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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/27 

§ 51  Information från näringslivschef Marcus Sandekjer hur företagandet 
/sysselsättningen ser ut för Ronnebys del i nuläget 

Sammanfattning 
Näringslivschef Marcus Sandekjer informerar om näringslivsenhetens verksamhetsplan samt hur 

enhetens engagemang ser ut i olika projekt mm.  

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

Lindqvist, S, Kenneth Michaelsson, C samt ersättare Margareta Yngveson. 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet 

_____________________ 
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2012/62 

§ 53  Remiss på motion från JanAnders Palmqvist om ändring av Region Blekinges 
förbundsordning 

Beslutsunderlag 
1 Remiss ink. 2012-02-15 Remiss på motion från JanAnders 

Palmqvist om ändring av Region 
Blekinges förbundsordning, Region 
Blekinge 

   

Sammanfattning 
JanAnders Palmqvist har lämnat en motion till Region Blekinge där han förelår att Region 

Blekinges förbundsordning § 5 ändras så att sätet istället för Karlskrona blir Ronneby. Region 

Blekinge har sänt motionen på remiss för att få medlemmarnas synpunkter eftersom det gäller 

ändring av förbundsordning. 

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

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M yrkar med instämmande av JanAnders Palmqvist, S, att 

kommunstyrelsen ställer sig positiv till motionen. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till motionen. 

_____________________ 

Exp: 

Region Blekinge
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2012/88 

§ 54  Val av ombud till Kommuninvest Ekonomiska förening för 2012. 

Sammanfattning 
Ronneby kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening som äger Kommuninvest i 

Sverige AB, en av kommunens kreditgivare. Till stämman kan varje medlem utse ett ombud.  

Stämman äger rum den 18 april 2012 i Stockholm. Sista anmälningsdag är 28 mars. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse ekonomichef Johan Sjögren till kommunens ombud och 

ekonom/controller Peter Nordberg till hans ersättare. 

_____________________ 

Exp: 

Kommuninvest Ekonomiska förening
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2010/271 

§ 55  Borttagning av vatten - och avloppsledningar, Luktärten 7 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-05 Förslag till avtal    

2 Skrivelse/brev 2011-10-28 Informationsbrev om läget i ärendet, 
Marie och Stefan Karlsson 

   

3 Beslut allmänt ärende 2011-09-26 KS AU §335/2011 2011-09-26, 
Borttagning av vatten - och 
avloppsledningar, Luktärten 7 

   

4 Handling 2010-06-24 Borttagning av vatten - och 
avloppsledningar, Luktärten 7, Stefan och 
Marie Karlsson 

   

 

 

Kommunstyrelsen arbetsutskottet § 335/2011 

Sammanfattning 
Kommunjurist Christian Björkqvist och Teknisk chef Magnus Graad redovisar förhandlingar m m 

som förts med ägarna till fastigheten Luktärten 7 i Ronneby kommun. Ronneby Miljö & Teknik AB 

har för närvarande ett ärende i fastighetsdomstolen angående ledningsrätt på fastigheten. Med 

anledning av omständigheter vid försäljning av markområde till fastigheten Luktärten 7 föreslås en 

uppgörelse vari Ronneby kommun står för kostnaden för flyttning av ledningarna den dag dessa 

behöver åtgärdas av Ronneby Miljö & Teknik AB. 

Arbetsutskottet beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen godkänner ovanstående förslag till överenskommelse med ägarna till fastigheten 

Luktärten 7. 

Bedömning 
Ett förslag till överenskommelse mellan fastighetsägarna och kommunen har tagits fram med 

utgångspunkt i arbetsutskottets beslut. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslås besluta godkänna framtagen överenskommelse. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Kenneth 

Michaelsson, C, Peter Bowin, V, JanAnders Palmqvist, S, Roger Gradell, FP, Willy Persson, KD 

samt ersättare Margareta Yngveson, S. 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framtagen överenskommelse. 

_____________________ 

Exp: 

Fastighetsägarna Luktärten 7 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/44 

§ 56  Anmälan att styrtalen inte nås inom förskolan 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-15 KS AU §43/2012 2012-02-13, Anmälan att 

styrtalen inte nås inom förskolan 
   

2 Handling 2012-01-30 Anmälan att styrtalen inte nås inom 
förskolan, Utbildningsenheten 

   

 

Utbildningsnämnden § 1/2012  

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för det föreslag till internbudget för 2012 som nu 

reviderats enligt Nämndens och Kommunfullmäktiges direktiv. Budgeten till förskolan räcker till 

197 tjänster . Styrtalet blir ca 5,5-5,6 barn/tj i oktober 2012.  

 

Förvaltningschefen har tidigare varnat för den justering av styrtal som nu skett i förskola och 

grundskola. Det finns risk för arbetsmiljömässiga problem då det är mycket hårt kötryck. Medel har 

ej kunnat avsättas till vikarier. Några reserver finns ej förutom ca 400 Tkr på Utbildningsnämndens 

verksamhet. Till kompetensutveckling har avsatts 1 000kr  per tjänst. 

 

Övriga budgetjusteringar i enlighet med KF:s direktiv har verkställts. Vidtagna åtgärder 

redovisades. Neddragningar med 2,2 Mkr i grundskolan har skett i januari 2012. Spareffekten 

augusti – december åstadkommes med anpassning av lärartätheten till samma nivå som gällde 

ingången lå 2011/2012 för kommunala skolor totalt (elevminskning med 50 barn). Personaltätheten 

inom förskolan kommenterades. 

 

Statsbidragen till yrkesvux väntas minska under 2012, möjligen upp mot 75 % mot 2011. Detta 

innebär att åtagandena inte är fullt finansierade, viket innebär att ombudgetering måste ske. 

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att mycket kraftig styrning krävs från 

rektorerna/cheferna för att denna budget ska klaras. Några oförutsedda utgifter tillåts ej.  

 

Sammanställning av budget fördelad på rektorsområdesnivå resp verksamhetsnivå genomgicks. 

Centrala intäkter och kostnader kommenterades. 

 

En översyn sker av de medel som avsatts till insatser för elever i behov av särskilt stöd. 

Förvaltningschefen efterlyser en diskussion i februari månads nämnd om styrmåttens inverkan och 

hur insatser för elever ska prioriteras. 

 

Diskussion fördes kring styrtalen och ev andra sätt att mäta verksamheten på.  

 

Central tilldelning från KF täcker inte kostnaderna för ordinarie nämndssammanträden under 2012. 

Detta betyder att budgeten inte kommer att hållas för Nämndens verksamhet. Alternativet är i så fall 

inställda nämndssammanträden och verksamhetsbesök. 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Utbildningsnämnden beslut  
Föreliggande förslag till Internbudget 2012 antages av Nämnden. Därutöver har Nämnden även 

tagit del av ekonomiskt material på verksamhetsnivå. 

Nämnden bifaller 2:e vice ordf. Jan-Eric Wildros (S) yrkande på att en sammanställning framtas 

över de åtgärder som är vidtagna för att Budget 2012 ska hållas och redovisas vid nästa 

nämndssammanträde. 

I enlighet med rubr votering bifalls yrkande från nämndsledamot Erik Ohlson (V) om att till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige anmäla att styrtalen inte nås. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att svara att i Budget 2012-2013 är styrtalen 5,0-5,7 barn/årsarbetare. 

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

Wildros, S , Bo Johansson, S, Kenneth Michaelsson, C, Tommy Andersson, S, Peter Bowin, V samt  

Monika Lindqvist, S. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Bo Johansson, S, Jan-Eric Wildros, S, Tommy 

Andersson, S samt Peter Bowin, V, att personaltäthetsmåttet inte får överskrida 5,7 barn/årsarbetare 

någon gång under året. 

 

Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsen bifaller hans yrkande om bifall till Arbetsutskottets förslag. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att svara att i Budget 2012-2013 är styrtalen 5,0-5,7 barn/årsarbetare. 

_____________________
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2011/402 

§ 57  Ny handlingsplan till landsbygdspolitiskt program 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-01-11 KS AU §3/2012 2012-01-16, Ny 

handlingsplan till landsbygdspolitiskt 
program 

  

2 Handling 2012-01-09 Ny handlingsplan till landsbygdspolitiskt 
program 

  

3 Beslut allmänt ärende 2011-12-16 KS AU §437/2011 2011-12-19, Ny 
handlingsplan till landsbygdspolitiskt 
program 

  

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-11-30 Ny handlingsplan till landsbygdspolitiskt 
program  

   

 

 

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I uppdraget att göra en utvärdering av handlingsplanen i det landsbygdspolitiska programmet ingick 

också att arbeta fram ett förslag till uppdaterad handlingsplan.  

Framställning 

Material för arbetet har varit Landsbygdspolitisk program och dess handlingsplan inklusive 

utvärderingsrapport, projektplan för Hjärtats fröjd med dess tre delar, Attraktionskraft, 

Entreprenörskap och Inflyttning inklusive utvärderingsrapport samt KPMG:s revisionsrapport från 

2010, Granskning av kommunens tillämpning och efterlevnad av det landsbygdspolitiska 

programmet.  

Utvärderingsgruppen som leddes av Kenneth Michaelsson har efter genomförd utvärdering arbetat 

fram förslag till ny handlingsplan. Vid fem tillfällen har även kommunbygderådet och 

representanter från landsbygden medverkat. Utvärderingsrapporten visade att flertalet mål har 

uppnåtts på ett för landsbygden positivt sätt medan några kvarstår att arbeta med. 

Bedömning 
Föreslagen ny handlingsplan omfattar samma tre huvudområden i det landsbygdspolitiska 

programmet som tidigare och är upplagt på liknande sätt. Punkterna bygger på gruppens slutsatser 

från höstens utvärderingsarbete. I arbetet har också lokala grupper deltagit och presenterat de lokala 

utvecklingsplaner som tagits fram inom projektet Hjärtats fröjd och som visar ortsborna 

fokusområde för respektive område. 

Efter KSAU 19 dec 2011 har önskade förtydligande över ansvariga gjorts samt förklarande tillägg 

över hur ej fullt uppnådda uppdrag i nuvarande handlingsplan arbetas vidare med i nya förslaget till 

handlingsplan. 

Förslag till beslut 
1. Att ansvariga och kontaktpersoner för var och en av handlingsplanens tre huvudområden 

utses enligt förslag;  
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Kommunstyrelsen /Näringslivsenheten – Sysselsättning 

Fritid- och kulturnämnden/Fritid & kulturförvaltningen – Fritid & Socialt liv 

Kommunstyrelsen/ Kommunledningsförvaltningen – Boende på landsbygden. 

2. Att ansvariga för planens punkter är föreslagna politiska nämnder och styrelser. 

3. Att handlingsplanen skal följas upp löpande genom statusrapportering till 

kommunfullmäktige i februari varje år samt utvärderas under år 2015. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Att anta Handlingsplan till Landsbygdspolitiska programmet med justering under punkten 

Inflyttning, Mål: siffran 300 ändras till minst 100 invånare. 

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse kontaktpersoner i huvudområdena Sysselsättning och 

Boende på landsbygden. 

 

Fritid- och Kulturnämnden får i uppdrag att utse kontaktpersoner i huvudområdet Fritid & Socialt 

liv. 

 

Att ansvariga för planens punkter är föreslagna politiska nämnder och styrelser. 

 

Att handlingsplanen skall följas upp löpande genom statusrapportering till Kommunfullmäktige i 

februari varje år samt utvärderas under år 2015. 

 

Att ge näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti i uppdrag att ta fram statistikuppgifter gällande 

boende i tätorterna ner till 200 invånare. 

Yrkanden 
Kenneth Michaelsson, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att Ebon Kaisajuntti 

utses som kontaktperson för Sysselsättning på landsbygden och Anna-Karin Sonesson för Boende 

på landsbygden.  

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

Kommunstyrelsen bifaller Kenneth Michaelssons, C, yrkande. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ebon Kaisajuntti till kontaktperson för huvudområdet 

Sysselsättning på landsbygden och Anna-Karin Sonesson till kontaktperson för huvudområdet 

Boende på landsbygden.  

 

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti får i uppdrag att ta fram statistikuppgifter gällande boende i 

tätorterna ner till 200 invånare. 
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Kommunfullmäktige antar Handlingsplan till Landsbygdspolitiska programmet med justering under 

punkten Inflyttning, Mål: siffran 300 ändras till minst 100 invånare. 

 

Handlingsplanen skall följas upp löpande genom statusrapportering till Kommunfullmäktige i 

februari varje år samt utvärderas under år 2015. 

 

Fritid- och Kulturnämnden får i uppdrag att utse kontaktpersoner i huvudområdet Fritid & Socialt 

liv. 

 

Ansvariga för planens punkter är föreslagna politiska nämnder och styrelser. 

_____________________ 

Exp: 

Ebon Kaisajuntti 

Anna-Karin Sonesson
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2011/328 

§ 58  Önskad hjälp inför Landsbygdsriksdagen september 2012 
Landsbygdsriksdagen 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-15 KS AU §44/2012 2012-02-13, Önskad 

hjälp inför Landsbygdsriksdagen 
september 2012 

   

2 Handling 2012-02-03 Beslutsförslag önskad hjälp inför 
Landsbygdsriksdagen september 2012 

   

3 Beslut allmänt ärende 2011-12-16 KS AU §439/2011 2011-12-19, Önskad 
hjälp inför Landsbygdsriksdagen 
september 2012 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-12-14 Landsbygdsriksdagen 2012: Ronneby 
kommunbygderåd, Leader Blekinge och 
Länsbygderådet söker stöd av Ronneby 
kommun  

   

5 Handling 2011-11-28 Reviderad resursbehov landbygdsriksdag 
2012, Ronneby kommunbygderåd 

   

6 Handling 2011-10-14 Resursbehov Landsbygdsriksdag 2012, 
Ronneby kommunbygdegård 

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-10-05 Önskad hjälp av Ronneby kommun inför 
landsbygdriksdagen september 2012  

   

8 Handling 2011-10-04 Behov vid Landsbygdsriksdagen 2012    

9 Handling 2011-10-04 Information om landsbygdsriksdagen    

 

 

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Landsbygdsriksdagen 2012 anordnas av riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Leader Blekinge 

och Länsbygderådet i Blekinge. Centralort för arrangemanget är Ronneby, men även övriga 

Blekinge är involverat. Syftet med landsbygdriksdagen är att ge landsbygdens nationella och lokala 

företrädare möjligheter att tillsammans, diskutera landbygdens utvecklingsmöjligheter och 

förutsättningar. Temat för Landsbygdsriksdagen i Blekinge kommer vara ”Erfarenhetsutbyte” och 

”Landsbygdens betydelse”. Till arrangemanget väntas ca 800-1000 deltagare.  

Framställning 

Ronneby kommun har fått två framställningar i samband med arrangemanget:  

1, Leader Blekinge och Länsbygderådet söker hjälp med att arrangera den nationella Riksdagen, 

lördagen 7 september.  

2, Ronneby kommunbygderåd önskar hjälp med att genomföra utflyktsdagen i Ronneby kommun 

den 6 september. 

1, Leader Blekinge och länsbygderådet söker hjälp med: 

Transporter/kommunikationer: 

- Parkering för ett 30-tal bussar och några hundra bilar i anslutning till Ronneby Brunn.  

- Avspärrningar och skyltar för parkering enligt ovan. 
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- Extra skyltning ”Landsbygdsriksdag” från E22 till Ronneby Brunn. 

- Informationsmaterial om kollektiva  färdmedel till/från Ronneby 

Skyltning/flaggning 

- Skyltning vid infarter från E22 m.fl. ställen om Landsbygdsriksdagen. 

- Extra flaggstänger på ställen där inte flaggstänger finns, ca 10 st. Flaggor om 

Landsbygdsriksdagen 

- Diverse skyltar på Brunnsområdet som visar delegaterna vägen 

Information 

- Informationsmaterial och kartor om Ronneby 

- Hjälp med att bemanna infodesk.  

- Hjälp med att kopiera diverse informationsmaterial 

Diverse 

- Lämpliga platser att sätta upp toalettvagnar som kan kopplas till kommunala avloppet 

Kontaktperson 

- kontaktpersoner från Ronneby kommun 

Tillstånd 

- Tillstånd att sätta upp tält i Brunnsparken, regler, tillståndsansökan m.m. 

2, Ronneby kommunbygderåd söker hjälp med: 

En person som kan knytas till Ronneby kommunbygderåd från januari 2012 till oktober 2012. (Ca 

20 tim per vecka). Arbetsuppgifterna blir att i första hand organisera det praktiska genomförandet i 

Ronneby samt exkursionsdagen på fredagen under Landsbygdsriksdagen. En viktig del i arbetet blir 

också att marknadsföra vårt vackra landskap, så att besökarna stannar i vår kommun både före och 

efter arrangemanget. 

Bedömning 
Kommunens enheter har bedömt framställan om hjälp enligt följande: 

Fritid & Kulturförvaltningen: Antar samtliga av sin förvaltning berörda punkter inom befintliga 

resurser och anger Jeanette Rosander och Magnus Abrahamsson som kontaktpersoner för dessa 

insatser. 

Miljö & Teknik: Antar samtliga av sin förvaltning berörda punkter  men anger att det kan finnas 

begränsningar när det gäller att koppla toavagnar till kommunala avloppet men att detta kan lösas i 

dialog. Som kontaktperson anges: Lars-Olov Nilsson. 

 

Tekniska förvaltningen: Antar samtliga av sin förvaltning berörda punkter men bedömer att de 

behöver äska om extra resurser för detta. Preliminär kostnadsberäkning 284 000 kr.  

Lämnar följande kommentarer: Man kommer att behöva tillföra extra parkeringsplatser i till 

området. Man bedömer sig klara landsbygdsriksdagens krav men att detta kommer att ta upp p-

platserna i hela området, vilket begränsar tillgängligheten för övriga besökare. I så fall måste de 

övriga näringarna i området informeras. Det är önskvärt att få tillgång till gamla ridanläggningen i 

Rönninge som ligger inom bekvämt avstånd. Ett iordningsställande av denna yta till P-platser skulle 

komma andra arrangemang till del också då vi har ett underskott på P-platser i brunnsområdet. Det 

handlar inte här om en engångskostnad, utan en anläggning som även kan utnyttjas för husbilar och 

husvagnar sommartid.  Kostnad iordningsställande av P-plats Rönninge med ca 160 

personbilsplatser: 225 000:- kronor.  

För skyltning inom området med hänvisning samt avspärrning av p-platser ca: 10 000:-  

Extra skyltar vid infarterna: 5 000:-  

6 st. nya 10 meters flaggstänger: 24 000:- ( Vi har 4 st. i acceptabelt skick).  
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10 st. flyttbara betongfundament till stängerna: 20 000:-  

Tillstånd för tält i parken är inget problem. Parkenheten måste dock vara med och se ut placeringen. 

Kontaktperson: Peter Lindahl.   

Infoenheten: Antar samtliga punkter inom befintliga resurser med kommentaren att bidraget till 

programblad begränsas till föreslagna 15000 kr. Kontaktperson: Heike Rosenqvist 

Förslag till beslut 
Kommunen beviljar begärd hjälp till Kommunbygderådet och Leader Blekinge/Länsbygderådet. 

Detta innebär: 

1. Att Tekniska förvaltningen tillskjuts medel för att genomföra sin del av kommunens åtagande vid 

Landsbygdsriksdagen.  

2. Att respektive förvaltning får ansvar för sin del av genomförandet.  

3. Att kommunledningen hälsar gästerna välkomna till Ronneby 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Tekniska förvaltningen beviljas tilläggsanslag om 225 tkr för iordningställande av P-plats 

Rönninge. 

 

Respektive förvaltning får ansvar för sin del av genomförandet.  

 

Kommunledningen hälsar gästerna välkomna till Ronneby. 

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

Wildros, S samt Thomas Håkansson, C. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningen hälsar gästerna välkomna till Ronneby. 

 

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Tekniska förvaltningen beviljas tilläggsanslag om 225 tkr för iordningställande av P-plats 

Rönninge. Finansiering sker genom extern kapitalinskaffning. 

 

Respektive förvaltning får ansvar för sin del av genomförandet.  

_____________________ 
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2011/260 

§ 59  Besvarande av medborgarförslag från Therese Karlsson om att Brunnsparken 
även nyttjades vintertid 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-15 KS AU §45/2012 2012-02-13, Besvarande 

av medborgarförslag från Therese 
Karlsson om att Brunnsparken även 
nyttjades vintertid 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-01 Förslag till svar på medborgarförslag om 
att nyttja dammarna i Brunnsparken som 
isbana vintertid  

   

3 Handling 2011-11-16 Yttrande över medborgarförslag gällande 
nyttjande av Brunnsparken även 
vintertid§ 114/2011, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

4 Remissvar utg. remiss 2011-09-26 Svar på remiss, Peter Lindahl    

5 Beslut allmänt ärende 2011-08-18 KF §209/2011 2011-08-25, Anmälan av 
medborgarförslag från Therese Karlsson 
om att Brunnsparken även nyttjades 
vintertid 

   

6 Handling 2011-08-01 Medborgarförslag om att Brunnsparken 
även nyttjades vintertid, Therese 
Karlsson 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag skriver Therese Karlsson följande: "Det vore trevligt om Brunnsparken även 

nyttjades under vintern. Dammarna längs med berget skulle enkelt kunna spolas till en fin isbana, 

om vi har vinter med förmånen till is. Här kunde man sedan åka, på medhavda eller hyrda 

skridskor. Längs dammarna skulle det kunna finnas grillar, värmande eldfat, trevlig mjuk musik. 

Ronneby kommun har i Brunnsparken en fantastisk sommaridyll, men med enkla medel skulle 

idyllen kunna vara året runt." 

Bedömning 
Förslaget har varit på remiss till Parkenheten samt till Fritid- och kulturnämnden. 

Parkchefen Peter Lindahl skriver att när det gäller förslaget om att utnyttja dammarna för 

skridskoåkning så är det ett problem att isen är alldeles för svag och förrädisk under normala vintrar 

för att kunna utnyttjas som isbana. Han skriver vidare att det är vattengenomströmningen i 

dammarna som gör att det är svårt för isen att etablera ett tillräckligt tjockt lager. Parkenheten 

brukar varje vinter sätta upp skyltar med texten "Varning för svag is". Långvarig sträng kyla kan 

förstås medge förutsättningar för tillräckligt tjock is på dammarna samtidigt som vattentillförseln är 

väldigt låg. 
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Fritid- och kulturenheten yttrar att när det gäller spolning av befintliga dammar finns det ett antal 

säkerhetsaspekter att iaktta. Hållbarheten på isen är en samt att det finns regler för hur ev. skottning 

med maskin ska utföras. När det gäller parkens nyttjande i övrigt under vintertid finns stora 

möjligheter för olika initiativ både från allmänhet och föreningar. Skidspår, marknader, tävlingar 

mm kan med fördel ske i parken. Nämnden beslutar att stödja tankarna med en utveckling av 

Brunnsparken vintertid och välkomnar olika initiativ. 

 

Med bedömningen att medborgarförslaget är att använda dammarna som isbana vintertid förelås 

med grund i ovanstående yttranden att medborgarförslaget avslås. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

_____________________ 
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2011/65 

§ 60 Besvarande av medborgarförslag från Mari Gustafsson m fl med önskemål om 
införande av vårdnadsbidrag 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-15 KS AU §46/2012 2012-02-13, Besvarande 

av medborgarförslag från Mari Gustafsson 
med önskemål om införande av 
vårdnadsbidrag 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-27 Tjänsteskrivelse/Utredning     

3 Handling 2011-12-27 UN § 189/2011 Återremissgällande 
införande av vårdnadsbidrag, 
Utbildningsnämnden 

   

4 Beslut allmänt ärende 2011-09-30 KS §287/2011 2011-10-04, Besvarande 
av medborgarförslag med önskemål om 
införande av vårdnadsbidrag 

   

5 Beslut allmänt ärende 2011-09-26 KS AU §334/2011 2011-09-26, 
Besvarande av medborgarförslag med 
önskemål om införande av 
vårdnadsbidrag 

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-08-31 Förslag till beslut     

7 Remissvar utg. remiss 2011-06-01 Socialnämnden § 92/2011 Beslut att 
föreslå att Kommunstyrelsen arbetar 
vidare med förslaget, Socialnämnden 

   

8 Remissvar utg. remiss 2011-06-01 Svar på remiss, Utbildningsnämnden    

9 Beslut allmänt ärende 2011-02-24 KF §23/2011 2011-02-24, Anmälan av 
medborgarförslag från Mari Gustafsson 
med flera förslagsställare gällande 
önskemål om införande av 
vårdnadsbidrag 

   

10 Handling 2011-02-14 Medborgarförslag med önskemål om 
införande av vårdnadsbidrag, Mari 
Gustafsson 

   

 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Mari Gustafsson mfl förslagsställare har inkommit med medborgarförslag rörande önskemål om 

införande av vårdnadsbidrag i Ronneby kommun. Ärendet har remitterats till Utbildningsnämnden 

och Socialnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-04 § 287 att återremittera medborgarförslaget till 

Utbildningsnämnden för utredning av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser vid införande 

av vårdnadsbidrag.  
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Bedömning 
Yttrande från Utbildningsnämnden har inkommit, dessa bifogas.  

Nämnden har varit oenig av det förlag som presenterats och voterat om sitt ställningstagande.    

Frågan överlämnas för politisk behandling utan eget förslag 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget med 

tillägget att det hanteras i budgetberedningen inför 2014. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

_____________________ 
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2011/365 

§ 61  Redovisning av förslag till enhetlig budget - och uppföljningsmall 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-15 KS AU §47/2012 2012-02-13, 

Redovisning av förslag till enhetlig budget 
- och uppföljningsmall 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-25 Rapportmall för nämndernas 
resultaträkningar 2012,förslag till ksau 30 
januari  

   

3 Beslut allmänt ärende 2011-11-15 KS AU §389/2011 2011-11-14, 
Redovisning av förslag till enhetlig budget 
- och uppföljningsmall 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-11-08 Redovisning av förslag till enhetlig budget 
- och uppföljningsmall  

   

       

      

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar en redovisning av förslag till en enhetlig uppföljningsmall 

avseende budget och uppföljning. Förslag är att mallen ska börja används i samband med Tertial 1 

2012. 

 

En ruta för särredovisning av tex projekt som tillkommit efter fattat budgetbeslut, en ruta för ev 

överskridande samt hur/vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda problemet. 

  

Varje nämnd har till uppgift att tänka igenom vad som ska redovisas för att uppföljningarna ska 

göras tydliga.   

Arbetsutskottets beslut 2011-11-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att en 

enhetlig budgetuppföljningsmall presenteras för Kommunstyrelsen i februari. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Johan Sjögren redovisar förslag till enhetlig budgetuppföljningsmall. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till uppföljningsmall. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M och tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson, 

S. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till uppföljningsmall. 

_____________________ 

Exp: 

Johan Sjögren
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2011/395 

§ 62  Förfrågan om att Blekinges kommuner bör föra över ett årligt bidrag till Leader 
Blekinge 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-27 KS AU §69/2012 2012-02-27, Förfrågan 

om att Blekinges kommuner bör föra över 
ett årligt bidrag till Leader Blekinge 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-17 Förfrågan om likviditet i Leader Blekinge     

3 Handling 2011-11-16 Förfrågan om att Blekinges kommuner 
bör föra över ett årligt bidrag till Leader 
Blekinge, Karlskrona kommun 

   

 

 

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 på något sätt.  

 

Förslaget från Karlskrona kommun går ut på att Leader Blekinge i förskott fakturerar kommunerna 

ett bidrag motsvarande beräknad årlig ej avdragsgill räntekostnad. Totalt beräknas räntekostnaden 

till högst 100 tkr per år och fördelas efter hur EU-medlen kommer kommunerna tillgodo.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslag att Leader Blekinge får fakturera Ronneby kommun 

för bidrag/avgift avseende kommunens andel av beräknad årlig, ej avdragsgill räntekostnad, 

fördelad enligt hur EU-medlen kommer länets kommuner tillgodo. Beslutet förutsätter att övriga 

kommuner i länet accepterar förslaget. 

 

Kostnaden ska inrymmas inom berörda verksamheters befintliga ramar och fördelas i förhållande 

till verksamheternas erhållna medel.  

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

ställningstagande. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslag att Leader Blekinge får fakturera Ronneby kommun 

för bidrag/avgift avseende kommunens andel av beräknad årlig, ej avdragsgill räntekostnad, 

fördelad enligt hur EU-medlen kommer länets kommuner tillgodo. Beslutet förutsätter att övriga 
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kommuner i länet accepterar förslaget. 

 

Kostnaden ska inrymmas inom berörda verksamheters befintliga ramar och fördelas i förhållande 

till verksamheternas erhållna medel.  

_____________________ 

Exp: 

Johan Sjögren
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2011/334 

§ 63  Kompletteringsbudget 2012 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-27 KS AU §70/2012 2012-02-27, 

Kompletteringsbudget 2012 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-17 Kompletteringsbudget 2012     

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kompletteringsbudget avseende investeringsutgifter och exploateringsutgifter avser 

överföring/reglering av investeringsmedel mellan budgetåren. 

 

Driftäskandena ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av kommuninterna 

budgetmedel.  

 

Äskandena uppgår efter förslag till justeringar totalt till: 

Nämnd Verksamhet 
Drift 

(tkr) 

Inv 

(tkr) 

Expl 

(tkr) 

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltning 
 

5 227 8 660 

 

Teknisk förvaltning 

(reducerat 39 tkr)  
21 223 134 

Miljö- o 

byggnadsnämnden  
34 331 2 480 

Fritid- och kulturnämnden 
  

1 720 
 

Utbildningsnämnden 
  

226 
 

Äldrenämnden 
  

825 
 

Socialnämnden (reducerat 75 tkr) 
 

798 
 

TOTALT   34 30 350 11 274 

Äskandena framgår av bilagor. 

 

En kontroll har gjorts av vilka kompletteringsäskanden 2012 som avser investeringar som 

överskridit sin investeringsbudget 2011, se sammanställning över samtliga äskanden 2012.  

 

Projekt 65144 överskred med 99 tkr men äskas -99 tkr 2012 vilket reducerar 2012 års befintliga 

investeringsanslag motsvarande. 

 

Projekt 66741 Isyta överskred budget med 881 tkr. För att färdigställa investeringen 

kompletteringsäskas 400 tkr av ej utnyttjat anslag avseende ställplats för husbilar 2011 om 500 tkr. 

Återstående budgeterade medel för ställplatsen om 100 tkr kompletteringsäskas ej äskas till 2012. 
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Socialnämndens äskande att flytta över återstoden om 75 tkr av årligt investeringsanslag föreslås 

strykas. Tekniska förvaltningens/gatuenhetens äskande om att flytta över återstoden om 39 tkr av 

årligt anslag för trafiksäkerhetsåtgärder förslås strykas. Totalt föreslås att äskande om 114 tkr 

stryks, reducerat i tabellen ovan. 

 

Projekt 61026 och 61029 kopplade till centralarkivet kan eventuellt senareläggas. Projekt 66768 

toaletter Järnavik kan eventuellt flyttas i tiden då VA-frågan ännu inte är löst. Dessa 

investeringsäskanden ingår dock fortfarande i förslaget till kompletteringsbudget. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att: 

 

Kommunfullmäktige tillstyrker kompletteringsäskande avseende driftkostnader för Miljö- och 

byggnadsnämndens ”Särskilda projekt”, med  

34 000 kr, med hänvisning till att projektet är påbörjat men ännu inte är avslutat. 

 

Kommunfullmäktige tillstyrker kompletteringsäskande avseende investeringar i enlighet med 

bilagor, totalt 30 350 000 kr. 

 

Kommunfullmäktige tillstyrker äskande avseende exploateringskostnader i enlighet med bilagor 

med totalt 11 274 000 kr. 

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

ställningstagande. 

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

Andersson, S samt Jan-Eric Wildros, S. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att 400 tkr  (isytan) plockas bort från 

kompletteringsäskandena. Kostnaden hanteras istället som tilläggsanslag som finansieras genom att 

investeringen gällande ställplatser för husbilar stryks. 

Investeringarna i centralarkiv och i arkivinredning ska föregås av beslut i Kommunstyrelsen. 

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

Kommunstyrelsen bifaller det samma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
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Kommunfullmäktige tillstyrker kompletteringsäskande avseende driftkostnader för Miljö- och 

byggnadsnämndens ”Särskilda projekt”, med  

34 000 kr, med hänvisning till att projektet är påbörjat men ännu inte är avslutat. 

 

Kommunfullmäktige tillstyrker kompletteringsäskande avseende investeringar i enlighet med 

bilagor, totalt 29 950 000 kr. 400 000 kr (isytan) har då plockas bort från kompletteringsäskandena. 

De 400 000 kr hanteras istället som tilläggsanslag som finansieras genom att investeringen gällande 

ställplatser för husbilar i 2011 års investeringsbudget stryks. 

 

Investeringarna i centralarkiv och i arkivinredning ska föregås av beslut i Kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige tillstyrker äskande avseende exploateringskostnader i enlighet med bilagor 

med totalt 11 274 000 kr. 

_____________________ 
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2011/222 

§ 64  Beslut om Antagande av Tematiskt tillägg till Översiktsplanen avseende 
Vindkraft 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §52/2012 2012-02-27, Beslut om 

Antagande av Tematiskt tillägg till 
Översiktsplanen avseende Vindkraft 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-17 Beslut om Antagande av Tematiskt tillägg 
till Översiktsplanen avseende Vindkraft  

   

 

Planarkitekt Lina Magnusson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsenheten har fått i uppdrag att arbeta fram ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen med syfte att peka ut områden lämpliga för utbyggnad av vindkraftverk. 

Planen har varit utställd på samråd under tiden den 15/8 – 9/10-2011 och utställning under 

tiden 9/12-2011 – 3/2-2012.  

 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen vad gäller vindkraft syftar till att utgöra ett 

underlag till en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Ronneby kommun. Dock ska det 

tilläggas att ett utpekande av vindkraftsområden, inom Ronneby kommuns yta, i dagsläget 

strider mot Riksintresset för Ronneby flygflottilj, riksintresse för väderradarstationen i 

Karlskrona kommun, den civila flygfarten samt tillhörande s.k. MSA-yta som är ett 

cirkulärt skyddsområde kring Ronneby flygplats. Vindkraftsplanen ska därför ses som en 

framtidsplan där markområden reserveras och därmed en planberedskap skapas utifall 

förutsättningarna tack vare teknikens utveckling ändras i framtiden.  

Vindkraftsplanens intentioner har varit att identifiera intressanta områden för etablering av 

vindkraftverk, ge riktlinjer för hur etablering av vindkraft lämpligast bör ske och underlätta 

hanteringen av eventuella framtida vindkraftsärenden i kommunen. 

 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta det tematiska tillägget till 

Översiktsplanen gällande Vindkraft. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Thomas Håkansson, C samt ersättare Nils-Erik Mattsson. 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det tematiska tillägget till Översiktsplanen gällande 

Vindkraft. 

_____________________
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2012/60 

§ 65  Aspanområdet - Ändring av antagen detaljplan 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §53/2012 2012-02-27, 

Aspanområdet - Ändring av antagen 
detaljplan 

   

2 Handling 2012-01-31 Aspanområdet - Ändring av antagen 
detaljplan § 26/2012, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

 

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog detaljplan för Aspanområdet 2011-06-16. Länsstyrelsen beslutar 2011-

08-29 att inte pröva kommunens beslut. Efter det har detaljplanen överklagats. Det har då 

framkommit att fastighetsägaren till Leråkra 3:34, Niclas Cederlund arrenderar marken mellan hans 

fastighet och stranden och har strandskyddsdispens sedan 10 år. Nu överklagar han planen med 

motiveringen att han arrenderar marken som fått beteckningen Natur. 

Bedömning 
Enligt 13 kap. § 8 PBL får Länsstyrelsen ändra beslutet till en viss del. Samhällsbyggnadsenheten 

anser att marken kan ändras från Natur till prickmarkerad kvartersmark för bostadsändamål  

 

Miljö- och byggnadsnämnden godkände den 19 januari 2012 att Länsstyrelsen ändrar planen.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att medge att Länsstyrelsen ändrar 

planen från Natur till prickmarkerad kvartersmark för bostadsändamål på Leråkra 3:34. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens föreslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att medge att Länsstyrelsen ändrar planen från Natur till 

prickmarkerad kvartersmark för bostadsändamål på Leråkra 3:34. 

_____________________ 
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2011/398 

§ 66  Försäljning av Sörby 5:12, Sörbydal Väster 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-05 VB: 2011/398 Sörby 5:12 angående 

Woody:s option 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-29 Förslag till avtal     

3 Beslut allmänt ärende 2012-02-27 KS AU §54/2012 2012-02-27, Försäljning 
av Sörby 5:12, Sörbydal Väster 

   

4 Handling 2012-02-01 Miljöpartiet de Gröna genom Nils-Erik 
Mattsson har lämnat in 
protokollsanteckning gällande Sörbydal 
5:12 inför ett planerat hunddagis, 
Miljöpartiet de Gröna 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-01-25 KF §18/2012 2012-01-26, Beslut om 
godkännande av försäljning av Sörby 
5:12, Sörbydal Väster 

   

6 Handling 2012-01-13 Kontrakt för köp av fastighet    

7 Beslut allmänt ärende 2012-01-09 KS §9/2012 2012-01-10, Försäljning av 
Sörby 5:12, Sörbydal Väster 

   

8 Beslut allmänt ärende 2011-12-06 KS AU §420/2011 2011-11-28, 
Försäljning av Sörby 5:12, Sörbydal 
Väster 

   

9 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-12-06 Försäljning av Sörby 5:12, Sörbydal 
Väster  

   

 

 

Kommunfullmäktige § 18/2012 

 

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  

Kommunstyrelsens beslut 2012-02 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna framtaget köpeavtal för Sörby 

5:12 
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Kommunfullmäktiges beslut 2012-02 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen. 

 

 

Stadsarkitekt David Gillanders föredrar ärendet och redovisar det markområde om ytterligare ca 

1 000 m2 som bör ingå i avtalet.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att markområdet begränsas i möjligaste 

mån, samt att man ser över ytan som Woody har option på innan beslut tas i ärendet. 

 

 

Stadsarkitekt David Gillanders föredrar ärendet och redovisar att Woodys har meddelat att de 

accepterar en förändring av optionen. 

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

Persson, KD, Kenneth Michaelsson, C samt ersättare N-E Mattsson, MP. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar avslag på försäljningen. 

 

Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

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

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna framtaget köpeavtal för Sörby 5:12 men att 

markområdet begränsas i möjligaste mån. 

_____________________ 
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2012/42 

§ 67  Bygglovstaxa 2012 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §55/2012 2012-02-27, 

Bygglovstaxa 2012 
   

2 Handling 2012-01-27 Förslag till ny bygglovstaxa 2012 §3/2012, 
Miljö- och byggnadsnämnden 

   

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden § 3/2012 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har återremitterat ett tidigare förslag på justering av 

bygglovstaxan, innebärande en ändring av justeringsfaktorn från 0,8 till 1,0. 

 

Någon justering av timavgiften för plan- och bygglovstaxan föreslås inte i detta skede. En 

sådan justering kan baseras på de beräkningar som kommer att göras för taxa för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken. Därför återkommer förvaltning med ett sådant förslag när 

pågående beräkningar är färdiga. 

Det som nu föreslås är en ändring av justeringsfaktorn från 0,8 till 1,0 i nu gällande taxa, i 

syfte att täcka den ramreducering på 300 kr som kommunfullmäktige beslutat om i budget 

för miljö- och byggnadsnämnden för år 2012. 

Indexeringsmånaden föreslås vara oförändrad, d v s basindex september månad. 

 

Ändringen medför att kostnaderna för exempelvis bygglov ökar med 20 %. 

Bedömning 
Föreslagna förändringar av taxor bedöms vara nödvändiga för att kunna finansiera miljö- 

och byggnadsnämndens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringen av plan- och bygglovtaxa (justeringsfaktorn 

ändras från 0,8 till 1,0) och föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget att gälla fr.o.m. 1 mars 

2012. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan- och bygglovstaxa, med 

ändringen av justeringsfaktorn från 0,8 till 1,0, att gälla fr om 2012-03-01. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan- och bygglovstaxa, med ändringen av justeringsfaktorn 

från 0,8 till 1,0, att gälla fr om 2012-03-01. 

_____________________ 
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2012/63 

§ 68  Prospekt Blekinge Arkivet Bräkne-Hoby 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §49/2012 2012-02-27, Prospekt 

Blekinge Arkivet Bräkne-Hoby 
   

2 Handling 2012-02-16 Prospekt Blekinge Arkivet Bräkne-Hoby    

 

Arbetsmarknads- och Integrationschef Roland Edvinsson och byggprojektledare William Lavesson 

lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Blekingearkivet i Bräkne-Hoby har framfört att dem önskar sig lokaler med mer arkiv 

kapacitet, om dem inte får mer kapacitet menar Blekingearkivet att dem måste flytta till 

andra lokaler förmodligen i annan kommun. 

 

Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har därför ritat upp ett förslag 

och beräknat en hyra som har presenterats som ett arbetsmaterial för Blekingearkivet vilket 

deras styrelse ställt sig positiva till. I förslaget som Tekniska förvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen framtagit, finns ett förslag att slå samman flera arkiv 

verksamheter till en, Svarsarkivet i Kallinge och Kommunarkivet i Ronneby. 

För att Blekingearkivet skall kunna ta en hyreshöjning som investeringen innebär, måste 

dem äska mer pengar från Landstinget och måste därmed ha ett prospekt från Ronneby 

kommun som är förankrat. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen bedömer att 

arkivsammanslagningen och inventeringen skulle innebära väldigt positiva fördelar för 

Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen föreslår att KSAU godkänner 

prospektet. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget under förutsättning att Region Blekinge, 

Landstinget Blekinge samt Kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut i ärendet. 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=645c810cd6d547dc04fb52752c1e5604&dosearch=1&t1=P&s1=Arbetsmarknads-+och+Integrationschef
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Thomas 

Håkansson, C, Tommy Andersson, S, Peter Bowin, V, tjänstgörande ersättarna Margareta 

Yngveson, S och Anders Bromée, M. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

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

Kommunstyrelsen bifaller det samma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget under förutsättning att Region Blekinge, 

Landstinget Blekinge samt Kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut i ärendet. 

 

Tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson, S, deltar ej i beslutet. 

_____________________ 

Exp: 

William Lavesson 

Roland Edvinsson
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2011/336 

§ 69  Förskolan Backsippan Listerby 

Beslutsunderlag 
2 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §57/2012 2012-02-27, Renovering 

och tillbyggnad av Backsippans förskola i 
Listerby 

   

3 Handling 2012-02-16 Renovering och tillbyggnad av 
Backsippans förskola i 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 fönsterna 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.  

 

Utbildningsnämnden tog beslut 16 februari 2012 att de önskar sig ytterligare 2 avdelningar, 

sammanlagt 6 avdelningar i Listerby på Backsippan(se bilaga). 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att bästa förslaget är att riva baracken och renovera och använda 

vårdcentralen till en avdelning, samt genom tillbyggnad få ytterligare två avdelning i anslutning till 

vårdcentralen, vilket innebär totalt sex avdelningar på Backsippan i Listerby enligt 

Utbildningsnämndens förslag. 

Tekniska förvaltningen bedömer att tillbyggnaden av två avdelningar, ombyggnaden av 

vårdcentralen och rätta till ytskikten i huvudbyggnaden inte ryms inom 5 510 tkr för budget. 

Tekniska förvaltningen bedömer en tillkommande kostnad på 6,4 Msek. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att KS godkänner ett tilläggsanslag till Backsippan på 6,4 Msek. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett tilläggsanslag om 6,4 

Msek för Backsippans förskola, samt att förskolan ska innehålla sex (6) avdelningar. 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 37(65) 

 
Kommunstyrelsen 2012-03-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett tilläggsanslag om 6,4 Msek för Backsippans 

förskola, samt att förskolan ska innehålla sex (6) avdelningar. 

_____________________ 
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2012/64 

§ 70  Snäckebacksskolan, korridor 80, takbyte och ventilation 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §58/2012 2012-02-27, 

Snäckebacksskolan, korridor 80, takbyte 
och ventilation 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-20 Snäckebacksskolan, korridor 80, takbyte 
och ventilation  

   

 

Tf fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har bedömt att taket måste bytas på korridor 80 på 

Snäckebacksskolan och ventilationen är undermålig. Skolan har drivet det som ett ärende 

under en längre tid ang. ventilationen. Mätningar har gjorts och värdena ligger över 

gränsvärden enligt arbetsmiljöverket.  Det är mycket lämpligt att byta taket och ventilation 

samtidigt då kanaler ligger på vinden och man behöver öppna det befintliga taket för att 

kunna komma till. 

 

 

Den befintliga ventilationen är väldigt dålig ur energi synpunkt och den nya 

ventilationslösningen kommer att göra stora energibesparingar.  

Finansiering sker genom över äskade av 0,15 msek från 2011 år budget, samt att man 

använder 1,2 msek(snäck utv reno) ur årets budget, samt att vi får flytta över 1,2 msek från 

2013 år budget(snäck utv reno) till 2012. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att takbytet och ventilation måste genomföras och 

kommer att kosta 2,55  msek. 

Tekniska förvaltningen bedömer att kunna sänka sitt driftsnetto med 110 tkr per år. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU beslutar godkänna att 1,2 msek flyttas från 2013 

år budget (snäck utv reno) till 2012, samt att man får använder 1,2 msek(snäck utv reno) 

till projektet. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att 1 200 tkr flyttas från 

2013 års budget (Snäckebacksskolan utvändig renovering) till år 2012, att användas till rubricerat 

projekt. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att 1 200 tkr flyttas från 2013 års budget 

(Snäckebacksskolan utvändig renovering) till år 2012, att användas till rubricerat projekt. 

_____________________ 
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2012/65 

§ 71  Omfördelning av medel till Ronneby bibliotek 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §59/2012 2012-02-27, 

Omfördelning av medel till Ronneby 
bibliotek 

   

2 Handling 2012-02-16 Omfördelning av medel till Ronneby 
bibliotek 

   

 

 

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har bedömt att golvet måste åtgärdas på biblioteket i Ronneby. 

Golvet är i dagsläget så dåligt att man måste stänga av delar av verksamheten och kan 

därmed inte bedriva biblioteksverksamhet på ett bra sätt. Vidare kan nämnas att personlig 

skaderisk kan uppstå. 

Det finns medel avsatta på 1 msek för 2013 till att åtgärda biblioteket, men som dagsläget 

är kan vi inte vänta till 2013.  

Nämnas kan göras att vi har 700 tkr avsatta till fönsterbyte på Skogsgårdskolan och läget 

där är inte fullt så akut utan kan vänta till våren 2013. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att golvyta på Ronneby bibliotek måste prioriteras före 

Skogsgårdsskolans fönsterbyte.  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU tidigarelägger 1 msek från 2013 till 2012 

gällande Ronneby bibliotek. 

Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU senarelägger 700 tkr från 2012 till 2013 för 

fönsterbyte Skogsgårdskolan. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att flytta 1 miljon kr från 2013 

till 2012 gällande Ronneby bibliotek. 

 

Att flytta 700 tkr från 2012 till 2013 för fönsterbyte Skogsgårdskolan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot Jan Anders Palmqvist, S. 
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Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av ordförande Roger Fredriksson, M, att yttrande 

inhämtas från Fritids- och Kulturnämnden. 

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

Kommunstyrelsen bifaller det samma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttrande ska inhämtas från Fritids- och kulturnämnden 

_____________________ 

Exp: 

William Lavesson
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2012/71 

§ 72  Förslag till  försäljning av fastigheter Kalleberga 9:50-52 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §60/2012 2012-02-27, Förslag till  

försäljning av fastigheter Kalleberga 9 50-
52 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-20 Förslag till beslut-förslag försäljning av 
fastigheter Kalleberga 9 50-52  

   

 

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag och Ola Liljerum föredrar ärendet 

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

fastigheter/byggnader som inte erfordras för kärnverksamheterna. På denna lista finns objekt som 

erfordrar ett nytt ställningsstagande. 

Bedömning 
Vad gäller nedanstående fastigheter beslutades i KS 2010 § 310: ”Diskussion med Ronnebyhus och 

Socialförvaltningen ska hållas före ställningstagande .” 

 

Kalleberga 9:50 Skogsvandrarhuset Flottiljvägen 11 Kallinge 

Kalleberga 9:51 Hyreshus Flottiljvägen 13 Kallinge 

Kalleberga 9:52 Hyreshus Flottiljvägen 15  kallinge 

 

Detaljerna avseende ovanstående byggnader/fastigheter framgår av bilaga. 

 

Ronnebyhus meddelar genom sin VD Sven-Olof Klasson och efter hörande med styrelsen att de 

inte är intresserade av ett förvärv. 

 

Socialförvaltningen meddelar genom sin förvaltningschef Birgitta Ratcovich att det inte finns 

begränsningar/restriktioner från deras sida beträffande ev hyresgäster. 

 

Skogsvandrarna är numera en sektion i Ronneby Orienteringsklubb, den tidigare föreningen 

Skogsvandrarna/nuvarande sektionen i Ronneby OK har anmält att vid ett frånträde vill de diskutera 

en ev kompensation för gjorda investeringar. Upplåtelsetiden sträcker sig t o m 2015-12-31 och 

skall sägas upp 1 år före upplåtelsetidens utgång. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Kalleberga 9:50, Kalleberga 9:51 och 

Kalleberga 9:52 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 43(65) 

 
Kommunstyrelsen 2012-03-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka försäljning av 

fastigheterna Kalleberga 9:50, Kalleberga 9:51 och Kalleberga 9:52 

 

JanAnders Palmqvist, S, och Tommy Andersson, S, deltar ej i beslutet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson,M, ledmöterna JanAnders Palmqvist, S, Bo 

Jahnsson, S, Kenneth Michaelsson, C, Peter Bowin, V samt ersättare Margareta Yngveson, S. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, Palmqvist yrkar med instämmande av Peter Bowin, V, att försäljningen 

avstyrks. 

Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka försäljning av fastigheterna Kalleberga 9:50, Kalleberga 

9:51 och Kalleberga 9:52. 

Reservation 
Socialdemokratiska gruppen samt Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

_____________________ 
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2012/72 

§ 73  Förslag till försäljning av fastigheten Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, 
Ronneby 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §61/2012 2012-02-27, Förslag till 

försäljning av fastigheten Ronneby 25:17, 
Folkparksvägen 3, Ronneby 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-20 Förslag till försäljning av fastigheten 
Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, 
Ronneby  

   

 

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag och Ola Liljerum föredrar ärendet 

Sammanfattning 
Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby har under flera år varit uthyrd till Markus 

Strandh. Sonen Per Strandh har nu visat intresse för att köpa fastigheten. Fastigheten 

klassas idag som industrimark enligt detaljplanen och får enligt Stadsarkitekten David 

Gillanders ej byggas ut, men det möter inget hinder att den bebos i nuvarande tillstånd. 

Strandh är medveten om detta förhållande, vilket man också skall skriva in i ett kommande 

köpekontraktet. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Ronneby 

25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby till Per och Lena Strandh, Blåhakevägen 6, 372 38 Ronneby för 

en köpskilling om 400 tkr. 

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

ställningstagande. 

Stadsarkitekt David Gillanders och tf. fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet på 

Kommunstyrelsen. 

Detaljplanen ändrades från bostadsändamål till mindre industri varefter kommunen 1996 köpte in 

fastigheten.  

 

 

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

Michaelsson, C, Willy Persson, KD, Tommy Andersson, S, Thomas Håkansson, C samt ersättare 

Margareta Yngveson, S. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 45(65) 

 
Kommunstyrelsen 2012-03-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S yrkar att försäljning avstyrks. 

 

Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till försäljning till aktuella köpare för en köpeskilling 

om 400 tKr samt att köpeavtal ska upprättas och därefter beslutas av Kommunfullmäktige.  

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

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby till 

Per och Lena Strandh, Blåhakevägen 6, 372 38 Ronneby för en köpskilling om 400 tkr. 

 

Köpeavtal ska upprättas och därefter beslutas av Kommunfullmäktige. 

Reservation 
Socialdemokratiska gruppen och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

_____________________ 
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2011/337 

§ 74  Revisionsrapport uppföljning av tidigare granskning avseende kommunens 
fastighetsunderhåll 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KSAU §62/2012 2012-02-27, 

Revisionsrapport uppföljning av tidigare 
granskning avseende kommunens 
fastighetsunderhåll 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-22 Revisionsrapport gällande planerat 
underhåll 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-08 Reviderat yttrande avseende 
revisionsrapport fastighetsunderhåll 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-01-27 KS AU §29/2012 2012-01-30, 
Revisionsrapport uppföljning av tidigare 
granskning avseende kommunens 
fastighetsunderhåll 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-23 Yttrande till revisionsrapport avseende 
fastighetsunderhåll 

   

6 Handling 2011-10-18 Uppföljning av tidigare granskning 
avseende kommunens 
fastighetsunderhåll, Revisionen 

   

 

Tf fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
KPMG har granskat kommunens fastighetsunderhåll 2007 och gjort en uppföljning 2011.  I 

uppföljningsrapporten tas ett antal iakttagelser  upp tillsammans med kommentarer hur situationen 

förändrats mellan 2007 och 2011. 

Bedömning 
Revisionen pekar på en rad positiva förändringar som gjorts sedan tidigare granskning, men 

påpekar även att det ekonomiska utrymmet för fastighetsunderhåll inte utökats.  För att undvika 

kapitalförstöring föreslås två alternativ, utöka budgeten genom ramjustering, alternativt justera 

internhyran. 

Tekniska förvaltningen avser att inkomma med en lägesrapport gällande underhållsbudget i 

förhållande till fastighetsbestånd, under senare del av 2012, detta med bakgrund av att flera 

försäljningar av fastigheter avses genomföras under 2012 för att renodla fastighetsbeståndet. 

 

Revisionen nämner Tekniska förvaltningens önskan om att sälja, alternativt riva ett antal fastigheter 

som inte behövs för kärnverksamheten och varav flera är i dåligt skick. 

Tekniska förvaltningen kommer under 2012 att fortsätta arbetet med att sälja och riva fastigheter. 

 

Revisionen påpekar att det i princip saknas ett planerat underhåll, då underhållet i huvudsak består 

av felavhjälpande åtgärder, de kommenterar även att förväntningarna från verksamheterna gällande 

underhåll av fastigheterna, ofta är högre än vad budgeten tillåter. 
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Tekniska förvaltningen kommer under 2012 att arbeta för att fastställa en gränsdragningslista, med 

en klar gränsdragning och information blir förståelsen och förväntningarna mer i paritet med det 

underhåll som görs. Med en renodling av fastighetsbeståndet kommer att större utrymme för 

planerade åtgärder att finnas. 

 

Revisionen kommenterar att senare års budget avseende planerat underhåll inte täcker det 

beräknade behovet av utvändigt underhåll, men konstaterar även att investeringsbudgeten till viss 

del används för underhåll, revisionen pekar på nivån för planerat underhåll per kvm/år 

Tekniska förvaltningen kommer att göra flera åtgärder under 2012 som kommer att ge en rättvisare 

bild av på vilken nivå budgeten för underhåll faktiskt är, renodling av fastighetsbeståndet och 

klarare riktlinjer för vad som är underhåll kontra investering, ger en annan bild av budgetnivån. 

 

Revisionen påpekar att riktlinjer tas fram för att definiera underhåll kontra investering, men även att 

man i inledningsfasen av projekt tar fram vad som är underhåll och vad som är investering. 

Tekniska förvaltningen kommer under 2012 att ta fram styrdokument för denna gränsdragning. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta ovanstående yttrande till revisionen 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående skrivning såsom Kommunstyrelsens yttrande i 

ärendet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående skrivning såsom Kommunstyrelsens yttrande i 

ärendet. 

_____________________ 

Exp: 

Revisionen
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2012/33 

§ 75  Justering av felparkeringsavgifter 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §63/2012 2012-02-27, Justering 

av felparkeringsavgifter 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-06 Justering av 
felparkeringsavgifter_ver2.doc  

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-01-27 KS AU §28/2012 2012-01-30, Justering 
av felparkeringsavgifter 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-23 Förslag till justering av 
felparkeringsavgifter  

   

 

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Taxan för felparkeringsavgifter skall beslutas av kommunfullmäktige. Den nuvarande taxan 

(300kr/700kr) antogs i KF 2007 (§267) efter att regeringen antagit ny vägmärkesförordning 2007-

06-01, samtidigt som förordningen om felparkeringsavgift ändrades 2007-03-08. I 

fullmäktigebeslutet 2007 ändrades inga beloppsnivåer, utan dessa är oförändrade sedan 2005. 

Tillåten maximal taxa för en parkeringsförseelse är 1000kr. 

 

Utredning 
Uppdelningen mellan de högre beloppen och de lägre beloppen fungerar tillfredsställande, men då 

antagna beloppen gällt sedan 2005 innebär detta att vi totalt sett ligger på en lägre nivå än 

kringliggade kommuner, se bilaga 1. En taxejustering om 100kr/förseelsegrund bedöms som högst 

rimlig och förväntas inte medföra olägenheter i myndighetsutförandet. Vårt högsta belopp blir 

800kr/förseelse, vilket understiger högsta beloppet i både Karlshamn och Karlskrona (1000kr). Vi 

bedömer också att det är enklare att bibehålla endast 2 taxenivåer (400/800kr) istället för att 

ytterligare differentiera nivåerna på motsvarande sätt som i Karlshamn och Karlskrona.  

 
Motivering till föreslagen taxejustering 
I samband med införandet av förvaltningschefstjänst för Tekniska förvaltningen gavs ingen 

budgetkompensering varför tjänsten skulle lösas inom befintlig ram. Utöver detta medförde den i 

december 2011 fastställda budgeten för 2012 och 2013 att ytterligare drygt 2 Mkr 

ospecificerat drogs från Tekniska förvaltningens ram (utöver de besparingar som 

detaljspecificerats). Detta tillsammans gör att förvaltningen, utöver översyn av kostnader, även 

måste se över möjliga intäktsökningar för att klara denna nya ramnivå. En möjlig intäktsökning är 

intäkter från parkeringsanmärkningar, där den nuvarande taxan nivåmässigt inte justerats sedan 

2005. Dessutom har parkeringsverksamheten idag ett ramanslag om drygt 200 tkr, vilket ungefär 

motsvarar det tillskott de ökade intäkterna skulle ge. Att verksamheten med förväntad intäktsökning 

kan anses självfinansierad bedöms som rimligt. 

 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår: 

-att kommunen beslutar att anta taxa för felparkeringsavgifter enligt redovisad lista på följande sida. 
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Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)  
 

Stannat eller parkerat fordon avgift 

01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §) 400 

02 på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 800 

03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §) 800 

04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe (3 kap. 53 §) 800 

05 

i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m från korsande körbanas närmaste 

ytterkant (3 kap. 53 §) 800 

06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl (3 kap. 53 §) 400 

07 

 

för annat ändamål än på- eller avstigning på busshållplats eller ändamålsplats  

(3 kap. 54 §) 

400 

 

08 

 

för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller 

visst fordonsslag (3 kap. 54 §). Stannat eller parkerat på parkeringsplats avsedd för 

rörelsehindrade. 

800 

 

08 

 

för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller 

visst fordonsslag (3 kap. 54 §). Samtliga fall utöver stannat eller parkerat på 

parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade. 

400 

 

09 enligt antecknad överträdelse 800 

 

Parkerat fordon  

10 med något hjul utanför en uppställningsplats (3 kap. 49 §) 400 

11 

 

framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten 

väsentligen försvåras (3 kap. 55 §) 

400 

 

12 på en huvudled (3 kap. 55 §) 400 

13 på en gågata eller inom ett gångfartsområde (8 kap. 1 §) 400 

14 enligt antecknad överträdelse 400 

 

Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter  

 

Stannat eller parkerat fordon avgift 

30 inom område med förbud att stanna eller parkera 400 

31 på plats med förbud att stanna eller parkera 400 

33 enligt antecknad överträdelse 400 

 

Parkerat fordon  

34 inom område med förbud att parkera 400 

35 på plats med förbud att parkera 400 

37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 400 

38 längre än tillåten tid 400 

39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 400 

40 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig 400 

41 

 

utan att tiden när parkeringen påbörjats har angetts med en parkeringsskiva eller 

annan anordning och att denna är synlig 

400 

 

42 enligt antecknad överträdelse 400 
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Bilaga 1 

   Taxor för felparkeringsavgifter i Karlshamn 

Ej erlagd avgift   300:- 

På handikapplats utan särskilt tillstånd 1000:- 

På eller inom ett avstånd av 10 m före ett 

övergångsställe 

700:- 

I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 

10 m från korsande körbanas närmaste 

ytterkant 

700:- 

Övriga felparkeringar 500:- 

Taxor för felparkeringsavgifter i Karlskrona 

-Ej erlagd avgift 

-Stått för länge på avgiftsfri plats 

300:- 

-Förbud att parkera 

-Allmän plats inom tättbebyggt område 

som är terräng 

500:- 

-Förbud att stanna eller parkera 

-Plats för visst fordonsslag 

-Ändamålsplats, busshållplats, vägkorsning 

och körbana för linjetrafik 

-Mot färdriktning/längdriktning 

700:- 

-Plats för rörelsehindrad 

-Övergångsställe/cykelöverfart 

-Gång-/cykelbana 

1000:- 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta felparkeringsavgifter för 

Ronneby kommun att intäktsökningen i budgeten ses som ökning av ram.  

 

JanAnders Palmqvist, S, och Tommy Andersson, S, deltar ej i beslutet. 

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

Palmqvist, S, Thomas Håkansson, C, Monika Lindqvist, S samt ersättare Margareta Yngveson. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av ordförande Roger Fredriksson, M, bifall till 

förslaget men med ändring i beslutet att intäktsökningen inte ska reducera nettoramen.  
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller det samma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta felparkeringsavgifter för 

Ronneby kommun. Intäktsökningen ska inte reducera nettoramen.   

_____________________ 
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2011/375 

§ 76  Organisation för Tekniska förvaltningen 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §64/2012 2012-02-27, 

Organisation för Tekniska förvaltningen 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-01-27 KS AU §27/2012 2012-01-30, Tekniska 
förvaltningens organisation - fastställande 
av understrukturen 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-23 Tekniska förvaltningens organisation - 
fastställande av understrukturen  

   

 

Kommunstyrelsen arbetsutskott § 27/2012 

 

Förvaltningschef Magnus Graad fördrar ärendet och redovisar föreslagen understruktur för 

Tekniska förvaltningen. Han informerade även om att ett antal tjänster inom förvaltningen kommer 

att förändras för att klara budgetramarna, något som kommer att innebära att vissa tjänster får ett 

utökat ansvar emedan vissa får minskat ansvar.  

Sammanfattning 
Förvaltningschefen har under hösten 2011 tagit fram och samverkat ”Tekniska förvaltningens 

organisation”. Dokumentet beskriver punkterna: 

1. Bakgrund 

2. Målsättning 

3. Förslag på organisation 

4. Detaljerad organisationsbeskrivning 

5. Arbetsmiljöbeskrivning 

6. Ekonomidiskussion 

 

Vid kommunfullmäktige 2011-12-15 godkändes att Tekniska förvaltningen organiseras med 3 

verksamheter under förvaltningschefen; Gatu- och parkenheten, Kostenheten samt 

Lokalförsörjningsenheten. Det beslutades även att föreslagen tjänstebenämning 

informationsansvarig korrigeras till assistent. 

Vid Kommunstyrelsen 2011-12-06 beslutades att hänskjuta understrukturen mm till kommande KS, 

därav detta ärende. 

 

 

Utredning 

Direktiv 

Direktiv för organisationsarbetet preciserades av kommundirektören enligt följande: 
- Medborgarfokus 

- Främja transparens; tydliga mål och återkoppling 

- Ta tillvara organisationsförändringen så att befintliga verksamheter inte ”rakt av” läggs under 

”nya tak” 

- Identifiera behov av tvärsektionellt samarbete 
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- Pröva frågan om behov av permanenta ställföreträdande förvaltningschefer (förutsätts utses 

bland befintliga chefer) 

- Pröva frågan om en inriktning för antalet underställda per chef 

En generell utgångspunkt i arbetet var även att det totala antalet chefstjänster inte skulle utökas. 

Ändamålsenligheten skulle dock vara överordnad denna utgångspunkt. Dessutom skulle chefskap 

med för många direkt underställda undvikas. Utöver detta skulle organisationsförändringarna (inkl. 

ny tjänst som förvaltningschef) inrymmas inom ordinarie budgetram. 

Målsättning 

De viktigaste ingredienserna i det utförda organisationsarbetet har varit att riva murar inom 

förvaltningen samt att tydliggöra kontakterna ut mot övrig kommunal verksamhet samt mot 

medborgare/kund. Organisationen skall vara lättförståelig samt lätt att arbeta inom på samma gång 

som vi skall ha naturliga ingångar och kontaktområden utåt. Förvaltningens processer har 

detaljstuderats och renodlats baserat på de uppdrag vi har att genomföra. 

Stort fokus för arbetet har lagts vid att skapa en robust organisation där förvaltningens framdrift inte 

skall stå och falla med enskilda nyckelpersoners närvaro, varken på chefsnivå eller medarbetarnivå. 

Då robustheten i praktiken kräver större samordning av arbetsuppgifter har stödfunktionernas 

utformning varit en förutsättning för att klara detta. 

En hög kompetensnivå inom samtliga delar av förvaltningen är en förutsättning för att Tekniska 

förvaltningen skall tillhandahålla den kommunnytta som förväntas av oss inom vårt uppdrag. 

Arbete med att fortlöpande utveckla vår personal skall finnas med som en röd tråd genom samtliga 

funktioner. Det är av största vikt att detta inte glöms bort i samband med utredning avseende 

konkurrensutsättning av verksamheter. 

Ändrade förutsättningar 

De ekonomiska förutsättningarna ändrades drastiskt i och med fastställandet av budgetramarna för 

2012-2013. De därvid redovisade kraftiga besparingarna inom både drift- och investeringsbudgeten 

medför ett omtag för organisationsarbetet. Oundvikligen måste organisationen bantas ytterligare, 

vilket medför att den blir än mer ansträngd och sårbar. Arbetet med internbudgeten pågår 

fortfarande vilket innebär att jag inte redovisar totala antalet tjänster på samtliga nivåer i bifogat 

organisationsschema. Dessutom har det visat sig att återrekrytering av nyckelpositioner försvårats 

ytterligare, då vårt löneläge för tekniska akademiker ligger helt fel, varför vi måste omfördela 

tjänsternas innehåll för att klara förvaltningens framdrift. 

Diskussion kring ledarskap 

Stor ledningskraft lägg för närvarande vid ett antal större och mindre personalkonflikter som berör 

förvaltningens samtliga 3 enheter. Utredningar här påtalar vikten av ett närvarande ledarskap, något 

som vi måste ta till oss för att vända dessa problem. Vi måste inse behovet av att tillåta att chefer 

även får tid att agera ledare. En organisation mår bättre av närvarande ledare som rent produktivt 

handlägger färre ärenden jämfört med handläggande chefer utan tillräcklig möjlighet att delegera. 

Det går därför inte att som chef både vara utredare, utvecklare, strateg, handläggare och dessutom 

ledare.  

Slutsats 

Med bakgrund av den situation Tekniska förvaltningen nu befinner sig i måste stor kraft läggas vid 

att styra skutan framåt. Organisationsförslaget skiljer sig inte från det tidigare redovisade, men 

effekterna av den fastställda budgeten kommer ändå att påverka slututformningen rent kvantitativt. 
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De mest konkreta förändringarna som förslaget medför är ändrade tjänster samt ändrade 

placeringar. Då organisationens utseende även kommer att medföra behov av förändringar i var 

personal är placerad rent fysiskt är detta en av de mest märkbara förändringarna. 

Den mer bestående förändringen är förändring av tjänster samt av dess tillhörighet. Nedan redovisas 

de tjänster vilka bedömts påverkas mest av organisationsförändringen. 

 En av verksamhetscheferna för Gatu- eller Parkenheten får ansvaret för den sammanslagna 

driftenheten Gatu- och Parkenheten. Detta innebär ett ökat administrativt fokus på denna 

tjänsten varvid den operativa delen minskar något. 

 Den andra av de ovan nämnda verksamhetscheferna omändras till en 

förvaltningsövergripande tjänst som förvaltningsutvecklare tillika ställföreträdande 

förvaltningschef. I och med detta tas en hel del av det direkta personalansvaret bort från 

tjänsten, varvid mer tid istället skall läggas åt att sköta övergripande utredningsarbete samt 

att tillsammans med förvaltningschefen driva förvaltningens framåtskridande utveckling. 

Tjänsten är en förutsättning för att förvaltningschefen skall ha möjlighet att agera 

närvarande ledare. 

 Myndighetsutövningen placeras i en egen stödfunktion direkt under förvaltningsledningen. 

Detta innebär att personalansvaret för de ingående tjänsterna flyttas från tidigare 

Gatuenheten till den nya Förvaltningsledningen. Då myndighetsutövningen redan tidigare 

varit renodlad från övrig verksamhet bedöms inte placeringsförändringen medföra någon 

större påverkan på de ingående tjänsterna. 

 Den föreslagna stödfunktionen Exploatering och markförvaltning utgör den förändring som 

direkt påverkar flest tjänster. Projektledarna är sedan tidigare placerade i respektive 

driftenhet, något som medfört att de endast i liten grad arbetat enhetsöverskridande. Detta 

har varit naturligt eftersom deras arbetsuppgifter till stor del styrts direkt av driftenhetens 

verksamhetschef. Den föreslagna placeringen direkt under förvaltningsledningen skall 

möjliggöra bättre totalutnyttjande av de olika kompetenserna, utan att för detta minska den 

stöttning som driftenheterna måste ha tillgång till. Dessutom bedöms den föreslagna 

utformningen ge projektledarfunktionen en tydligare arbetssituation, bättre grupptillhörighet 

samt större robusthet. 

 Likaledes berörs markförvaltarna inom ovan nämnda stödfunktion. Den föreslagna 

placeringen direkt under förvaltningsledningen skall även i detta fall möjliggöra bättre 

totalutnyttjande av de olika kompetenserna. På samma sätt bedöms den föreslagna 

utformningen ge markförvaltningsfunktionen en tydligare arbetssituation, bättre 

grupptillhörighet samt större robusthet. 

 Den befintliga grupperingen Bygglaget/Egen regi inom nuvarande Bygg- och 

Fastighetsenheten delas varvid hantverkarna från Bygglaget flyttas till Gatu- och 

Parkenheten. Delningen bedöms ge bättre samordningsvinster mellan de olika enheternas 

egen regiverksamhet. 

Ekonomi 

Under arbetet med organisationsförändringen har ett antal olika ekonomipåverkande sammanhang 

studerats. Förvaltningen är ekonomiskt sett en brokig förvaltning där finansieringsformerna varierar 

mellan allt från renodlad skattefinansierad verksamhet till intäktsfinansierad verksamhet. 

Nedan redovisas några av de delar som behöver ses över: 

 Renodling av våra uppdrag så att tid och kraft inte i onödan läggs på uppgifter vi inte äger. 

En viktig del i detta är givetvis att påskynda försäljning av fastigheter utanför våra 

kärnverksamheter, men även ett antal andra verksamhetsöversyner krävs. 
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 Ett antal taxor för arrenden, kolonilotter mfl som hanteras inom markförvaltningsfunktionen 

måste ses över så att dessa åtminstone täcker hanteringskostnaden. 

 Taxan för felparkeringsavgifter är gammal och bör ses över, något som möjliggör viss 

finansiering av förvaltningschefstjänsten. 

 Samordning bör ske inom förvaltningen avseende hur arbetsledning finansieras. Baserat på 

delen arbetsledande funktion bör finansiering på motsvarande sätt ligga i personalens 

timkostnad. 

 Översyn inom förvaltningen avseende hur projektledarna finansieras. I den befintliga 

organisationen varierar dessa mellan att vara helt investeringsfinansierade till att inte vara 

investeringsfinansierade över huvud taget. Här bör finansieringen vara samstämmig med 

respektive tjänsts utformning. Då tjänsterna inte är helt budgetfinansierade måste 

gränsdragningar gentemot övriga förvaltningar klargöras för att underlätta samarbetet. 

 Översyn avseende beräkning av internhyra för våra fastigheter inom kommunens 

kärnverksamheter. I denna översyn krävs genomgång av avskrivningskostnader, kostnader 

för planerat underhåll, inräknade personalkostnader mm. Översynen är komplex men inte 

desto mindre viktig. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet samt att åter 

aktualisera ärendet i samband med internbudgeten. 

 

Förvaltningschef Magnus Graad presenterar Sattar Zad som är nyanställd inom Tekniska 

förvaltningen och arbetar som projektledare. 

 

Vidare föredrar förvaltningschef Magnus Graad förslag till underorganisation för Tekniska 

förvaltningen. 

Arbetsutskottets beslut 2012-02-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

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

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar på återremittering av ärendet. 

Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget på underorganisation för Tekniska 

förvaltningen. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på JanAnders Palmqvists, S, yrkade om 

återremiss och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 
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Propositionsordning 2 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på eget yrkande att bifalla 

underorganisationsförslaget för Tekniska förvaltningen och finner att Kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla underorganisationsförslaget för Tekniska förvaltningen. 

_____________________ 

Exp: 

Magnus Graad
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2012/36 

§ 77  Budget 2012 -  Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-28 Väsentliga verksamhetskonsekvenser av 

föreslagen internbudget  
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §65/2012 2012-02-27, Budget 
2012 -  Kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-08 Förslag till internbudget ks 
verksamhetsområden  

   

4 Handling 2012-01-11 Frågor angående Kommunstyrelsens 
internbudget, JanAnders Palmqvist 

   

 

Ekonomienheten lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ett förslag till internbudget för Kommunstyrelsens verksamheter presenteras.  

 

Förvaltningschef Magnus Graad redovisar budgetförslag för Tekniska förvaltningen. 

 

Arbetsmarknad - och integrationssamordnare Roland Edvinsson redovisar budgetförslag för enheten 

för arbetsmarknad och integration. Enheten kommer att få extra kostnader för feriearbetare på ca  

1 miljon kr i årets budget. Enheten måste följa budgeten nogsam. Viktigt att ta upp en diskussion 

med Arbetsförmedlingen. 

 

Jörn Wahlroth redovisar från övriga enheter inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

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

ställningstagande. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP, Kenneth 

Michaelsson, C, Peter Bowin, V, JanAnders Palmqvist, S, Willy Persson, KD, Jan-Eric Wildros, S 

samt Tommy Andersson, S samt ersättare Margareta Yngveson, S. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar på återremiss av ärendet. 

 

Roger Gardell, FP, yrkar, med instämmande av Kenneth Michaelsson, C, på fortsatt satsning i 

centrum och att punkt 4 under Gatu- och parkenheten stryks (Tekniska förvaltningen). 
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Kenneth Michaelsson, C, yrkar Internbudgeten för Tekniska förvaltningen fastställs men med 

följande ändringar: under Kostenheten punkt 1 att det behövs en arbetsledartjänst men att det enbart 

är en tillfällig lösning. Sista punkten under Kostenheten genomförs ej och att medel tillförs från de 

extra pengar som avsattes för kostnader i samband med införandet med elhandelsområden. 

 

Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att internbudgeten för Kommunledningsförvaltningen 

fastställs men att arbetsutskottet får i uppdrag att bereda ärendet vidare inför kommande 

Kommunstyrelsen. I dokumentet byts Per Dryséns namn ut mot Per Larsson.   

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

återremiss och finner att Kommunstyrelsen avslår det samma. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

 

Ja-röst för att frågan avgörs idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll bifogad bilaga, åtta (8) ja-röster och sju (7) 

nej-röster. Kommunstyrelsen avslår JanAnders Palmqvist, S, yrkande om återremiss. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på Roger Gardells, FP och Kenneth 

Michaelssons, C, yrkanden angående internbudgeten för Tekniska förvaltningen och finner att 

Kommunstyrelsen bifaller det samma. 

Propositionsordning 3 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på eget yrkande angående internbudgeten för 

Kommunledningsförvaltningen och finner att kommunstyrelsen bifaller det samma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudgeten för Tekniska förvaltningen med följande 

ändringar:  

Punkt 4 under Gatu- och parkenheten stryks,  

Punkt 1 under Kostenheten - det behövs tillfälligt en arbetsledartjänst,  

Sista punkten under Kostenheten genomförs ej. Medel tillförs från de extra pengar som avsattes för 

kostnader i samband med införandet med elhandelsområden. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudgeten för Kommunledningsförvaltningen med 

följande ändringar: 

Per Dryséns namn, där det förekommer i dokumentet, byts ut till Per Larsson. 

 

Kommunstyrelsen arbetsutskott får i uppdrag att bereda ärendet vidare inför kommande 

Kommunstyrelsen. 
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Reservation 
Socialdemokratiska gruppen genom JanAnders Palmqvist reserverar sig mot beslutet i enlighet med 

bilaga 1.  

_____________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Magnus Graad 

Jörn Wahlroth
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2010/369 

§ 78  Årsredovisning 2011 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-05 Årsredovisning 2011     

 

Ekonomichef Johan Sjögren redovisar förslag till årsredovisning för 2011. 

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

samt tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson, S. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna densamma till 

Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att komplettera och kontrollera efterfrågade 

verksamhetsmått inom Utbildningsnämndens samt Miljö- och byggnadsnämndens områden. 

_____________________ 
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2011/177 

§ 79  Rapport av ej verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, 
2011, samt kvartalsrapport för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen inom Handikappomsorgen  

 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-27 KS AU §66/2012 2012-02-27, Rapport av 

ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, 2011, 
samt kvartalsrapport för ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen inom 
Handikappomsorgen 

   

2 Handling 2012-02-10 Ej verställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade.Ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6f§ 
socialtjänstlagen, 4:e kvartalet, 
Socialnämnden 

   

 

 

Socialnämnden § 14/2012 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 

socialtjänstlagen gällande handikappomsorgen, första kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej 

verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, fjärde kvartalet, redovisas för 

nämndens ledamöter. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S och Peter Bowin, V. 
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Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt 

Socialnämnden att snarast komma med förslag hur resursbristen gällande bostäder enligt LSS 

(gruppboende och särskilt boende) ska lösas. 

 

Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar avslag på JanAnders Palmqvists, S, yrkande. 

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

Kommunstyrelsen bifaller hans yrkande om avslag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

 

Ja-röst för bifall till JanAnders Palmqvists, S, yrkande. 

Nej-röst för bifall till ordförande Roger Fredrikssons, M, yrkande. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll bifogad bilaga, sju (7) ja-röster och åtta (8) 

nej-röster. Kommunstyrelsen avslår JanAnders Palmqvist, S, yrkande. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens föreslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.  

_____________________ 
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2011/176 

§ 80  Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2011 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-27 KS AU §67/2012 2012-02-27, 

Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enl 16 kap 6f 
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2011 

   

2 Handling 2012-02-06 ÄN § 5/2012 Ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1§ ovh rapportering 16 kap 6f§ 
socialtjänstlagen inom äldreomsorgen, 
kvartal 4 2011, Äldreomsorgen 

   

 

 

Äldrenämnden § 5/2012 

Sammanfattning 
Skriftlig redovisning föreligger av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och 

rapportering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, fjärde kvartalet 2011, för äldreomsorgen. 

Äldrenämndens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

_____________________ 
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2012/92 

§ 81  Förslag till aktieägardirektiv inför AB Ronneby Helsobrunns, AB Ronneby 
Industrifastigheters, Ronneby Brunn AB:s, Ronneby Miljö & Teknik AB:s och AB 
Ronnebyhus årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) för 2011, stämmor 2012 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-07 Förslag till aktieägardirektiv inför AB 

Ronneby Helsobrunns, AB Ronneby 
Industrifastigheters, Ronneby Brunn AB:s, 
Ronneby Miljö & Teknik AB:s och AB 
Ronnebyhus årsstämmor (ordinarie 
bolagsstämmor) för 2011, stämmor 2012 

   

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, 

Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronnebyhus har framlagt 

årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2011.  

 

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag” skall 

kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför bolagsstämmorna för kommunens 

direktägda bolag och dess dotter-/dotterdotterbolag. 

 

I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2011 redovisas föreslås 

att följande aktieägardirektiv lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan 

nämnda bolags årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) 2012. 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

val av ordförande vid stämman 

godkännande av röstlängd 

val av justeringsman 

prövning av om stämman blivit behörigen kallad. 

 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2011 skall ombudet, under förutsättning 

att revisorerna tillstyrker: 
fastställa framlagda resultat- och balansräkningar   

fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och koncernbidrag/återbetalade 

villkorade aktieägartillskott 

bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet 

besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande räkningsregler 

besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorerna och deras 

ersättare skall utgå enligt kommunens ersättningsreglemente. 
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Kommunstyrelsen 2012-03-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enlighet med ovanstående 

direktiv. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående direktiv. 

_____________________ 

 


