslutning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna framtaget köpeavtal för Sörby
5:12
_____________________
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2011/401
§ 10 Fastighetsförvärv av Hoby 3:26
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-14

KS AU §432/2011 2011-12-19,
Fastighetsförvärv av Hoby 3:26

2 Handling

2011-11-29

Fastighetsförvärv av Hoby 3:26
§279/2011, Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden § 279/2011
Sammanfattning
Hans-Göran Andersson, förvaltare för Bennie Svensson, Ronnebyvägen 12, 370 10 Bräkne-Hoby.
Huvudmannen ska flytta och kommunen erbjuds att köpa in fastigheten till ett rimligt förmånligt
pris. Fastigheten är i stort behov av reparationer.
Bedömning
Sökanden menar att kommunen tidigare varit intresserad av att köpa fastigheten.
Bygg- och fastighetsenheten håller på att minska sitt fastighetsbestånd och säljer ut sådana
fastigheter som ej har med kärnverksamheten att göra.
Kommunen har mark innanför den berörda marken. Ronnebyhus har mark bredvid. Varken
kommunens parkenhet, gatuenhet eller kommunens bolag Ronneby Miljö & Teknik AB ser någon
anledning för kommunen att äga Hoby 3:26. Bygg- och fastighetsenheten är inte intresserade av att
äga fler hus. Huset är dessutom i dåligt skick och bygg- och fastighetsenhetens underhållsbudget
väldigt ansträngd.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker köp av fastigheten Hoby 3:26.
Nämnden beslutar också att meddela kommunstyrelsen att kommunstyrelsen bör höra med AB
Ronnebyhus om eventuellt intresse för köp av marken finns innan beslut fattas.
Ärendet översändes till kommunstyrelsen för beslut.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet om att köpa in fastigheten Hoby 3:26 i
Bräkne-Hoby.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet om att köpa in fastigheten Hoby 3:26 i
Bräkne-Hoby.
_____________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
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2011/417
§ 11 Omdisponering av investeringsmedel
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-14

KS AU §433/2011 2011-12-19,
Omdisponering av investeringsmedel

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-12-13

Omdisponering av investeringsmedel

Kommunikationschef Leif Söderlund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I IT-enhetens budget för 2011 finns investeringsmedel motsvarande 200 tkr, för införande av ett
Web-filter.
Supervisor modulerna för de centrala närverksswitcharna (3 st.) som är kritiska för hela
nätverksdriften är planerade att bytas under 2013. På grund av andra nödvändiga förändringar i
nätet bör dessa åtgärder tidigareläggas.
För att undvika nätstörningar, fördyringar i form av konsultkostnader, mm föreslås en annan
prioriteringsordning.
Förslag till beslut
Kommunikationsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta:
200 tkr av 2011 års investeringsmedel, används som delfinansiering av utbyte av s.k.
supervisormoduler.
Införandet av ett s.k. Web-filter framflyttas till 2013.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 200 tkr av 2011 års
investeringsmedel, används som delfinansiering av utbyte av s.k. supervisormoduler.
Införandet av ett s.k. Web-filter framflyttas till 2013.
Att i kompletteringsbudget för 2012 flytta över 200 tkr från 2011 års investeringsmedel.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 200 tkr av 2011 års
investeringsmedel, används som delfinansiering av utbyte av s.k. supervisormoduler.
Införandet av ett s.k. Web-filter framflyttas till 2013.
Att i kompletteringsbudget för 2012 flytta över 200 tkr från 2011 års investeringsmedel.
_____________________
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2011/408
§ 12 Omvårdnads- och serviceavgifter samt kostabonnemang inom äldreomsorgen
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU §434/2011 2011-12-19,
Omvårdnads- och serviceavgifter samt
kostabonnemang inom äldreomsorgen

2 Handling

2011-12-14

Omjusterad paragraf Omvårdnads- och
serviceavgifter samt kostabonnemang
inom äldreomsorgen § 145/2011

3 Handling

2011-12-09

Omvårdnads- och serviceavgifter samt
kostabonnemang inom äldreomsorgen §
145/2011, Äldreomsorgen

Äldrenämnden § 145/2011
Sammanfattning
Alliansen har arbetat fram förslag till hemtjänsttaxor 2012.
Förslag till beslut
Tre nivåer
Nivå 1 timtaxa, nivå 2 och 3 är fast pris per månad.
Nivå 1 endast serviceinsatser 0,5 % av prisbasbeloppet d.v.s. 214 kr per timme 2011
Nivå 2 Serviceinsatser samt en omvårdnadsinsats 3,5 % av prisbasbeloppet d.v.s. 1498 kr 2011
Nivå 3 Serviceinsatser och omvårdnadsinsatser maxtaxa 4 % av prisbasbeloppet d.v.s. 1712 kr 2011
Avgiftsutrymmet
Uttaget skall vara 80 procent av avgiftsutrymmet.
Avgiftsunderlag
Alla inkomster, som i år ingår, dvs. också, exempelvis, pensionsförsäkringar och realisationsvinster.
Maten
På särskilt boende föreslår vi matabonnemang, alla måltider inklusive mellanmål ingår. Allt för att
nutritionen ska vara så bra som möjligt för brukaren. Här gäller det priset som sätts av kostenhetenKF.
Förvaltningen kommer att få i uppdrag att utarbeta riktlinjer.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar i enlighet med Alliansens förslag.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta Alliansens förslag till
omvårdnads- och serviceavgifter samt kostabonnemang inom Äldrenämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, Bo Johansson, S, Susanne Lundgren, M,
Tommy Andersson, S, Margareta Yngveson, S, Peter Bowin, V, Thomas Håkansson, C, JanAnders
Palmqvist, S, samt Anna Carlbrant, RP.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson yrkar med instämmande av Susanne Lundgren, M, bifall till
Alliansens föreslagna omvårdnads- och serviceavgifter samt kostabonnemang inom Äldrenämnden
med tillägget att det innan beslut fattas i Kommunfullmäktige ska inarbetas i den kommunala
författningssamlingen, att Äldreförvaltningen får i uppdrag att till Kommunfullmäktige redovisa hur
föreslagna förändringar slår jämfört med nuvarande avgifter samt att det gör förtydligande avseende
kostabonnemanget och yttrande inhämtas från Kostenheten.
Bo Johansson med instämmande av JanAnders Palmqvist mfl yrkar att förslaget avslås och att
istället justeras nuvarande författningssamling utifrån basbeloppen för 2012.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande.
Nej-röst för bifall till yrkande från Bo Johansson.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) ja-röster och 7 (sju) nejröster
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta Alliansens föreslagna
omvårdnads- och serviceavgifter samt kostabonnemang inom Äldrenämnden.
Innan beslut i Kommunfullmäktige ska förslaget inarbetas i den kommunala författningssamlingen
Avgifter inom äldreomsorgen.
Äldreförvaltningen får i uppdrag att till Kommunfullmäktige redovisa hur föreslagna förändringar
slår jämfört med nuvarande avgifter samt att det görs förtydligande avseende kostabonnemanget
och yttrande inhämtas från Kostenheten.
_____________________
Exp:
Torill Skaar
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2011/416
§ 13 Betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU §435/2011 2011-12-19,
Betänkandet Kommunaliserad
hemsjukvård SOU 2011:55

2 Handling

2011-12-14

Förslag till yttrande över betänkandet
kommunaliserad hemsjukvård,
Äldreomsorgen

Äldrenämnden § 156/2011
Sammanfattning
Äldrechef Torill Skaar och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Karin Widecrantz
redogör för förslag till yttrande över betänkandet av Kommunaliserad hemsjukvård.
Ronneby kommun har erbjudits att yttra sig över betänkandet av Kommunaliserad
hemsjukvård, SOU 2011:55.
Med hemsjukvård avses alla hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem, dvs. både i
ordinärt och särskilt boende. Som grund för att tillhöra hemsjukvården ligger en vårdplan.
En vårdplan tas fram i samverkan med, förutom den enskilde själv och om han/hon önskar
närstående, berörda professioner kring vård och omsorg. Sjuksköterskan har det
övergripande ansvaret för patientens totala omvårdnad.
Yttrande 2011-12-05 i ärendet föreligger med sammanfattning enligt nedan.
Äldreförvaltningen instämmer i förslaget om vilken hemsjukvård, som bör utföras av kommunen
oavsett diagnos. (3.5 Vilken hemsjukvård bör tas över s.54)
Detsamma gäller utredningens förslag 4.2 om den ekonomiska regleringen s. 63.
Äldreförvaltningen anser dessutom att hjälpmedel till personer i ordinärt boende överförs till
kommunen. Det gäller hjälpmedel i ordinärt boende som förskrivs utifrån en medicinsk bedömning
av patientens funktionsförmåga eller behov avseende rörelseförmåga, kognition, kommunikation,
medicinska behov samt inkontinens. Kostnaderna för hjälpmedel följer alltid förskrivaren.
Utredningens förslag om att kommunerna kan få ersättning från Försäkringskassan för den vård de
tillhandahåller patienter som tillfälligt vistas i kommunen bör beaktas.(Sammanfattning s.14)
Förslag till beslut
Äldrenämnden tar yttrandet som sitt eget och delger Kommunstyrelsen detsamma för beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden tar yttrandet som sitt eget och delger Kommunstyrelsen detsamma för beslut.
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ej avge yttrande i ärendet avseende Betänkande av Kommunaliserad
hemsjukvård.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, Kenneth Michaelsson, C, Margareta Yngveson,
S, samt Susanne Lundgren, M.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ej avge yttrande i ärendet avseende Betänkande av Kommunaliserad
hemsjukvård.
_____________________
Exp: Äldrenämnden
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2011/95
§ 14 Förslag till utvärdering av handlingsplanen i det landsbygdspolitiska
programmet
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU §436/2011 2011-12-19, Förslag till
utvärdering av handlingsplanen i det
landsbygdspolitiska programmet

2 Handling

2011-11-30

Utvärderingsrapport för handlingsplanen i
det landsbygdspolitiska programmet

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett en parlamentarisk sammansatt grupp av politiker att i samråd med
Ronneby kommunbygderåd göra en utvärdering av handlingsplanen i kommunens
landsbygdspolitiska programmet. I uppdraget ingick också att utvärdera Leader Blekinge projektet
Hjärtats fröjd samt att efter avslutad utvärdering arbeta fram ett förslag till uppdaterad
handlingsplan.
Framställning
En utvärdering gjordes med målet att ge ett förslag till kommunfullmäktige på ny handlingsplan för
det landsbygdspolitiska programmet.
Material för arbetet har varit Landsbygdspolitisk program och dess handlingsplan samt KPMG:s
revisionsrapport från 2010, Granskning av kommunens tillämpning och efterlevnad av det
landsbygdspolitiska programmet. Arbetet utgick också från förslaget till utvärdering i beslut
2011/95 § 107.
Utvärderingsgruppen som leddes av Kenneth Michaelsson har träffats tio gånger under hösten med
start den 19 september. Vid fem tillfällen av dessa har kommunbygderådet och representanter från
landsbygden medverkat.
Bedömning
Utvärderingen av handlingsplanerna visar att en del av uppdragen har uppfyllts medan några
kvarstår att arbeta med. För att få ökad fokus på olika utvecklingsområden, under de kommande
åren, menar utvärderingsgruppen att kommunfullmäktige bör anta en ny handlingsplan till det
landsbygdspolitiska programmet. Utvärderingsgruppen har tillsammans med Ronneby
kommunbygderåd tagit fram ett förslag till en sådan ny handlingsplan.
Arbetet med att genomföra handlingsplanen genom projektet Hjärtats fröjd har visat att man via
nätverk och andra former av samverkan kan åstadkomma många positiva förändringar för
framtiden. Det framtida arbetet med det landsbygdspolitiska programmet föreslår
utvärderingsgruppen inriktas på att uppnå vidare utveckling tillsammans med Ronneby
kommunbygderåd. Det är viktigt att det känns naturligt i organisationen att ventilera och diskutera
aktuella landsbygdsfrågor.
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Förslag till beslut
Att utvärderingsrapporten antas som redovisning för arbetet samt godkänns som underlag inför
arbetet med ny handlingsplan.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utvärderingsrapporten antas som
redovisning för arbetet samt godkänns som underlag inför arbetet med ny handlingsplan.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C, Peter Bowin, V, Willy Persson, KD, samt ersättare
Gilbert Nilsson, C.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utvärderingsrapporten antas som
redovisning för arbetet samt godkänns som underlag inför arbetet med ny handlingsplan.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-01-10

27(48)

2011/96
§ 15 Förslag till utvärdering av Leader projektet Hjärtats fröjd - landsbygden i
Ronneby

Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU §438/2011 2011-12-19,
Utvärdering av Leader projektet Hjärtats
fröjd - landsbygden i Ronneby

2 Handling

2011-11-30

Utvärderingsrapport Hjärtats fröjd, Till
sammanträde: ärende

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett en parlamentarisk sammansatt grupp av politiker att i samråd med
Ronneby kommunbygderåd göra en utvärdering av Leader Blekinge projektet Hjärtats fröjd.
Projektet bygger på ett flertal punkter i kommunens landsbygdspolitiska programs handlingsplan
och sattes samman med syftet att skapa utveckling tillsammans med landsbygdens invånare samt att
få medel att genomföra uppdraget.
Framställning
En utvärdering gjordes med målet att ge ett förslag till kommunfullmäktige på ny handlingsplan för
det landsbygdspolitiska programmet.
Material för arbetet har varit Landsbygdspolitisk program och dess handlingsplan samt projektplan
för Hjärtats fröjd med dess tre delar, Attraktionskraft, Entreprenörskap och Inflyttning. Arbetet
utgick också från förslaget till utvärdering i beslut 2011/96 § 108.
Utvärderingsgruppen som leddes av Kenneth Michaelsson har träffats tio gånger under hösten med
start den 19 september. Vid fem tillfällen av dessa har kommunbygderådet och representanter från
landsbygden medverkat.
Bedömning
Utvärderingsgruppen konstaterade att Hjärtats fröjd är ett stort projekt och att mycket arbete lagts
ner på dess förverkligande. Hela projektet kan sammanfattas i samverkan. Efter tre års arbete med
projektet känns det nu naturligt att kontakta varandra, något som gruppen konstaterade gäller för
såväl Ronneby kommunbygderåd, som för politiker och tjänstemän. Det som är viktigt framöver är
att hitta formen för hur arbetet med landsbygden ska rulla vidare, att bestämma en bra arbetsmodell
för detta.
Landsbygdens invånare är en avgörande del av lösningen när det gäller utveckling och framtid.
Hjärtats fröjd har visat att man via nätverk och andra former av samverkan kan åstadkomma många
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positiva förändringar för framtiden. Utvärderingsrapporten visar att flertalet mål har uppnåtts på ett
för landsbygden positivt sätt.
Det framtida arbetet med det landsbygdspolitiska programmet föreslås nu inriktas på att uppnå
vidare utveckling i projektet Hjärtat fröjds anda tillsammans med Ronneby kommunbygderåd.
Förslag till beslut
Att utvärderingsrapporten antas som redovisning för arbetet samt godkänns som underlag inför
arbetet med ny handlingsplan.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utvärderingsrapporten antas som
redovisning för arbetet samt godkänns som underlag inför arbetet med ny handlingsplan för det
Landsbygdspolitiska programmet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utvärderingsrapporten antas som
redovisning för arbetet samt godkänns som underlag inför arbetet med ny handlingsplan för det
Landsbygdspolitiska programmet.
_____________________
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2011/347
§ 16 Anhållan om verksamhetsbidrag för 2012, Mor Oliviagården
Beslutsunderlag
1 Handling

2011-12-19

Förtydliganden till frågor från fritid- och
kulturnämnden, Mor Oliviagården

2 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU §440/2011 2011-12-19, Anhållan
om verksamhetsbidrag för 2012, Mor
Oliviagården

3 Handling

2011-12-09

Yttrande gällande ideella föreningen för
Mor Oliviagårdens anhållan om
verksamhetsbidrag för 2012 § 132/2011,
Fritid- och kulturnämnden

4 Handling

2011-12-02

Komplettering av tidigare överlämnad
ansökan, Mor Oliviagården

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-11-21

Anhållan om verksamhetsbidrag för Mor
Oliviagården, Ideella föreningen för
verksamheten under 2012

6 Handling

2011-10-26

Anhållan om verksamhetsbidrag för 2012,
Mor Oliviagården

Arbetsmarknads- och integrationschef Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Stiftelsen Mor Oliviagården har under 2009 och 2010 varit en samarbetspart gällande
möjligheter att bereda arbetssökande sysselsättning inom Ronneby kommun. Avsikten har
varit att låta arbetssökande från jobb- och utvecklingsgarantins fas 2 och 3 få arbetsträning
eller sysselsättning. För att få till stånd nu sagda sysselsättning/arbetsträning har Ronneby
kommun bidragit med 125 000 kronor per år under 2009 och 2010 samt 127 500 år 2011.
Bidraget har för dessa år utbetalats till Stiftelsen Mor Oliviagården.
Möjligheten för Ronneby kommun att nyttja Mor Oliviagården som plats för
arbetsprövning i Arbetsförmedlingens olika faser har nu upphört. Arbetsförmedlingen är
tydlig med att placering i annan än Ronneby kommuns egna verksamheter inte är tillåten.
Efter samtal med Göran Fridh, IFO görs bedömningen att ett möjligt behov kan finnas att
bereda arbetsträningsplatser för personer anvisade via IFO, s.k. socialbidragspraktik.
Behovet av platser är svårt att bedöma för 2012. Totalt har 3-5 personer beretts plats från
IFO under 2011.
Bedömningen görs därför att det tidigare syftet med bidraget, att vara ett bidrag för att
upprätthålla möjligheten för Ronneby kommun att nyttja verksamheten som
arbetsprövningsplats, fortfarande föreligger men i relativt liten skala.
I sitt remissvar skriver Lena Brorsdotter, Kulturchef att verksamheten med sin placering i
kulturkvarteren utgör ett viktigt inslag i kommunens kultur- och turismverksamhet. En
fråga som inte ges svar på i ansökan är om bidraget ska täcka kostnader för lokaler eller för
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personal och om bidraget går till den ideella föreningen för Mor Oliviagården eller till
Stiftelsen Mor Oliviagården. Insyn i verksamheternas ekonomier bör ges för att hela
bildens ska vara klar. Vidare anser Lena Brorsdotter att om bidraget avser personal kan det
vara angeläget att bidra så att verksamheten kan fortsätta. Dock anser hon att bidragets
storlek kan anses högt i jämförelse med liknade föreningsdrivna verksamheter.
Bedömning
Bedömning görs att för att beslut ska kunna tas för bidrag behövs en mer utförlig
beskrivning av de två olika verksamheterna, Stiftelsen Mor Oliviagården samt Ideella
föreningen för Mor Oliviagården och hur dessa är kopplade till varandra. Ett tydliggörande
av vad bidraget ska användas till behöver också göras.
Om det, efter kompletteringar och tydliggörande, bedöms att bidraget är direkt riktat och
har till syfte att underlätta för mottagande samt skapa sysselsättning för deltagare från IFO
anser undertecknad att bidraget på 125 000 kronor bör utgå även under 2012.
Förslag till beslut
Med anledning av ovan anförda föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
Kommunstyrelsen besluta
att Stiftelsen Mor Oliviagården samt Ideella föreningen för Mor Oliviagården ska
inkomma med en mer utförlig beskrivning av de två olika verksamheterna samt hur dessa
är kopplade till varandra.
att bidragssökaren ska inkomma med ett tydliggörande kring vad det sökta bidraget ska
användas till.
att om det, efter kompletteringar, bedöms att bidraget är direkt riktat och har till syfte att
underlätta för mottagande samt skapa sysselsättning för deltagare från IFO besluta att det
sökta bidraget på 125 000 kronor ska utgå för 2012.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att Stiftelsen Mor Oliviagården samt Ideella föreningen för Mor
Oliviagården ska inkomma med en mer utförlig beskrivning av de två olika verksamheterna, samt hur dessa är kopplade till varandra.
Bidragssökaren ska inkomma med ett tydliggörande kring vad det sökta bidraget ska
användas till.
Om det, efter kompletteringar, bedöms att bidraget är direkt riktat och har till syfte att
underlätta för mottagande samt skapa sysselsättning för deltagare från IFO besluta att det
sökta bidraget på 125 000 kronor ska utgå för 2012.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Stiftelsen Mor Oliviagården samt Ideella föreningen för Mor
Oliviagården ska inkomma med en mer utförlig beskrivning av de två olika verksamheterna, samt hur dessa är kopplade till varandra.
Bidragssökaren ska inkomma med ett tydliggörande kring vad det sökta bidraget ska
användas till.
Om det, efter kompletteringar, bedöms att bidraget är direkt riktat och har till syfte att
underlätta för mottagande samt skapa sysselsättning för deltagare från IFO besluta att det
sökta bidraget på 125 000 kronor ska utgå för 2012.
_____________________
Exp:

Roland Edvinsson
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2010/256
§ 17 Besvarande av medborgarförslag angående ungdomsarbetslösheten, från Ola
Robertsson
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU §441/2011 2011-12-19,
Besvarande av medborgarförslag
angående ungdomsarbetslösheten, från
Ola Robertsson

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-10-25

Besvarande av medborgarförslag
angående ungdomsarbetslösheten

3 Beslut allmänt ärende

2010-06-20

KF §173/2010 2010-06-17, Anmälan av
medborgarförslag från Ola Robertsson
angående ungdomsarbetslösheten

4 Handling

2010-06-15

Medborgarförslag angående
ungdomsarbetslösheten, Ola Robertsson

Arbetsmarknad och Integrationschef Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ola Robertsson har lämnat in en ett medborgarförslag angående ungdomsarbetslösheten. I
förslaget finns olika beskrivningar kring åtgärder som skulle kunna vara aktuella. Bla
nämns ett projekt i Botkyrka kommun där krav ställs på de företag som vinner en offentlig
upphandling att de förbinder sig att anställa en arbetslös ungdom. Vidare föreslås att
kommunen ska utöka grönyteskötseln och på så sätt skapa fler arbetstillfällen för yngre.
Förslaget är skickat på remiss till dels Ekonomienheten Johan Sjögren dels till Parkenheten
Peter Lindahl.
Bedömning
För att få en bild av hur upplägget är i Botkyrka kommun hänvisas till ”Förenklad
programförklaring för traineeanställning”, bilaga 1.
Som framgår i bilaga 1 är traineemodellen en insats inom ”Paraplyprojektet”, som är ett
samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Försäkringskassan,
Stockholms läns landsting, Samordningsförbundet Botkyrka och Svenska ESF-rådet.
Krav på sociala hänsyn avseende insatser för unga 16 – 24 år som riskerar socialt
utanförskap kan tillämpas vid entreprenad- och tjänsteupphandlingar som inte är
direktupphandlingar och där kommunstyrelsen i Botkyrka beslutar att
avtalsbestämmelserna ska tillämpas. Hittills har villkoren främst tillämpats inom
markskötselentreprenad.
I sitt remissyttrande skriver ekonomichef Johan Sjögren att man visst kan ställa krav på
leverantörer att anställa arbetslösa ungdomar. Dock måste man definiera vilka
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upphandlingar som är lämpliga så inte upphandlingsförfarandet blir diskriminerande mot
någon leverantör eller att kommunen riskerar att leverantörer avstår från att lämna anbud
på grund av kravet. I Ronneby kommun utförs en del av de arbetsuppgifter som Borkyrka
upphandlar som entreprenad, i kommunens egen regi. Detta kan begränsa möjliga tillfällen
att tillämpa särskilda villkor (sociala hänsyn) i upphandlingen.
Enligt konkurrensverket som skriver i ett beslut per 2010-04-15, med stöd av olika EUdomar, är det möjligt att åtgärda arbetslöshetsproblematiken genom s.k. särskilda villkor i
offentliga upphandlingar. Åtgärderna måste dock beakta principerna om likabehandling,
icke-diskriminering, proportionalitet, öppenhet och transparens och även beakta EUfördragets bestämmelser om frihet att tillhandahålla tjänster och etableringsfrihet.
Förslagsställare menar också att kommunen ska utöka grönyteskötseln för att på så vis
bereda arbetslösa ungdomar arbetstillfällen.
I parkchef Peter Lindahls remissyttrande skriver han att Parkenheten anställer uppemot ett
40-tal ungdomar från 17 år och äldre plus praktikanter varje sommarsäsong. Detta ställer i
sin tur stora krav på den fast anställda personalen som har till uppgift att fungera som
handledare. Peter Lindahl menar vidare att mer personal som ska fungera som handledare
måste anställas (max 5 ungdomar per handledare) samtidigt som övriga kostnader
(maskiner, kläder, personalutrymmen etc.) ökar. Redan en 10 procentig ökning av antalet
ungdomar i parkens verksamhet under de fem sommarmånaderna bedömer Peter Lindahl
för med sig en extra kostnad av ca 1 miljon kronor.
Sammantaget kan sägas förslaget måste till delar ses över mer. Att skriva in villkor som
”sociala hänsyn” i upphandlingsunderlagen kan göras men är ännu inte något som
praktiseras i Ronneby kommun. För att detta ska kunna bli praxis måste frågan utredas mer
och en policy bör utarbetas. Detta för att tydliggöra i vilka upphandlingar ”sociala hänsyn”
kan läggas in i som urvalskriterier.
Vad det gäller grönyteskötseln görs bedömningen att inom ramen för befintlig budget kan
antalet anställningar inte utökas.
Förslag till beslut
Med anledning av ovan anförda föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
Kommunstyrelsen besluta
att ytterligare utredning ska göras för att se över möjligheten att lägga till ”sociala hänsyn”
som urvalskriterier och om så se över i vilka upphandlingar sådana skulle kunna vara
aktuella.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ytterligare utredning ska göras för att se över möjligheten att
lägga till ”sociala hänsyn” som urvalskriterier och om så se över i vilka upphandlingar
sådana skulle kunna vara aktuella.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Peter Bowin, V, samt
Thomas Håkansson, C.
Yrkanden
Roger Fredriksson yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag med tillägget att medborgarförslaget
anses besvarat.
Socialdemokraterna yrkar genom JanAnders Palmqvist att medborgarförslaget besvaras med att ge
uppdrag till kommunstyrelsen att innan halvårsskiftet 2012 presentera ett program för att
ungdomsarbetslösheten inom Ronneby kommun ska kunna minska. Föreslag på åtgärder som ska
övervägas är, utöver de som förelås i medborgarförslaget, att i samarbete med bl a
Arbetsförmedlingen inrätta praktikplatser inom yrkesområden där vi kommer att ha
rekryteringsbehov inom en snar framtid samt försöka nå överenskommelse med andra lokala aktörer
att göra likaså, erbjuda kompletterande och tidiga insatser för de ungdomar som riskerar att lämna
gymnasieskolan utan kompletta betyg. Programmet ska innehålla förslag på åtgärder, ansvarig för
åtgärderna och förslag till finansiering.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
Kommunledningsförvaltningen att utreda och se över möjligheten att lägga till ”sociala
hänsyn” som urvalskriterier och om så se över i vilka upphandlingar sådana skulle kunna
vara aktuella. Med detta anses medborgarförslaget vara besvarat.
_____________________
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2011/223
§ 18 Besvarande av medborgarförslag från Robert Furlong gällande smart
fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU §442/2011 2011-12-19,
Besvarande av medborgarförslag från
Robert Furlong gällande smart
fritidsanläggning för unga mellan 15 och
19 år

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-12-09

Förslag till beslut

3 Handling

2011-11-15

Synpunkter på medborgarförslag från
Robert Furlong gällande smart
fritidsanläggning för unga mellan 15 och
19 år, Ronneby Rugbyklubb

4 Handling

2011-11-15

Remissyttrande från Utbildningsnämnden

5 Handling

2011-11-04

Yttrand3 över medborgarförslag gällande
smart fritidsanläggning för unga mellan 15
och 19 år, Socialnämnden

6 Beslut allmänt ärende

2011-06-17

KF §153/2011 2011-06-16, Anmälan av
medborgarförslag från Robert Furlong
gällande smart fritidsanläggning för unga
mellan 15 och 19 år

7 Handling

2011-06-17

Medborgarförslag från Robert Furlong
gällande smart fritidsanläggning för unga
mellan 15 och 19 år, Robert Furlong

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Robert Furlong har inkommit med ett medborgarförslag angående smart fritidsanläggning för unga
mellan 15 och 19 år.
I medborgarförslaget lyfts behovet av närliggande fritidsanläggning till miljonprojektsområden i
Ronneby med ett intressant utbud och engagerad personal. Annexet i Karlshamn och fryshuset i
Stockholm nämns som förebilder. Kockumsvillan nämns vidare som ett förslag till lokal på grund
av dess utformning och läge.
Förslaget har varit remitterat till Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Fritid- och kulturnämnden
samt Bygg och - fastighetsenheten. Handläggaren har besökt Kockumsvillan och Ronneby
Rugbyklubb. Ronneby Rugbyklubb har även inkommit med synpunkten om medborgarförslaget.
Remissinstansernas synpunkter:
Socialnämnden anger i sitt yttrande att Kockumsvillan som förelås inte är av rätt storlek för den
verksamhet som beskrivs samt att de skulle bidra till omfattande omkostnader för att anpassa
lokalen. Vidare beskrivs att andelen ungdomar som besöker Bruket har ökat sedan skolstarten 2011.
Nämnden anser att det är fördelaktigt att fortsätta att utveckla fritidsgården Bruket till en attraktiv
och välfungerande fritidsgård samt att medborgarförslaget avstyrks.
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Utbildningsnämnden anger i sitt yttrande att det inte är försvarbart att renovera Kockumsvillan i
syfte att starta upp en ny verksamhet utan garantier för att den tänkta målgruppen skulle ändra sina
vanor. Vidare föreslås att resurserna använda till att utveckla verksamhet på fritidsgården Bruket
samt att medborgarförslaget avstyrks.
Fritid- och Kulturnämnden beskriver i sitt yttrande den fritidsverksamhet som idag bedrivs i deras
regi. Fritid- och turistenheten bedriver fritidsgårdsverksamhet på Bruket och i Kallingeskolan för
högstadie- och gymnasieungdomar. Från och med hösten 2011 planeras verksamhet i Ronneby
Sporthall för icke föreningsanslutna ungdomar på t.ex. fredagskvällar. Om denna verksamhet faller
väl ut kan den utökas till att även omfatta t ex lördagseftermiddag och kväll. I yttrandet
framkommer att det under de senaste åren uppkommit likande förslag. Nämnden anser därav att det
finns grund för en utredning för att utröna om det finns behov av en särskild fritidsanläggning för
målgruppen och vad den i så fall bör förläggs.
Bygg- och fastighetsenheten har vidarebefordrat ärendet till samhällsbyggnadsenheten. I deras svar
framkommer att diskussioner har förts om hur Kockumstomten kan vidareutvecklas. Det har dock
inte tagits något politiskt beslut i frågan, vilket inneburit att det ej prioriterats eller drivits vidare.
Kockumsvillans lokaler nyttjas idag av partigruppen socialdemokraterna och Ronneby Rugbyklubb,
som i stort nyttjar hela undervåningen.
Ronneby Rugbyklubb beskriver i en skrivelse den verksamhet som bedrivs i klubben och i
Kockumsvillan. Klubben har satsat på att göra klubblokalen tillgänglig som ungdomsgård för de
som önskar umgås. Genom att vara stödjande medlem har man möjlighet och rätt till att delta i
aktiviteter i lokalen. Ett krav är dock medlemskap i föreningen, om 100 kronor per år. Det har och
kommer att bedrivas ungdomsverksamhet varje fredagskväll. Lokalen har använts för LAN och för
läxläsning. Verksamheten sker drogfritt. I skrivelsen framhåller Ronneby Rugbyklubb
Kockumsvillans betydelse för föreningens verksamhet samt att Furlongs förslag med att erbjuda
ungdomar sysselsättning är möjlig utan att lokalen tas ifrån föreningen.
Under 2010 genomfördes en omfattande utredning, samordnad av kommunledningsenheten, om en
alternativ samlingsplats för ungdomar i Ronneby kommun, utifrån en motion från Kristina
Valtersson, C. Utredningen som inkluderade ett diskussionsforum där elevråd, från kommunens
högstadium och gymnasieskolan Knut Hahn medverkade, resulterade i ett verksamhets- och
kostnadsförslag till budget beredningen september 2010. Genom utredningen undersöktes flera
centralt belägna lokaler för en alternativ samlingsplats för ungdomar. Förslaget på verksamhet var
likvärdigt med det som Furlong beskriver. Förslaget infattade två alternativ.
Alternativ 1: Utifrån utredningen ansågs det finnas behov av att satsa på en alternativ samlingsplats
för ungdomar i Ronneby kommun. Detta för att attrahera fler och äldre ungdomar samt erbjuda
valmöjligheter. Beslutsförslaget gällde lokaler som kommunen förvaltar, belägna på Gångbrogatan
1.
Alternativ 2: Om alternativ 1 inte är genomförbart föreslogs utveckling av befintlig verksamhet på
Bruket.
Förslaget hanterades av budgetberedningen, som av ekonomiska skäl ej ansåg det möjligt att
genomföra alternativ 1. Därefter har vidare arbete med alternativen ej genomförts.
Under 2011 har ett medborgarförslag om att öppna en fritidsanläggning eller mötesplats på
Älgbacken hanterats. Utifrån denna bedöms att det finns ett behov av aktiviteter i området. Fritidoch Kulturnämndens redogör i samhanget för planerad verksamhet i Sporthallen.
Kommunfullmäktige, KF 2011-06-16 § 178, beslutade utifrån medborgarförslaget att Fritids- och
Kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med en utvärdering av den planerade verksamheten i
Ronneby Sporthall.
Fritid- och Kulturnämnden beslutade 2011-05-05 § 57, utifrån en skrivelse från Socialdemokratiska
gruppen, att starta en utredning inom Fritid- och Kulturenheten om att skapa en mötesplats för
fritid- och kulturaktiviteter i Kallinge sport/simhall.
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Bedömning
I dagsläget bedrivs ungdomsverksamhet i Kockumsvillan genom Ronneby Rugbyklubb. På Bruket
bedrivs en verksamhet som i nuläget har en uppgång vad gäller besökande ungdomar i
gymnasieåldern. I Sporthallen har det under hösten startat upp verksamhet på fredagskvällar mellan
17.30 - 18.30. Det finns även flera aktörer i kommunen såsom IOGT - NTO och
Hyresgästföreningen Sydost som bedriver liknande verksamhet för målgruppen.
Fritid- och Kulturenheten har ett aktuellt uppdrag att utreda mötesplatser i Kallinge och utvärdera
verksamhet i Ronneby Sporthall. Det bedöms därav angeläget att denna kompletteras med en
helhetssyn vad gäller mötesplatser för ungdomar i kommunen och därmed ingår som en del i det
aktuella uppdraget.
Det bedöms angeläget att uppdraget involverar övriga aktörer som bedriver verksamhet för
målgruppen och att det i sammanhanget tas hänsyn till den utredning som genomfördes under 2010,
angående samlingsplatser för ungdomar.
Med hänvisning till tidigare beslut vad gäller uppdrag till Fritid- och Kulturenheten och med denna
komplettering bedöms medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige:
Att med hänvisning till tidigare beslut avseende uppdrag till Fritid- och Kulturenheten, att utreda
och utvärdera mötesplatser, samt med kompletteringen av en geografisk helhetssyn vad gäller
mötesplatser för ungdomar i kommunen anse medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Fritid- och
Kulturenheten, att utreda och utvärdera mötesplatser, samt med kompletteringen av en geografisk
helhetssyn vad gäller mötesplatser för ungdomar i kommunen anse medborgarförslaget besvarat.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Fritid- och
Kulturenheten, att utreda och utvärdera mötesplatser, samt med kompletteringen av en geografisk
helhetssyn vad gäller mötesplatser för ungdomar i kommunen anse medborgarförslaget besvarat.
_____________________
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2011/415
§ 19 Information om erbjudande från Kommunassurans Syd Försäkrings AB
avseende kommunförsäkring samt ställningstagande
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU §443/2011 2011-12-19,
Information om erbjudande från
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
avseende kommunförsäkring samt
ställningstagande

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-12-14

Information om erbjudande från
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
avseende kommunförsäkring samt
ställningstagande

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Nuläge
Kommunförsäkringen är efter upphandling 2009 placerad hos Trygg-Hansa. Avtalsperioden är 2009
07 01 – 2012 06 30 med möjlighet för kommunen till förlängning till 2013 06 30. Trygg-Hansa
erbjuder oförändrad premie för optionsåret, ca 1,4 mkr.
Erbjudande
Kommunen är sedan 2008 delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Fr o m 20110101 kan
bolaget även erbjuda delägarna en möjlighet att placera sina kommunförsäkringar direkt i
Kommunassurans Syd. Denna möjlighet ges genom det s k Teckalundantaget. Tanken är att man
ska ge medlemmarna en stabil premie över tid samt deltagande i ett premieåterbäringsprogram.
Kommunassurans har erbjudit kommunen en premie om preliminärt 1,2 mkr om man väljer att
direktplacera kommunförsäkringen fr o m 20120701. Kommunen deltar då också i
premieåterbäringssystemet. Premieåterbäringen baseras dock på föregående år och förutsätter att
man fortsätter med försäkringen det efterföljande året. Erbjuden premien gäller endast vid
direktplacering.
Bedömning
Ställningstagande
Kommunen har två alternativ.
Antingen väljer man att fortsätta upphandla kommunförsäkringen enligt LOU, och
Kommunassurans är då med och offererar, eller
så kan man välja att direktplacera kommunförsäkringen hos Kommunassurans.
Om kommunen väljer alternativ 1, att i dagsläget inte utnyttja Kommunassurans erbjudande om
direktplacering, kommer nuvarande optionsår hos Trygg-Hansa att utnyttjas. Under hösten 2012
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kommer sedan försäkringsmäklaren att påbörja en ny upphandling av kommunförsäkringen med
avtalsperiod fr o m 20130701. Kostnad för optionsåret ca 1,4 mkr.
Om kommunen väljer alternativ 2, att direktplacera, så måste nuvarande försäkring hos TryggHansa sägas upp senast i slutet på februari 2012 (senast 90 dagar efter erbjudande om premie för
förlängningsåret). Offererad premie från Kommunassurans är preliminärt 1,2 mkr (med möjlighet
till premieåterbäring).
Övriga försäkringar, t ex fordon och olycksfall, måste även i fortsättningen upphandlas enligt LOU
eftersom Kommunassurans inte erbjuder dessa försäkringar. Kostnad för försäkringsmäklare
bedöms inte påverkas av ovanstående. De kommunala bolagen berörs f.n. inte av erbjudandet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att direktplacera kommunförsäkringen hos Kommunassurans.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att direktplacera kommunförsäkringen hos Kommunassurans.
_____________________
Exp:

Johan Sjögren
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2011/325
§ 20 Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet SOU
2011:59
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU §444/2011 2011-12-19,
Betänkandet Spara i goda tider - för en
stabil kommunal verksamhet SOU
2011:59

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-12-14

Gällande betänkande av utredningen om
kommunsektorn och konjunkturen SOU
2011:59

3 Handling

2011-10-04

Betänkandet Spara i goda tider - för en
stabil kommunal verksamhet SOU
2011:59, Finansdepartementet

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Det är inte kommunernas sak att bedriva stabiliseringspolitik. Det är en statlig angelägenhet.
Förslag om att inrätta en kommunalt finansierad stabiliseringsfond avvisas.
Att införa en möjlighet för en kommun att inrätta en egen resultatutjämningsfond för kunna
finansiera sin verksamhet i konjunkturnedgångar är bra. Det bör dock vara upp till varje kommun
att avgöra vid vilken resultatnivå som avsättning till fonden får göras och när fonden får disponeras.
Förslaget om resultatutjämningsfond tillstyrks med detta tillägg.
Förslag om stabiliseringsfond
Syftet är att kunna utjämna kommunsektorns intäkter över en konjunkturcykel utan att spräcka
statens utgiftstak. Kommunerna garanteras genom fonden en årlig skatteunderlagstillväxt om 2,2%.
Finansieringen ska ske genom att kommunerna årligen betalar in 0,15% av det kommunala
skatteunderlaget till dess fonden är fullfonderad med 25 miljarder kronor. Inbetalning ska ske även
år då utbetalning sker från fonden enligt garantinivån tills fonden är fullfonderad.
Det är statens uppgift att bedriva stabiliseringspolitik och därför bör staten finansiera densamma.
Vid finansiella kriser måste insatser göras i olika omfattning under olika lång tid varför en kris bör
hanteras av regering eller riksdag med hänsyn till krisens art.
Förslaget om stabiliseringsfond avvisas i sin helhet.
Förslag om resultatutjämningsfond
Syftet är att kommuner, inom ramen för god ekonomisk hushållning, lokalt ska kunna minska sin
konjunkturkänslighet genom att det skapas en möjlighet att fondera del av överskott för att
användas i dåliga tider.
Avsättning till resultatutjämningsfond ska enligt förslaget få ske med det lägsta av den del av årets
resultat (eller årets resultat efter balanskravjusteringar) som överstiger:
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1. En procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, eller
2. Två procent av summa av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, om kommunen har
negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser.
Förslaget om resultatutjämningsfond är i grunden bra. Det bör dock överlåtas till varje kommun att
själv sätta upp regelverk för vid vilken resultatnivå avsättning får ske med hänsyn till de egna
förutsättningarna och principerna om god ekonomisk hushållning, samt för när fonden får
disponeras.
En resultatutjämningsfond ger incitament för överskott och kan underlätta långsiktig planering, då
den kommunala verksamheten kan drivas relativt stabilt över konjunkturcyklerna och inte behöver
göra tillfälliga konjunkturrelaterade neddragningar för att klara balanskravet.
Förslaget om resultatutjämningsfonder tillstyrks men det bör vara upp till varje kommun att avgöra
vid vilken resultatnivå som avsättning till fonden får göras och när fonden får disponeras.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta Johan Sjögrens förslag till yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Johan Sjögrens förslag till yttrande.
_____________________
Exp:
Johan Sjögren
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2011/413
§ 21 Angående fortsatt bredbandsutbyggnad i Ronneby
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU §445/2011 2011-12-19, Angående
fortsatt bredbandsutbyggnad i Ronneby

2 Handling

2011-12-13

Angående fortsatt bredbandsutbyggnad i
Ronneby, Kenneth Michaelsson

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson lämnar följande förslag
Sammanfattning
Regeringen har satt som mål att minst 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband
om minst 100Mbit/s år 2020. För tillgång till dessa bredband krävs utbyggnad av fibernät ända
fram till respektive hushåll och företag. Enligt kommunikationsmyndigheten PTS måste flera
aktörer bl a kommunerna öka sitt engagemang i bredbandsfrågan för att nå uppsatta mål.
På Länsstyrelsen i Blekinges hemsida kan läsas:
”Länsstyrelsen beviljar stöd till bredbandsutbyggnaden. Utbyggnaden av bredband ska ske på
kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar
på det. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av
bredbandsnät kan då ske med statligt stöd.
Kanalisationsstöd: Sedan år 2008 finns stöd till projekt för anläggning av kanalisation för ITinfrastruktur. För att få stöd krävs att kanalisationen läggs ner i samband med utbyggnad eller
ombyggnad av annan infrastruktur. Stödet omfattar 75 miljoner kronor för hela landet.
Vem kan söka stöd?
Sökande kan till exempel vara en kommun, företag, samfällighetsförening eller en ekonomisk
förening. Även privatpersoner kan söka stödet. Exempel på projekt som kan/inte kan få stöd hittar
du i faktabladet till höger på Länsstyrelsens i Örebro webbplats.”
Flera av våra omgivande kommuner har redan startat projekt för att stimulera till att bygga ut
fibernätet på landsbygden. Det är av stor vikt att Ronneby är med i detta arbete redan från början så
att inte möjliga abonnenter ansluter sig till andra nät. Att öka anslutningsgraden till Ronnebys
befintliga bredbandsnät är önskvärd för att få bättre möjligheter att hämta in dagens underskott i det
verksamhetsområdet.
Jag föreslår att Miljö- och teknik AB får ett ägardirektiv att:
- projektanställa en person på halvtid under 12 månader för att arbeta med att informera, jaga
intresserade, samordna och vara behjälplig vid projektansökan till grupper på landsbygden som vill
bygga ut bredbandsnätet.
- undersöka möjlighet till bidrag från länsstyrelsen för nedläggning av kanalisation samtidigt som
annan infrastruktur byggs om eller ut.
- att vid ut- eller ombyggnation av egen infrastruktur (t ex fjärrvärme) ska berörda fastigheter
erbjudas (mot skälig avgift) att få fiberkabel fram till fastigheten.
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att Miljö- och teknik AB får ett ägardirektiv att arbeta med att
informera, jaga intresserade, samordna och vara behjälplig vid projektansökan till grupper på
landsbygden som vill bygga ut bredbandsnätet.
Undersöka möjlighet till bidrag från länsstyrelsen för nedläggning av kanalisation samtidigt som
annan infrastruktur byggs om eller ut.
Vid ut- eller ombyggnation av egen infrastruktur (t ex fjärrvärme) ska berörda fastigheter erbjudas
(mot skälig avgift) att få fiberkabel fram till fastigheten.

Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michaelsson, C, samt Peter Bowin, V.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till första och andra punkten men avslag på sista punkten.
Kenneth Michaelsson, C, yrkar bifall till första och andra punkten samt att tredje punkten
omformuleras med följande lydelse: Miljö- och Teknik AB återkommer till Kommunfullmäktige i
april med en plan på vilka ut- och ombyggnader av egen infrastruktur som är planerad framöver, där
man kan samordna och erbjuda fiberanslutning av fastigheter, och vilka eventuella ekonomiska
konsekvenser det kan få.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen har bifallit Kenneth Michaelssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Miljö- och teknik AB får ett
ägardirektiv att arbeta med att informera, jaga intresserade, samordna och vara behjälplig vid
projektansökan till grupper på landsbygden som vill bygga ut bredbandsnätet.
Undersöka möjlighet till bidrag från länsstyrelsen för nedläggning av kanalisation samtidigt som
annan infrastruktur byggs om eller ut.
Miljö- och Teknik AB återkommer till Kommunfullmäktige i april 2012 med en plan på vilka utoch ombyggnader av egen infrastruktur som är planerad framöver, där man kan samordna och
erbjuda fiberanslutning av fastigheter, och vilka eventuella ekonomiska konsekvenser det kan få.
_____________________
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2011/424
§ 22 Anmälan av delegationsbeslut om att anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL
Beslutsunderlag
1 Handling

2011-12-28

Anmälan av delegationsbeslut om att anta
Lokalt kollektivavtal KOM-KL

Kommundirektör Jörn Wahlroth redogör för delegationsbeslut om att anta Lokalt kollektivavtal
KOM-KL
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera anmälan till protokollet
_____________________
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2011/400
§ 23 Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del av 1:13
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-14

KS AU §431/2011 2011-12-19,
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del
av 1:13

2 Handling

2011-11-29

Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del
av 1:13 § 281/2011, Miljö- och
byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden § 281/2011
Sammanfattning
Lena Stifanich, Slättagårdsvägen 35, 372 51 Kallinge
Ärendet gäller Grenadjärsvägen 5.
Sökanden önskar att kommunen köper in mark, cirka 2500 kvm, som tidigare använts som
handelsträdgård.
På grund av flygbullret kom de överens med kommunen om att marken inte skulle användas till
bostadstomter mot att kommunen enligt § 48 byggnadslagen löser in marken när ägaren så
påfordrar.
År 2001 köpte kommunen in Björkehed 1:38 (cirka 2500 kvm) för 160 000 kronor (cirka
65kr/kvm).
Sökanden begär att kommunen köper in Björkehed 1:30 och del av 1:13 för 250 000 kronor.
Bedömning
1987 antogs en ny plan för Björkehed 1:1 m fl. Planen innebar att sökandens mark inte längre
kunde användas för bostadstomter. Den nya planen anger att marken får användas för odlingslotter.
Kommunens intentioner var att köpa marken för att göra kolonilotter. Något behov av fler
kolonilotter i Kallinge finns inte.
I Plangenomförandet står: "...Områdena med odlingslotter i form av arrenden om ca 100 kvm avses
genomföras i två etapper med början snarast på fastigheten Björkehed 1:38."
2001 köpte kommunen Björkehed 1:38 för 160 000 kronor med hänvisning till gällande plan samt
flygbuller. KF § 116/2001-04-26.
I planbeskrivning kan vi läsa att "Byggnadsförbud enligt § 81 byggnadslagen om bebyggelse som
kan vara till hinder för försvaret, luftfarten mm gäller.
Byggnadsförbud enligt § 109 byggnadslagen har gällt sedan 1976 och förlängdes 1986-01-10 med 1
år." ... "På fastigheterna Björkehed 1:13 och 1:30 finns en handelsträdgård, som drivs och är i gott
skick. Enligt ägaren är dock verksamheten ej lönsam längre, varför den torde komma att läggas ner
inom några år. Ägaren hade därefter planerat använda området till 2-3 bostadstomter, vilket medges
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enligt gällande plan. Då nya bostäder nu ej längre bör komma ifråga på grund av flygbullret, har
området tillsammans med fastigheten Björkehed 1:38 lagts ut till odlingslotter och givits
beteckningen Lo på plankartan. ... Det förutsätts att kommunen enligt § 48 byggnadslagen löser in
marken när ägaren så påfordrar."
"Vad gäller områdena som föreslagits till odlingslotter förutsätts att kommunen löser marken enligt
48 § byggnadslagen. Det är dock lämpligt att kontakt om förvärv av marken tas snarast sedan
planen varit utställd."
Miljö- och hälsoskyddsenheten har konstaterat att det inte finns eller har funnits någon oljecistern
på området. Ett markprov för att kontrollera om marken är förorenad av eventuella
bekämpningsmedel är beställt.
Sökandena begär att kommunen löser in marken för 250 000 kronor (cirka 100kr/kvm).
Sydostfastigheter har fått uppdraget att värdera marken.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker ett köp av Björkehed 1:30 och del av Björkehed 1:13.
Nämnden hänvisar till miljöbalkens regelverk avseende sanering av förorenad mark.
Ärendet översändes till kommunstyrelsen för beslut.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå sökandens önskemål om inlösen av mark, med motiveringen att
ägarna får avveckla sin verksamhet innan beslut tas i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Margareta Yngveson,
S, Thomas Håkansson, C, samt Lena Karstensson, M.
Yrkanden
Roger Fredriksson, M, yrkar att ärendet återremitteras till Miljö- och Byggnadsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen
bifaller det samma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Miljö- och byggnadsnämnden.
_____________________
Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden
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2011/281
§ 24 Ronneby BK ansöker om bidrag avseende Brunnsvallsgrillens om- och
utbyggnad med mera
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2011-12-15

KF §318/2011 2011-12-15, Beslut om
Ronneby BK ansökan om bidrag
avseende Brunnsvallsgrillens om- och
utbyggnad med mera

2 Beslut allmänt ärende

2011-12-06

KS §335/2011 2011-12-06, Ronneby BK
ansöker om bidrag avseende
Brunnsvallsgrillens om- och utbyggnad
med mera

3 Beslut allmänt ärende

2011-11-28

KS AU §401/2011 2011-11-28, Ronneby
BK ansöker om bidrag avseende
Brunnsvallsgrillens om- och utbyggnad
med mera

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-11-23

Ronneby bollklubbs ombyggnad och
anpassning av Brunnsvallsgrillen

5 Remissvar utg. remiss

2011-10-18

Remissvar Fritid- och kulturnämnden §
98/2011, Fritid- och kulturnämnden

6 Handling

2011-09-02

Ronneby BK ansöker om bidrag
avseende Brunnsvallsgrillens om- och
utbyggnad med mera, Ronneby BK

Ordförande Roger Fredriksson, M, lämnar följande beslutsförlag
Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsen sammanträde 2011-12-06 § 335 fattades följande beslut om bidrag till
Ronneby Bollklubb:
Kommunstyrelsen beslutar att nyttja 170 tkr från Kommunstyrelsen oförutsedda medel samt 45 tkr
från Kommunstyrelsens ordförandes medel för bidrag till Ronneby Bollklubb för genomförande de
av föreningen presenterade ombyggnader och anpassningar.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att besluta att ge ytterligare 170 tkr i bidrag
genom att utnyttja Kommunfullmäktiges oförutsedda.
Föreningen ska göra en återrapportering med redovisning av hur bidraget har använts.

Bedömning
Fel summa (170 tkr) angavs gällande bidrag från Kommunstyrelsens oförutsedda medel. Rätt
summa är 233 tkr.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslås besluta om en rättelse av Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-06 § 335
första stycket så lydelsen istället blir följande:
Kommunstyrelsen beslutar att nyttja 233 tkr från Kommunstyrelsen oförutsedda medel samt 45 tkr
från Kommunstyrelsens ordförandes medel för bidrag till Ronneby Bollklubb för genomförande de
av föreningen presenterade ombyggnader och anpassningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar göra en rättelse av Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-06 § 335 första
stycket så lydelsen istället blir följande:
Kommunstyrelsen beslutar att nyttja 233 tkr från Kommunstyrelsen oförutsedda medel samt 45 tkr
från Kommunstyrelsens ordförandes medel för bidrag till Ronneby Bollklubb för genomförande de
av föreningen presenterade ombyggnader och anpassningar.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
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BILAGA A
RONNEBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Närvarolista
MANDATPERIODEN 2011 - 2014
Nr Namn

Par- När- § 12
ti
varo
Ja

Ledamot

Nej

1.

Roger Fredriksson

M

X

X

2.

Lena Karstensson

M

X

X

3.

Susanne Lundgren

M

X

X

4.

Kenneth Michaelsson

C

X

X

5.

Thomas Håkansson

C

X

X

6.

Anna Carlbrant

RP

X

X

7.

Roger Gardell

FP

X

X

8.

Willy Persson

KD

X

X

9.

JanAnders Palmqvist

S

X

X

10. Tommy Andersson

S

X

X

11. Monika Lindqvist

S

X

X

12. Jan-Eric Wildros

S

X

X

13. Bo Johansson

S

X

X

14. Peter Bowin

V

X

X

15. Anna-Mi Kullman

SD

X

X

Sida
1 (2)
Datum 2012-01-10
§

Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Anteckningar
Nej Avs

Fr o m § 2

Ersättare
1. Claes Diurhuus

M

2. Anders Bromée

M

3. Kjell G G Johansson

M

4. Lennarth Förberg

M

5. Monia Svensson

C

X

6. Gilbert Nilsson

C

X

7. Ola Svensson

RP

8. Johan Sandberg

FP

9. Margareta Yngveson

S

10. Malin Norfall

2011-10-25

S

X

Tj ers § 1

BILAGA A
RONNEBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Närvarolista
MANDATPERIODEN 2011 - 2014
Nr Namn

Par- När- § 12
ti
varo

Ersättare
11. Ewa Svensson

S

12. Ola Robertsson

S

13. Annette Rydell

S

14. N-E Mattsson

MP

15. Tomas Lund

SD

2011-10-25

Sida
2 (2)
Datum 2012-01-10
§

Ja

Nej

8

7

X

Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Anteckningar
Nej Avs

