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2012/27
§ 82 Information från näringslivschef Marcus Sandekjer hur företagandet
/sysselsättningen ser ut för Ronnebys del i nuläget
Sammanfattning
Näringslivschef Marcus Sandekjer informerar om de senaste arbetslöshetssiffrorna samt hur
situationen ser ut just nu för företagen i kommunen.
Erica Hallberg, verksamhetsledare Ronneby Kunskapskälla, informerar om vilka möjligheter till
utbildning och fortbildning det finns på Kunskapskällan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Susanne
Lundgren, M samt Peter Bowin, V.
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____________________
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2012/122
§ 83 Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun. (Dnr 32-2012:717), Sveriges
Ridgymnasium - Karlshamn
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-30

Utbildningsnämndens presidium protokoll
samt nytt tjänsteutlåtande

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-27

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande

3

Remissvar utg. remiss

2012-03-26

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB
om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Karlshamns
kommun. (Dnr 32-2012:717), Sveriges
Ridgymnasium - Karlshamn,
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens presidium § 2/2012
Bo Skandevall, projektledare KORt, redogjorde för förslag till yttrande avseende ansökan om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola från Sveriges Ridgymnasium AB. Yttrandet
har framtagits i enlighet med av Skolverket framtagna direktiv.
I yttrandet anförs att det minskande antalet elever, vid en fortsatt nedgång, kommer att leda till
påtagliga organisatoriska konsekvenser för gymnasieskolan. KORt-kommunernas samlade
bedömning på lång sikt är att det enbart finns elevunderlag för att kvalitativt kunna utvecklas dessa
program i en av de tre ingående kommunerna.
Av ansökan i övrigt framgår en pedagogisk vision som är i enlighet med skollag och läroplan, men
som inte bidrar med något nytt för KORt-kommunerna. Då elevtalet minskar och kommunerna
inom KORt, redan var för sig har sökt anpassa sin organisation genom att reducera antalet
utbildningsplatser, tycks det vara onödigt att utöka mängden utbildningsplatser inom
naturbruksprogrammet med inriktningarna djur och lantbruk; med en snarlik utbildning av det som
finns idag.
Yrkanden
2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S) yrkar att Kommunstyrelsen föreslås avstyrka ingiven ansökan
från Sveriges Ridgymnasium AB (Skolinspektionens Dnr 32-2012:717) pg a de konsekvenser som
är redovisade.
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar att framtaget remissyttrande/konsekvensanalys tillställs
Kommunstyrelsen utan att ställning tas till vare sig avstyrkan eller tillstyrkan.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) bifaller 1:e vice ordf Tim Svanbergs yrkande.
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Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C) och 2:e
vice ordf Jan-Eric Wildros (S), samt Bo Skandevall, projektledare KORt.
Presidiets beslut å Nämndens vägnar;
Presidiet har övervägt de konsekvenser som redovisats i Bo Skandevalls tjänsteskrivelse och den
medsänds som underlag till Kommunstyrelsen för beslut. Presidiet överlåter åt Kommunstyrelsen
att avgöra om valfrihetsfrågorna överväger konsekvenserna.
Presidiebeslutet ska delges Utbildningsnämnden.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Jan- Eric
Wildros, S, Peter Bowin, V samt Kenneth Michaelsson, C.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att förslaget till beslut tas bort från tjänsteutlåtandet samt
att rubriken Motiveringar ändras till Konsekvensbeskrivning för Ronneby kommun och att detta
sedan utgör Ronneby kommun yttrande till Skolinspektionen.
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Jan-Eric Wildros, S och Peter Bowin, V, att
ingiven ansökan avstyrks.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens eget förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till beslut tas bort från tjänsteutlåtandet samt att rubriken
Motiveringar ändras till Konsekvensbeskrivning för Ronneby kommun. Detta utgör sedan Ronneby
kommun yttrande till Skolinspektionen.

Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna samt Västerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
JanAnders Palmqvists, S, yrkande.
_____________________
Exp:

Bo Skandevall
Utbildningsnämnden
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2012/123
§ 84 Ansökan från AMB Education AB (Academy of Music and Business education
AB) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Tingsryds
kommun. (Dnr 32-2012:517), AMB Education
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-30

Utbildningsnämndens presidium protokoll

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-27

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande

3

Remissvar utg. remiss

2012-03-26

Ansökan från AMB Education AB
(Academy of Music and Business
education AB) om godkännande som
huvudman för en fristående
gymnasieskola i Tingsryds kommun. (Dnr
32-2012:517), AMB Education,
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens presidium § 3/2012
Bo Skandevall, projektledare KORt, redogjorde för förslag till yttrande avseende ansökan om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola från AMB Education (Academy of Music
and Business Education AB). Yttrandet har framtagits i enlighet med av Skolverket framtagna
direktiv.
I yttrandet anförs att det minskande antalet elever, vid en fortsatt nedgång, kommer att leda till
påtagliga organisatoriska konsekvenser för gymnasieskolan. KORt-kommunernas samlade
bedömning på lång sikt är att det enbart finns elevunderlag för att kvalitativt kunna utvecklas dessa
program i en av de tre ingående kommunerna.
Av ansökan i övrigt framgår en pedagogisk vision som är i enlighet med skollag och läroplan, men
som inte bidrar med något nytt för KORt-kommunerna. Då elevtalet minskar och kommunerna
inom KORt, redan var för sig har sökt anpassa sin organisation genom att reducera antalet
utbildningsplatser, tycks det vara onödigt att utöka mängden utbildningsplatser inom estetiska
programmet med inriktning musik med en snarlik mängd som det finns idag.
Yrkanden
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar på att Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka ingiven ansökan
från AMB Education AB (Skolinspektionens Dnr 32-2012:517).
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar på att Kommunstyrelsen föreslås avstyrka ingiven ansökan
från AMB Education AB.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på 1:e vice ordf Tim Svanbergs yrkande.
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Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C) och 2:e
vice ordf Jan-Eric Wildros (S), samt Bo Skandevall, projektledare KORt.
Presidiets beslut å Nämndens vägnar;
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka ingiven ansökan från AMB Education AB Academy of (Music
and Business Education AB), (Skolinspektionens Dnr 32-2012:517).
Presidiebeslutet ska delges Utbildningsnämnden.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Jan- Eric
Wildros, S, Peter Bowin, V samt Kenneth Michaelsson, C.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att förslaget till beslut tas bort från tjänsteutlåtandet samt
att rubriken Motiveringar ändras till Konsekvensbeskrivning för Ronneby kommun och att detta
sedan utgör Ronneby kommun yttrande till Skolinspektionen.
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Jan-Eric Wildros, S och Peter Bowin, V, att
ingiven ansökan avstyrks.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens eget förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till beslut tas bort från tjänsteutlåtandet samt att rubriken
Motiveringar ändras till Konsekvensbeskrivning för Ronneby kommun. Detta utgör sedan Ronneby
kommun yttrande till Skolinspektionen.

Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna samt Västerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
JanAnders Palmqvists, S, yrkande.
_____________________
Exp:

Bo Skandevall
Utbildningsnämnden
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2012/110
§ 85 Omfördelning av investeringar Karön-Ekenäs
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-27

Reviderat underlag till ks 3 april

2

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 98/2012 2012-03-26,
Omfördelning av investeringar KarönEkenäs

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-19

Omfördelning av investeringar KarönEkenäs

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har haft möte med hyresgäst avseende Karön/Ekenäs området
avseende investeringar för 2012 .
Efter samråd föreslås följande investeringar:
 Eluttag med el mätning till ca 300 båtplatser (El mätning gör att elförbrukningen går ner
avsevärt).
 För att kunna driva verksamhet på ön krävs en stabil datalänk antingen via fiber eller trådlös
länk.
 I soprummet på ön är det stampat jordgolv, vilket ej är lämpligt ur hantingssynpunkt.
Åtgärdas genom att man lägger betongplattor.
 I enlighet med tidigare beslut har hiss ur tillgänglighetssynpunkt installerat i restaurangen,
något som estetiskt sätt behöver åtgärdas med skyddande väggkonstruktion.
 Kompletteringar av y-bommar längs brygga C, där det idag finns bojplatser.
 Möbler till nyuppförd samlingslokal i stugbyn.
 Vattenposterna på bryggorna är i väldigt dåligt skick och behöver bytas.
 Uppgradering av elsystemet på restaurangen samt stugby till dagens normer.

Bedömning
Tekniska förvaltningen har bedömt att investeringar är rimliga åtgärder som ger ett
mervärde för Karön/Ekenäs, Kostnaden för investeringarna uppgår till ca 1,7 Mkr.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU godkänner investeringarna på 1,7 Mkr från
investeringskontot för Karön/Ekenäs.
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Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Byggprojektledare William Lavesson lämnar ett nytt förslag till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Av de totalt avsatta 12 mkr som funnit avsatta för investeringar på Karön återstår ca 3,2
mkr. Investeringar ska innan de görs godkännas av Kommunstyrelsen.
Bedömning
Efter samråd med hyresgäst föreslås följande investeringar 2012:
 Eluttag med el mätning till ca 300 båtplatser (El mätning gör att elförbrukningen går ner
avsevärt).
 Datalänk till Karön antingen via fiber eller trådlös länk.
 Åtgärder soprummet, Karön (plattläggning).
 Komplettering och justering av handikappanpassning restaurangen.
 Kompletteringar av y-bommar längs brygga C, där det idag finns bojplatser.
 Möbler till nyuppförd samlingslokal i stugbyn.
 Byta av vattenposterna på bryggorna.
 Uppgradering av elsystemet på restaurangen samt stugby till dagens normer.
 Åtgärder på servicebyggnaden till gästhamn och bad på Karön.
Tekniska förvaltningen har bedömt att ovanstående investeringar är rimliga åtgärder som
ger ett mervärde för Karön/Ekenäs, Kostnaden för investeringarna uppgår till ca 3,2 mkr.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KS godkänner investeringarna på 3,2 mkr från
investeringskontot för Karön/Ekenäs.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP, Jan Naders
Palmqvist, S samt Tommy Andersson, S.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Roger Gardell, FP, bifall till förslaget men med
tillägget att servicebyggnaden ska prioriteras.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller JanAnders Palmqvists, S och Roger Gardells, FP, yrkande.
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Beslut
KS godkänner investeringarna på 3,2 mkr från investeringskontot för Karön/Ekenäs.
Servicebyggnaden ska prioriteras.
_____________________
Exp:

William Lavesson
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2011/77
§ 86 Ny placering och planändring för ny förskola på Hulta
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 99/2012 2012-03-26, Ny
placering och planändring för ny förskola
på Hulta

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-19

Ny placering och planändring för ny
förskola på Hulta

3 Beslut allmänt ärende

2012-02-24

KS AU § 56/2012 2012-02-27,
Planändring för ny förskola på Hulta

4 Handling

2012-02-16

Planändring för ny förskola på Hulta

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
KSAU återremitterade 2012-02-27 ärendet avseende planändring på Hulta för befintlig
förskoletomt pga att alternativ placering skulle utredas. Anledningen till utredningen är att
utbildningsnämnden önskar ny förskola med 6 avdelningar mot befintliga 4 avdelningar.
Tekniska förvaltningen har utrett 5 alternativa placeringar, se bilaga 1. Förslagen som har
utvärderats är:
1. Hyndekullaleden/Blåsippevägen väster om WaterJet. Placeringen bedöms ej lämplig pga
av buller från närliggande verksamhet samt dåliga markförhållanden.
2. Skogsparti NV Friskyttevägen Hulta. Placeringen bedöms ej lämplig pga mycket sankt
område.
3. Området norr om Hultaleden vid Gamla Hultavägen. Placeringen bedöms ej lämplig ur
tillgänglighetssynpunkt samt pga dåliga markförhållanden.
4. Området mellan Hultaleden och Brunkullavägen norr om gruppboende. Placeringen
bedöms lämplig både ur tillgänglighetssynpunkt och byggnadssynpunkt.
5. Utökning av befintlig förskoletomt vid Mjölkörtsvägen. Placeringen bedöms ej lämplig
till 6 avdelningar pga omfattande sprängningar, stora nivåskillnader samt behov av ny
infartsväg till bostadsområdet från Hultaleden.
Tekniska förvaltningen har, baserat på ovanstående lokaliseringsutredning, samrått med
Miljö- och byggnadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Sammantaget förordas
placeringen mellan Hultaleden och Brunkullavägen (förslag nr 4).
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att placeringen är ett bra alternativ men att
befintlig detaljplan måste ändras (gäller även de andra alternativen enligt förslag). Man bör
räkna med att det kan ta upp till två år innan en ny plan kan vinna laga kraft. Man bör även
se över möjligheten att omplacera befintlig fotbollsplan. Kostnaden för detaljplaneändring
inkl kostnaden för en ev. miljökonsekvensbeskrivning uppskattas till 250 000 kr, en
kostnad som dock hanteras inom Miljö- och byggnadsförvaltningens ram.
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Utbildningsförvaltningen anser att förslaget är utmärkt i sin helhet pga.
angöringsmöjligheterna och att tomten är mycket bättre än den gamla och samt ger
förbättrad möjlighet att använda naturmark för förskolans verksamhet.
Tekniska förvaltningen anser att placeringen ur byggnadssynpunkt är bra och håller med
ovan förvaltningars bedömningar. Tekniska förvaltningen påpekar att geoteknisk
undersökning är genomförd i samband med gruppboendebyggnationen. Troligen måste 2
meter av dåliga massor överst grävas bort, men det är en betydligt billigare åtgärd än de
erforderliga sprängningarna som skulle krävas vid utökning av befintlig förskoletomt.
Tekniska förvaltningen vill också påpeka att placeringen kommer att medföra att de
boende i området mister sin fotbollsplan och att man bör utreda en annan placering av
denna. Kostnad för detta bör tas med i kalkylen.
Då befintlig förskoletomt invid Mjölkörtsvägen ej längre kommer att nyttjas åt
förskoleverksamhet bör utredning genomföras avseende dess framtida användning. Denna
utredning bör medföra ny detaljplan även där.
Synpunkter har framförts från Cefur avseende att aktuellt projekt vore lämpligt som
pilotprojekt avseende Cradle to Cradle. Detta bör dock utredas ytterligare för att inte
riskera att kostnads- eller tidsramar sprängs.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att placeringen söder om Hultaleden invid
Brunkullavägen (förslag 4) är det bästa förslaget. Det måste dock genomföras en ändring
av befintlig detaljplan, vilket kan ta upp till 2 år om planen överklagas. Planuppdrag bör
därför startas omgående för att möjliggöra byggnation 2014.
I budget 2014 finns upptaget 18 Mkr för ny förskola. Kostnaden är baserad på en förskola
med 4 avdelningar varför pengarna inte kommer att räcka för en förskola med 6
avdelningar. Bedömning ger att ny förskola 2014 med 6 avdelningar kommer att kosta
mellan 25-30Mkr.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KS godkänner förslag på ny placering samt tidiglägger
150 tkr till projekteringsbudget från 2013 till 2012 för att möjliggöra 6 avdelningar enligt
Utbildningsnämndens förslag.
Tekniska förvaltningen föreslår att KS tillskjuter 100 tkr i utredningsmedel till Tekniska
förvaltningen för att möjliggöra att aktuellt projekt skall kunna fungera som pilotprojekt
avseende Cradle to Cradle.
Tekniska förvaltningen föreslår även att KS skickar en uppmaning till Miljö- och
byggnadsnämnden att påbörja planprocessen, samt att planen även skall omfatta befintligt
förskoleområde invid Mjölkörtsvägen, för att möjliggöra annan verksamhet på denna tomt.
Tekniska förvaltningen föreslår att budgetberedningen inför 2014 tar upp aktuellt projekts
investeringskostnad utifrån utökning med 2 avdelningar samt genomförande som Cradle to
Cradle pilot projekt.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningen inför 2014 tar upp aktuellt projekts
investeringskostnad utifrån utökning med 2 avdelningar samt genomförande som Cradle to
Cradle- pilotprojekt.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige:
att godkänna förslag till ny placering (alternativ 4),
att från investeringsbudgeten för 2013 tidigarelägga 150 tkr till projekteringsbudget 2012
för att möjliggöra 6 avdelningar enligt Utbildningsnämndens förslag,
att 100 tkr från investeringsbudgeten tidigareläggs till 2012 för att möjliggöra för Tekniska
förvaltning att göra en utredning om aktuellt projekt skall kunna fungera som pilotprojekt
avseende Cradle to Cradle,
att Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja detaljplanprocess. Planen ska
även omfatta befintligt förskoleområde invid Mjölkörtsvägen, för att möjliggöra annan
verksamhet på denna tomt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, s, Kenneth
Michaelsson, C samt Roger Gardell, FP.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Kenneth Michaelsson, C, bifall till förslaget
men ändringen att ordet planen ersätts med planarbetet i sista att-satsen samt att finansiering sker
genom extern kapitalanskaffning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller JanAnders Palmqvists, S, och Kenneth Michaelssons, C, yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningen inför 2014 tar upp aktuellt projekts
investeringskostnad utifrån utökning med 2 avdelningar samt genomförande som Cradle to
Cradle- pilotprojekt.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige:
att godkänna förslag till ny placering (alternativ 4),
att från investeringsbudgeten för 2013 tidigarelägga 150 tkr till projekteringsbudget 2012
för att möjliggöra 6 avdelningar enligt Utbildningsnämndens förslag,
att 100 tkr från investeringsbudgeten tidigareläggs till 2012 för att möjliggöra för Tekniska
förvaltning att göra en utredning om aktuellt projekt skall kunna fungera som pilotprojekt
avseende Cradle to Cradle,
att finansiering sker genom extern kapitalanskaffning och att de kostnader som följer av
investeringen finansieras inom ramen för budget och plan,
att Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja detaljplanprocess. Planarbetet
ska även omfatta befintligt förskoleområde invid Mjölkörtsvägen, för att möjliggöra annan
verksamhet på denna tomt.
_____________________
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2012/113
§ 87 Försäljning av fastigheten Hans 10
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 100/2012 2012-03-26,
Försäljning av fastigheten Hans 10

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-19

Förslag till försäljning av fastigheten Hans
10 Möllebacksgatan 6, 372 30 Ronneby

Tekniska förvaltningen lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade §310/2010 att sälja fastigheten Hans 10, Möllebacksgatan 6,
372 30 Ronneby.
Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i Ronneby sedan januari 2012
och har nu två köpare, Emma Svedenäs och Laszlo Toth, Gamla Karlshamnsvägen 1,
37231 Ronneby, som köper halva fastigheten var.
Diskussion har genomförts med Mor Oliviagården och deras behov, de har dragits sig ur
anbudsgivningen.
Stallet kommer att avstyckas vid försäljningen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Hans 10,
Möllebacksgatan 6, 372 30 Ronneby till Emma Svedenäs och Laszlo Toth, Gamla
Karlshamnsvägen 1, 372 31 Ronneby för en köpeskilling om 1 650 tkr.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen förelår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Hans 10,
Möllebacksgatan 6, 372 30 Ronneby till Emma Svedenäs och Laszlo Toth, Gamla
Karlshamnsvägen 1, 372 31 Ronneby för en köpeskilling om 1 650 tkr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Peter Bowin, V, Monika Lindqvist,
S, Jan-Eric Wildros, S samt Margareta Yngveson, S.
Beslut
Kommunstyrelsen förelår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Hans 10,
Möllebacksgatan 6, 372 30 Ronneby till Emma Svedenäs och Laszlo Toth, Gamla
Karlshamnsvägen 1, 372 31 Ronneby för en köpeskilling om 1 650 tkr.
_____________________
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2012/112
§ 88 Försäljning av fastigheten Ronneby 24:7
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 101/2012 2012-03-26,
Försäljning av fastigheten Ronneby 24:7

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-19

Förslag till försäljning av fastigheten
Ronneby 24:7

Tekniska förvaltningen lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby 24:7, Vierydsvägen 19, 372 33 Ronneby har under flera år varit uthyrd till Lisa
Folin m firma Lisas Salong.
Lisa Folin har visat intresse att köpa fastigheten för att fortsätta bedriva affärsverksamhet i
form av frisersalong.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Ronneby 24:7,
Vierydsvägen 19, Ronneby till Lisa Folin Engman, Algvägen 1, 372 73 Ronneby för en köpskilling
om 350 tkr.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen förelår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Ronneby 24:7,
Vierydsvägen 19, Ronneby till Lisa Folin Engman, Algvägen 1, 372 73 Ronneby för en köpskilling
om 350 tkr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Willy Persson, KD samt Peter
Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsen förelår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Ronneby 24:7,
Vierydsvägen 19, Ronneby till Lisa Folin Engman, Algvägen 1, 372 73 Ronneby för en köpskilling
om 350 tkr.
_____________________
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2012/100
§ 89 Förslag till försäljning av fastigheterna Gertrud 21 och 22 Gustaf Arnolds gata
6, 372 37 Ronneby
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU § 81/2012 2012-03-12, Förslag till
försäljning av fastigheterna Gertrud 21
och 22 Gustaf Arnolds gata 6, 372 37
Ronneby

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-09

Förslag till försäljning av fastigheterna
Gertrud 21 och 22 Gustaf Arnolds gata 6,
372 37 Ronneby

Tf fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade § 310/2010 att sälja fastigheten Gertrud 21 och 22, Gustaf
Arnolds gata 6, 372 37 Ronneby.
Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i Ronneby sedan januari 2012
och har nu en köpare, Daniel Miletic, Skogsvägen 22, 361 33 Emmaboda.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Gertrud 21
och 22, Gustaf Arnolds gata 6, 372 37 Ronneby till Daniel Miletic, Skogsvägen 22, 361 33
Emmaboda för en köpskilling om 800 tkr.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Gertrud 21 och 22,
Gustaf Arnolds gata 6, 372 37 Ronneby till Daniel Miletic, Skogsvägen 22, 361 33 Emmaboda för
en köpskilling om 800 tkr.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Gertrud 21 och 22,
Gustaf Arnolds gata 6, 372 37 Ronneby till Daniel Miletic, Skogsvägen 22, 361 33 Emmaboda för
en köpskilling om 800 tkr.
_____________________
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2012/107
§ 90 Anhållan om tilläggsanslag för extra öppettider Brunnsbadet
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 105/2012 2012-03-26, Anhållan
om tilläggsanslag för extra öppettider
Brunnsbadet

2 Handling

2012-03-16

Anhållan om tilläggsanslag för extra
öppettider Brunnsbadet, Fritid- och
kulturnämnden

Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2012-03-16 att hemställa hos
Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för extra öppettider på Brunnsbadet under första veckan i
september då Landsbygdsriksdagen har möten på Brunnshotellet.
Bedömning
Peter Nilsson har efter Fritid- och kulturnämnden möte tagit fram följande kostnadsberäkningar:

Alternativ 1: kostnad: 203 280 kr
Öppet

vecka 35 o 36

Mån - Sön

kl:1000 - 1800

14 dagar á 8 tim = 112 tim
5 personal x 112 tim = 560 tim
560 tim x 165 kr = 92 400 kr
Drift 800 000 kr/101 dag = 7 920 kr/dag
14 dag X 7 920 kr = 110 880 kr
Personal 92 400 kr + Drift 110 880 kr = 203 280 kr

Alternativ 2: kostnad 163 680 kr
Öppet

vecka 35 o 36

Mån - Tors

kl:1500 - 1800
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Lör - Sön

kl:1400 - 1800
kl:1000 - 1800
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2 dag x 4 tim = 8
tim
4 dag x 8 tim = 32 tim
64 tim

5 personal x 64 tim = 320 tim
320 tim x 165 kr = 52 800 kr
Drift 800 000 kr/101 dag = 7 920 kr/dag
14 dag X 7 920 kr = 110 880 kr
Personal 52 800 kr + Drift 110 880 kr = 163 680 kr

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att yttra man är positiva till att Brunnsbadet är öppet över
Landsbygdsriksdagen men säger nej till tilläggsanslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP samt JanAnders
Palmqvist.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att yttra att man är positiva till att
Brunnsbadet är öppet över Landsbygdsriksdagen men säger nej till tilläggsanslaget.
_____________________
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2012/114
§ 91 Ansökan om bidrag för vänortsbyte, Berlinresa
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 107/2012 2012-03-26, Ansökan
om bidrag för vänortsbyte, Berlinresa

2

Handling

2012-03-21

Kompletterande handlingar till ansökan,
Ronneby Skolorkester

3

Handling

2012-03-20

Ansökan om bidrag för vänortsbyte,
Berlinresa, Ronneby Skolorkester

Fritid- och kulturnämnden § 30/2012
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Ronneby
Skolorkesters ansökan om bidrag för vänortsutbyte gällande Berlinresa den 17-21 maj 2012.
Sammanfattning
Ronneby skolorkester har blivit inbjudna till att besöka Tyskland under perioden 17-21 maj 2012.
Anders Martinsson har skickat in en budget för besöket som innefattar bussresa (46 575 kr),
vandrarhem fyra nätter (30 000 kr) samt mat under ner- och hemresan (15 000 kr) för 50 personer.
Totalt 91 575. Anders Martinsson upplyser om att om inte maten under uppehället bekostas av
värdarna innebär detta en ytterligare kostnad på 22 500 kr för mat under tre dagar.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja 30 000 kr. Bidraget skall belasta verksamhet 300
aktivitet 4874.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande i föreningen Ronneby Skolorkester, Bengt Wessman, svara på frågor om och redogör
för föreningens budget inför resa till Berlin 17-21 maj 2012.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens sammanlagda bidrag till Ronneby skolorkester i
samband med vänortsutbyte i Berlin ska vara 1000 kr per ledare och ungdom vilket innebär att
Kommunstyrelsen utöver Fritid- och kulturnämndens bidrag på 30 000 kr beviljar ytterligare bidrag
på 20 000 kr. Medlen tas från Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Jan-Eric Wildros, S samt Tommy
Andersson, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens sammanlagda bidrag till Ronneby skolorkester i
samband med vänortsutbyte i Berlin ska vara 1000 kr per ledare och ungdom vilket innebär att
Kommunstyrelsen utöver Fritid- och kulturnämndens bidrag på 30 000 kr beviljar ytterligare bidrag
på 20 000 kr. Medlen tas från Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
_____________________
Exp:

Föreningen Ronneby Skolorkester
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2012/87
§ 92 Detaljplan Tuvelyckan 3
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU § 77/2012 2012-03-12, Detaljplan
Tuvelyckan 3

2 Handling

2012-03-05

Detaljplan Tuvelyckan 3, Karin Sven Planoch byggenheten

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för Tuvelyckan 3 i Ronneby
kommun.
Planens syfte är att ändra planbestämmelsen A Allmänt ändamål till Handel H, Småindustri J,
Kontor K samt Skola S. överföra mark som ej får bebyggas, s.k. prickmark, i planområdets södra
del till mark som avses att bebyggas. Område för ledningar i mark, u-område, markerade på
plankartan, får ej bebyggas. Att ge möjlighet till utbyggnad av hela anläggningen genom ökning av
största byggnadsyta till 60 % av fastighetens area. Tillkommande byggnadsarea (BYA) är 10 000
kvm.
Detaljplanen utformas som flexibel plan utan detaljerad placering av tillkommande byggnader.
Planen hanteras enligt normalt planförfarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på
genomförandet av samrådsförfarandet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ej ha något att erinra mot förslaget i
avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ej ha något att erinra mot förslaget i
avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet.
_____________________
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2012/80
§ 93 Markbyte Göholm 14:1, Risanäs 3:2, 3:3
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU § 78/2012 2012-03-12, Markbyte
Göholm 14:1, Risanäs 3:2, 3:3

2 Handling

2012-02-28

Markbyte Göholm 14:1, Risanäs 3:2, 3:3,
Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden § 40/2012
Sammanfattning
Fortifikationsverket önskar byta mark med Ronneby kommun.
Kommunen äger mark i Gö hamn som Fortifikationsverket arrenderar. Verket äger 2 små markbitar
på Harön (kommunen äger resten) som de gärna vill bli av med. Ett markbyte har föreslagits.
Bedömning
Kommunen äger Göholm 14:1, nästan 5 ha mark och vatten i Gö hamn. Marken är inte
detaljplanelagd.
Marken ligger inom samrådsområde Hinderfritt flyg; Naturskydd: Ängs- och Hagmark, Ängs- och
Betesmark, Ekologiskt känsliga områden; Riksintresse Naturvård samt inom Strandskyddsområde.
Ett Naturreservat täcker större delen av Göhalvön, dock inte kommunens mark.
Fortifikationsverket arrenderar ca 800 kvm + 150 kvm + plats förr rulltank + båtbrygga + mark för
vaktbyggnad mm.
Denna mark är värdefull för eventuella framtida satsningar inom hamnområdet och bör inte säljas.
Kommunen äger Harön, förutom 2 små bitar, Risanäs 3:2 (ca 4665 kvm) och Risanäs 3:3 (ca 2330
kvm), som ägs av Fortifikationsverket. Marken ligger inom samrådsområde Hinderfritt flyg;
Naturskydd: Ekologiskt känsliga områden samt inom strandskyddsområde. Harön används
sommartid mycket av båtfolk. Jakten är utarrenderad. Dessa småbitar på Harön är i stort sett
värdelösa för kommunen.
Ett markbyte såsom detta blir en förlustaffär för kommunen. Kommunen bör dock inte ställa sig
negativa till att köpa in småfastigheterna på Harön till ett rimligt pris.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker ett markbyte.
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker ett inköp av Risanäs 3:2 och 3:3 till ett rimligt pris.
Ärendet översändes till kommunstyrelsen för beslut.
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens beslutar att inte godkänna markbytet.
Att meddela Fortifikationsverket att kommunen är intresserade av att köpa Risanäs 3:2 och 3:3 till
ett rimligt pris.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna markbytet.
Att meddela Fortifikationsverket att kommunen är intresserade av att köpa Risanäs 3:2 och 3:3 till
ett rimligt pris.
_____________________
Exp:

Eva Lydin
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2011/222
§ 94 Tematiskt tillägg till Översiktsplan LIS-områden - Beslut om
Samrådsredogörelse
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 109/2012 2012-03-26, Tematiskt
tillägg till Översiktsplan LIS-områden Beslut om Samrådsredogörelse

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-19

Tematiskt tillägg till Översiktsplan för LISområden samrådsredogörelse

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-17

Tematiskt tillägg till Översiktsplan för LISområden samrådsredogörelse

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-06

Tematiskt tillägg till Översiktsplan LISområden - Beslut om
Samrådsredogörelse.

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsenheten har av Kommunfullmäktige 2010-08-26 (§ 220) fått i uppdrag
att arbeta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med syfte att peka ut områden
lämpliga för utbyggnad av LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Det
tematiska tillägget för LIS är avsett att ligga till grund för beslut om dispenser för nybebyggelse inom strandskyddsområden i kommunen. Ett utpekande av ett LIS-område vid
en sjö ger dock ingen ”garanti” för att få strandskyddsdispens, utan varje enskilt ärende
kommer att, precis som idag, granskas i detalj. LIS-planen har varit utsänd på samråd
mellan 2011-12-09 – 2012-01-13. Totalt har 29 yttranden kommit in. Samtliga (utom
Länsstyrelsen Blekinge Län som redovisas i sin helhet) har sammanfattats i bifogad
samrådsredogörelse. På de sista sidorna i denna föreslår plan- och byggenheten vilka
ändringar som man anser ska göras till utställningshandlingen.

Förslag till beslut
Att godkänna de förslag på förändringar av planförslaget som plan- och byggenheten
angett i samrådsredogörelsen och därefter upprätta en utställningshandling.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att bl a kompletteras med fler tänkbara sjöar
utanför femkilometersradien enligt tidigare urvalskriterier.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S samt Peter
Bowin, V.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Peter Bowin, V, att en utställningshandlings tas
fram med länsstyrelsens yttrande som grund med tillägget att de områden som ej är bebyggda men
är utpekade för bostadsbebyggelse i LIS-planen ska föregås av detaljplan.
Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen bifaller Arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till Arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för JanAnders Palmqvists, S, med fleras förslag.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, nio (9) ja-röster och sex (6) nejröster.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att bl a kompletteras med fler tänkbara sjöar
utanför femkilometersradien enligt tidigare urvalskriterier.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
_____________________
Exp:

David Gillanders
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2011/347
§ 95 Anhållan om verksamhetsbidrag för 2012, Mor Oliviagården
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 111/2012 2012-03-26, Anhållan
om verksamhetsbidrag för 2012, Mor
Oliviagården

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-16

Mor Oliviagården, Ideella föreningen
anhåller om verksamhetsbidrag för 2012

3

Handling

2012-03-05

Verksamhetsberättelse 2011 samt
styrelseledamöter och ersättare,
Stiftelsen Mor Oliviagården

4

Handling

2012-01-10

Tydliggörande kring det sökta bidraget av
Stiftelsen Mor Oliviagården, Enisa Ristic
och Pär-Ola Rosenberg

5

Beslut allmänt ärende

2012-01-09

KS § 16/2012 2012-01-10, Anhållan om
verksamhetsbidrag för 2012, Mor
Oliviagården

6

Handling

2011-12-19

Förtydliganden till frågor från fritid- och
kulturnämnden, Mor Oliviagården

7

Beslut allmänt ärende

2011-12-16

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

8

Handling

2011-12-09

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

9

Handling

2011-12-02

Komplettering av tidigare överlämnad
ansökan, Mor Oliviagården

10

Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-11-21

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

11

Handling

2011-10-26

Anhållan om verksamhetsbidrag för
2012, Mor Oliviagården

Enhetschef för Arbetsmarknad och Integration Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ideella föreningen För Mor Oliviagården har kompletterat sin ansökan kring
verksamhetsbidrag för 2012. Frågor som skulle besvaras var:
1/ För att beslut ska kunna tas för bidrag behövs en mer utförlig beskrivning av de två olika
verksamheterna, Stiftelsen Mor Oliviagården samt Ideella föreningen för Mor Oliviagården
och hur dessa är kopplade till varandra.
I bilaga 1 beskrivs hur och på vilket sätt verksamheterna är kopplade till varandra.
2/ Ett tydliggörande av vad bidraget ska användas till behöver göras.
Justeras
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Det sökta beloppet på 125tkr är ämnat att gå till hyra för Mor Oliviagården. Mor
Oliviagården ägs av Stiftelsen Mor Oliviagården.
3/ Insyn i verksamheternas ekonomier bör ges för att hela bildens ska vara klar.
Verksamhetsberättelse och Resultaträkning för Stiftelsen Mor Oliviagården bifogas i
bilaga 2.
Bedömning
Bedömning görs att de inkomna kompletteringarna tydliggör sambanden mellan
verksamheterna och ger även en tydlig bild av Stiftelsen Mor Oliviagården ekonomi. Svar
på vad det sökta bidraget ska användas till är också klargjort. Detta sammantaget gör att
undertecknad anser att bidraget på 125tkr bör utgå även under 2012. Syftet med bidraget
är att Mor Oliviagårdens ska kunna vara ett komplement till annan sysselsättning och
arbetsträning som Ronneby kommun kan tillhandahålla själv. Målgruppen är personer med
försörjningsstöd.
Förslag till beslut
Med anledning av ovan anförda föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
Kommunstyrelsen besluta
att Ideella föreningen för Mor Oliviagården ska beviljas det sökta bidraget på 125tkr i syfte
att skapa sysselsättning för deltagare från individ och Familjeomsorgen. Målgruppen är
personer med försörjningsstöd.
att det beviljade bidraget tas från Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att Ideella föreningen för Mor Oliviagården beviljas det sökta
bidraget på 125tkr i syfte att skapa sysselsättning för deltagare från individ och
Familjeomsorgen. Målgruppen är personer med försörjningsstöd.
Det beviljade bidraget tas från Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ideella föreningen för Mor Oliviagården beviljas det sökta
bidraget på 125tkr i syfte att skapa sysselsättning för deltagare från individ och
Familjeomsorgen. Målgruppen är personer med försörjningsstöd.
Det beviljade bidraget tas från Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
_____________________
Exp:

Roland Edvinsson
Ideella föreningen för Mor Oliviagården
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2011/186
§ 96 Förslag till ägardirektiv för Ronneby Miljö- och Teknik AB om förprojektering
av VA till Järnavik
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-02

Yttrande över förslaget till ägardirektiv för
Ronneby Miljö och Teknik AB om
projektering av VA till Järnavik.

2

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 120/2012 2012-03-26,
Angående vatten avlopp samt fiberkabel i
västra kommundelens kustområden

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-20

Direktiv till Ronneby Miljö och Teknik AB
angående projektering av vatten- och
avlopp till Järnavik

4

Skrivelse/brev

2011-10-26

Förslag till svar på skrivelse, Hoby
företagarförening, Bygd i samverkan mfl

5

Handling

2011-08-31

Kostnadsbedömning Va-ledningar
Järnavik och Garnanäs, Miljöteknik

6

Handling

2011-05-17

Angående vatten avlopp samt fiberkabel i
västra kommundelens kustområden,
Hoby Företagarförening med flera

Kommunalråd Roger Fredriksson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Hoby Företagarförening, Järnaviks intresseförening, Bygd i Samverkan mfl tar i en skrivelse från
maj 2011 till Kommunstyrelsen bl a upp frågan om kommunalt vatten och avlopp till västra
kommundelens kustområde. De framför att de vill att kommunen utreder förutsättningarna för att
anlägga kommunalt vatten och avlopp till kustområdet.
Ronneby Miljö och Teknik AB har därefter gjort en övergripande utredning som redovisats
muntligen och skriftligen till de som står bakom skrivelsen. I den utredningen ingår en
huvudledning till Järnavik samt området Gyön/Garnanäs.
Bedömning
Lokalt har man genom Bräknebygden Utvecklingsbolag AB arbetat vidare med frågan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2010 om förbud gällande två avloppsanläggningar i
Järnavik. Dels den kommunala markbädden vid Järnaviks camping och dels en avloppsanläggning
som har Miljöteknik som verksamhetsutövare. I det senare ingår 15 fastigheter i
verksamhetsområdet. Förbudet innebär i båda fallen att verksamhetsutövaren efter den 1 juni 2015
från avloppsanläggningen inte får släppa ut avloppsvatten som inte genomgått sådan rening att
minst 90% reduktion av fosfor och BOD samt minst 50% reduktion av kväve erhållits.
För att komma vidare med frågan krävs att en mer detaljerad utredning görs - förprojektering.
Därför förelås att Ronneby Miljö- och Teknik AB får i ägardirektiv att förprojektera för vatten- och
avlopp till Järnavik.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att besluta föreslå
Kommunfullmäktige att ge Ronneby Miljö- och Teknik AB i ägardirektiv att förprojektera för
vatten- och avlopp till Järnavik.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att inhämta synpunkter från Ronneby Miljö och Teknik AB
inför Kommunstyrelsens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att ge Ronneby Miljö- och Teknik AB i
ägardirektiv att förprojektera för vatten- och avlopp till Järnavik.

Sammanfattning
Hans Nilsson, VD Ronneby Miljö- och Teknik AB, har avgett yttrande enligt följande:
Ronneby Miljö och Teknik AB har tidigare fått förfrågningar från andra föreningar att projektera
privata VA-projekt. Vi har alltid sagt nej då projekten ligger utanför verksamhetsområde och inte
kan belasta övriga VA-kollektivet. Vi hänvisar till konsulter som utför sådana projekteringar. Vi
ställer däremot upp med kartmaterial och hänvisar anslutningspunkt till det allmänna VA-nätet.
Utanför verksamhetsområde gäller inte VA-lagen.
Enligt mitt förmenande gäller samma förutsättningar för VA-projektet Järnavik.
Däremot så kan vi ställa upp inom koncernen Ronneby kommun och utför projekteringar mot
ersättning, vilket vi gör mot gatuenheten i Ronneby kommun i olika projekt.
Mitt förslag är att Ronneby kommun ger Miljöteknik i uppdrag att projektera VA-ledningar till
Järnaviks camping mot ersättning från kommunen.
Projektet kan då anses som kommunens angelägenhet att VA-problemen för Järnaviks camping.
Projekteringskostnaden för projektet har vi bedömt till 500-700 tkr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Willy
Persson, KD, Susanne Lundgren, M, Kenneth Michaelsson, C, Tommy Andersson, S, Peter Bowin,
V, Monia Svensson, C, Jan-Eric Wildros, S samt Monika Lindqvist, S.
Yrkanden
Kenneth Michaelsson yrkar att Kommunfullmäktige föreslås ge Ronneby Miljö och Teknik AB i
uppdrag att utreda möjliga alternativ för utbyggnad av VA-ledningar samt möjliga
anslutningspunkter till Järnaviks camping.
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Utredningskostnaden, 700 tkr, finansieras genom extern kapitalanskaffning och belastar Fritid- och
kulturnämndens kommande investeringsanslag för VA-lösning Järnaviks camping.
JAP återremiss???
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller det samma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att ge Ronneby Miljö och Teknik AB i
uppdrag att utreda möjliga alternativ för utbyggnad av VA-ledningar samt möjliga
anslutningspunkter till Järnaviks camping.
Utredningskostnaden, 700 tkr, finansieras genom extern kapitalanskaffning och belastar Fritid- och
kulturnämndens kommande investeringsanslag för VA-lösning Järnaviks camping och att de
kostnader som följer av investeringen finansieras inom ramen för budget och plan.
Jäv
Susanne Lundgren, M, meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
_____________________
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2012/27
§ 97 Information om miljöbokslut

Miljö-, energi- och säkerhetssamordnare Kerstin Hannrup informerar om miljöbokslutet.
Kommunens 17 lokala miljömål och 147 åtgärder har följts upp och bedömningen gjorts om
miljömålet kommer att nås eller ej. Miljöbokslutet kommer att vara tillgängligt på kommunens
hemsida.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Willy Persson, KD, Peter Bowin,
V, N-E Mattson, MP, JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michaelsson, C samt Monika Lindqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
_____________________
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2012/41
§ 98 Utse politiker att ingå i den interna referensgrupp, lokala miljömålen
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU §80/2012 2012-03-12, Revidering
av lokala miljömål

2 Handling

2012-01-30

Inbjudan till Kommunstyrelsen att deltaga
i arbetet med att revidera de lokala
miljömålen

Miljö, energi och säkerhetssamordnare Kerstin Hannrup lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Inbjudan att deltaga i arbetet med att revidera de lokala miljömålen
Under 2012 och 2013 kommer arbetet med att revidera de lokala miljömålen att pågå. För att målen
ska vara så väl förankrade som möjligt samt realistiska för de olika verksamheterna och bolagen
bjuds ni härmed in att deltaga i detta viktiga arbete.
Varje nämnd uppmanas att utse en politiker att ingå i den interna referensgruppen samt en
tjänsteman att ingå i arbetsgruppen för det fortsatta arbetet. Senast den 1 mars 2012 vill vi ha ert
svar.
För att få en bra start på arbetet planeras en kick-off med inspirerande föredragshållare i mars/april
För referensgruppen planeras möten i juni, september och i november.
Arbetsgruppen träffas på möten 1 gång/månad under perioden april – oktober.
Kenneth Michaelsson, C, meddelar att det ska utses två ledamöter.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att upplåta de två platserna, för arbetet med de lokala
miljömålen, till Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna samt även låta Ronnebyparitet ha
möjlighet att utse en ledamot.
Att representanterna utses på Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Tomas Lund, SD, meddelar att Anna-Mi Kullman är Sverigedemokraternas representant.
Willy Persson, KD meddelar att han är Kristdemokraternas representant.
Ola Svensson, RP, meddelar att de avser återkomma med namn på representant innan justering av
protokollet.
Innan justering har Anna Carlbrant, RP, meddelat att hon är Ronnebypartiets representant.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Anna-Mi Kullman, SD, Willy Persson, KD samt Anna
Carlbrant, RP till Kommunstyrelsens representanter i den interna referensgruppen för kommande
miljömålsarbete.
_____________________
Exp:

Kerstin Hannrup
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2012/83
§ 99 Ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 112/2012 2012-03-26, Ansökan
om tillstånd för allmän kameraövervakning

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-19

Ansökan om kameraövervakning,
Restaurang Chaplin i Kallinge

3

Handling

2012-02-29

Ansökan om tillstånd för allmän
kameraövervakning, Länsstyrelsen

Samordnare Kerstin Hannrup lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Länsstyrelsen Blekinge län har till Ronneby kommun lämnat remiss om tillstånd för
kameraövervakning för eventuellt yttrande.
Bedömning
Kameraövervakning är känslig ur integritetssynpunkt. Det är därför viktigt att man med
noggrannhet diskuterar varje ansökan om övervakning för sig. Här handlar det om
Restaurang Chaplin, Kockumsvägen 32 i Kallinge.
Av ansökan framgår att syftet är förebyggande för att minimera risken för rån och överfall.
I ansökan anges att företaget vill sätta upp två kameror. En som kassaområdet där det även
förvaras alkohol och en över pizzaberedningen. Inga obehöriga har tillträde till området för
kameraövervakningen utan det är i normala fall enbart restauranginnehavaren med familj
som kommer att synas på bild.
Kommunen har beretts tillfälle att lämna yttrande sig. Yttrande från kommunen bör enligt
min bedömning lämnas endast i de fall där kommunen anser sig ha anledning till ett
ställningstagande som påverkar ärendet på ett sådant sätt att genomförandet av
övervakningen skulle förändras i förhållande till ansökan. I de fall där kommunen anser att
kommunen inte tillför något i ärendet bör kommunen avstå från att yttra sig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att inte yttra sig
över förslaget.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att inte yttra sig över förslaget.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte yttra sig över förslaget.
_____________________
Exp:

Kerstin Hannrup
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2010/429
§ 100 Handlingsprogram för skydd och beredskap
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 113/2012 2012-03-26,
Handlingsprogram för skydd och
beredskap

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-19

Förslag till beslut efter remissrunda

3

Handling

2012-03-01

Yttrande över handlingsprogram för
skydd och beredskap, Ronneby Miljö &
Teknik AB

4

Handling

2012-01-27

Yttrande gällande handlingsprogram för
skydd och beredskap § 7/2012, Miljö- och
byggnadsnämnden

5

Remissvar utg. remiss

2011-12-27

Socialnämnden § 185/2011
Remissyttrande gällande
handlingsprogram för skydd och
beredskap, Socialnämnden

6

Remissvar utg. remiss

2011-12-21

Äldrenämnden § 157/2011
Remissyttrande gällande
handlingsprogram för skydd och
beredskap, Äldrenämnden

7

Handling

2011-12-20

Yttrande över handlingsprogram för
skydd och beredskap,
Utbildningsenheten

8

Handling

2011-12-13

Yttrande gällande handlingprogram för
skydd och beredskap,
Överförmyndarnämnden

9

Handling

2011-12-09

Yttrande över handlingsprogram för
skydd och beredskap, rätt version §
133/2011, Fritid- och kulturnämnden

10

Handling

2011-11-16

Yttrande gällande handlingsprogram för
skydd och beredskap § 116/2011, Fritidoch kulturnämnden

11

Handling

2011-06-17

Handlingsprogram skydd och beredskap,
Räddningstjänsten Östra Blekinge

12

Handling

2011-04-26

Samrådshandlingar från
Räddningstjänsten

13

Beslut allmänt ärende

2011-01-14

KS AU § 21/2011 2011-01-17,
Handlingsprogram för skydd och
beredskap

14

Tjänsteskrivelse/Utredning

2010-12-23

15

Handling

2010-12-23

Handlingsprogram för skydd och
beredskap

Samordnare Kerstin Hannrup lämnar följande beslutsförslag
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Sammanfattning
Handlingsprogram ska fastställas en gång per mandatperiod. Bifogat finns förslag till
handlingsprogram som varit på remiss hos samtliga kommunala nämnder + Ronneby Miljö och
Teknik AB. Det finns även en sammanställning av samtliga remissvar med kommentar/förslag till
ändringar av handlingsprogrammet.
Remissvar
Följande synpunkter har framkommit:
Från Miljö- och byggnadsnämnden:
Förslaget bedöms sammanfattningsvis vara strukturerat och ändamålsenligt för sitt syfte. Dess
genomförande förutsätter en organisation med definierade tillgångliga resurser, samt vissa
förtydliganden och anpassningar enligt nedan.
Miljö- och byggnadsnämndens roll att kontrollera att huvudmän för dricksvattenförsörjningen
bedriver egenkontroll vid sina anläggningar är inte omnämnd i 2 kap. Kontrollen utgör en del av
MBN:s livsmedelskontroll, och är en viktig komponent i arbetet med att förebygga risker för en
störd eller utslagen dricksvattenförsörjning för ett stort antal människor. Även när störningar eller
en utslagning uppkommer har MBN:s miljö- och hälsoskyddsenhet en viktig roll att fylla.
Beträffande ansvaret att utreda olyckor på kommunala vägar (5.7), bör metodik och
rollfördelningen för de olika nämnderna förtydligas däribland miljö- och byggnadsnämndens roll.
MBN har enligt 5.8 att redovisa underlag avseende utsläpp av farliga ämnen, dvs hur utsläpp av
dessa kan minskas, frekventa platser för utsläpp, riskfyllda områden, samt förslag på åtgärder. Detta
uppdrag är vagt formulerat då omfattningen på hur stora och hur frekventa utsläppen ska vara
saknas. För att kunna redovisa ovanstående kan det behövas inventeringar, sammanställningar och
riktad kemikalietillsyn. Data för att fram underlaget saknas. Föreslaget uppdrag förutsätter också
resurser som idag inte existerar. I förslaget till verksamhetsplan för 2012, finns 0,35 årsarbetskrafter
avsatta för kemikalietillsyn, och som är en redan knapp resurs att klara tillsyn över
köldmedieanvändning, kemisk bekämpning och överlåtelse av kemiska produkter. Föreslaget
uppdrag går med andra ord inte att genomföra med befintliga resurser. Skulle resurserna ökas
kommer uppdraget sannolikt inte att kunna slutföras under 2012, men möjligen påbörjas.
Arbetet med att ta fram krishanteringsplaner för respektive nämnd (5.9) bör samordnas så att så
stora delar som möjligt blir tvärsektoriellt överensstämmande och begripliga. Därför behöver
framtagningen av dessa planer samordnas så att en analogi framträder.
Kommentar/förslag:
En ny punkt 2.7 om dricksvattenförsörjningen, förslås enligt ovan.
Vad gäller punkt 5.7 angående analys av trafikolyckor på kommunala vägar, föreslås att en särskild
arbetsgrupp med tjänstemän från berörda förvaltningar tillsätts för att gemensamt arbeta vidare med
detta.
Punkt 5.8 angående utsläpp av farliga ämnen. I texten står redan idag att Miljö- och
byggnadsnämnden har på sig till 2013-12-31 att redovisa underlag för detta. Om detta ändå bedöms
omöjligt med befintliga resurser förslås att en begäran om utökade resurser för kemikalietillsyn
göras.
Punkt 5.9 att arbetet med framtagande av beredskapsplaner för samtliga nämnder bör samordnas
bedöms som positivt på så sätt att en gemensam mall/disposition för planerna bör finnas. Men det är
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viktigt att det är respektive nämnd som själv gör arbetet med att ta fram planen då detta är en
lärande process i sig. Det förslås att en gemensam mall/disposition för beredskapsplanerna tas fram
Från Äldrenämnden
Handlingsprogrammet benämner nuvarande förvaltningschefer som verksamhetschefer.
Synpunkt: Ledningsplanen för skydd och beredskap skall vara korrekt formulerad utifrån
kommunens organisation.
Punkt 5.11 Psykologiskt och socialt stöd
Synpunkt Ansvarsfördelningen behöver förtydligas . Det är oklart om äldrenämnden är ansvarig för
framtagandet av ny plan. Gällande hantering av psykologiskt och socialt stöd inom sitt
ansvarsområde.
Enligt bilaga 2, handlingsprogram för skydd och beredskap punkt 5.2 skall pejlingslarm användas
för att förhindra försvinnande av personer med demenssjukdom
Synpunkt: Ett generellt pejlingslarm för personer med diagnosen demenssjukdom strider mot
socialstyrelsens upphävda föreskrift och allmänna råd (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för
personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad.
Inom äldreförvaltningen finns riktlinjer och rutiner för nödsändare. Demenssjuksköterskan bedömer
och beslutar om det finns ett särskilt behov av nödsändare. Nödsändare kan endast bäras med den
enskildes samtycke.
Kommentar/förslag:
Programmet ändras på så sätt att det överensstämmer med dagens organisation
Ansvarig för att förslag till plan för hantering av psykologiskt och socialt stöd tas fram föreslås vara
ledningsgruppen för POSOM.
Texten om pejlingslarm föreslås tas bort till förmån för information om möjligheten att använda
nödsändare.
Från Socialnämnden:
I handlingsprogrammet kap 5 punkt 5.11 beskrivs det psykologiska sociala omhändertagandet som
ett viktigt led i stödet v de personer och deras anhöriga som drabbas av olyckor/händelser. Detta
stöd finns reglerat i socialtjänstlagen. Senast 2012 ska ett förslag till plan för hantering av
psykologiskt och socialt stöd presenteras. Dessutom ska en informationsstrategi tas fram. Det är
oklart i handlingsprogrammet vem som ansvarar för detta arbete.
I tillhörande bilagor till handlingsprogrammet bör påpekas att dessa inte är redigerade och ändrade
enligt den nya förvaltningsorganisationen.
I bilaga 1 kap 3 redovisas POSOM-verksamheten. Den bör anpassa till den nya
förvaltningsorganisationen och en ny ordförande för POSOM:s ledningsgrupp ska utses.
Socialnämnden har enligt handlingsprogrammets bilaga 2, i beslut inför 2011 beslutat om årliga och
kontinuerliga åtgärder som anpassats till den nya nämnden och förvaltningen. I den framgår att det
åligger nämnden att rapportera till Kommunfullmäktige när åtgärden är genomförd eller om
åtgärden inte hunnit genomföras inom avsedd tid. Ett klargörande behövs för att fastställa
ansvarsfrågan vad gäller rapporteringen till Kommunfullmäktige.
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I handlingsprogrammet bilaga 2 punkt 5.2 ska pejlingslarm användas för att förhindra försvinnande
av personer med demenssjukdom. Ett generellt pejlingslarm för personer med diagnosen
demenssjukdom strider mot socialstyrelsens upphävda föreskrift och allmänna råd om
skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom. Omsorgsverksamheten införde i april 2011
riktlinjer och rutiner för nödsändare. Demenssjuksköterskan bedömer och beslutar om det finns ett
särskilt behov av nödsändare. Nödsändare kan endast bäras med den enskildes samtycke.
Kommentar/förslag:
Som tidigare sagts föreslås att ansvarig för att förslag till plan för hantering av psykologiskt och
socialt stöd tas fram är ledningsgruppen för POSOM.
Ansvarig för att ta fram förslag till informationsstrategi förslås vara informationsenheten.
Bilagorna till handlingsprogrammet ska redigeras enligt den nya förvaltningsorganisationen.
Vad gäller POSOM är Birgitta Ratcovich utsedd till ny ordförande i ledningsgruppen
Angående ansvarsförhållande kommer handlingsprogrammet efter antagande av kommunstyrelsen
att skickas till Kommunfullmäktige för antagande. Programmet är därmed bindande.
Vad gäller pejlingslarm, se kommentar till äldrenämnden.
Från Utbildningsnämnden
Enl. kap 5 Målbild:
5.3 Enskildas förmåga
Den enskilda människans eller organisations förmåga att agera rationellt i samband med en olycka
är ofta avgörande och kan minska konsekvenserna avsevärt. När enskilda människor gör goda
förstahandsinsatser sparas både liv och egendom.
Skolan är en viktig informationskanal för att säkerställa förmågan. Därför anges särskilt för
skolans arbete följande:
a. Eleven skall uppnå mål för simkunnighet enligt skolverkets riktlinjer
b. Grundläggande brandskyddsutbildning ska genomföras minst en gång per stadium
anpassad efter elevernas ålder. I dagsläget utbildas alla i årskurs fem av
Räddningstjänsten.
c. Samtliga elever skall genomgå grundläggande trafiksäkerhetsutbildning senast i åk
5
d. Samtliga elever skall årligen genomgå utbildning i första hjälpen och HLR (typ
konceptet för skol-HLR, stiftelsen för svenska rådet för hjärt- och lungräddning).
e. Samtliga elever inom gymnasieskolan skall genomgå grundläggande
säkerhetsutbildning
Skolan ansvarar för att aktiviteterna genomförs i samverkan med Räddningstjänsten.
Utbildningsnämndens kommentarer till punkterna:
a) frågan om simkunnighet är reglerad i de nya Läroplanerna och därmed fastställd i statliga
styrdokument.
b) inga synpunkter på annorlunda formulering.
c) trafiksäkerhetsfrågor är reglerade i de nya Läroplanerna och därmed fastställda i statliga
styrdokument som måste följas. Kursplanen i so-ämnen för åk 1-3 anger följande i frågan;
Centralt innehåll:
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

42(100)

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Kunskapskrav i åk 3
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan
minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Punkten bör redigeras till att följa Lgr 11.
d) Skolan, dvs. våra skolsköterskor kan omöjligt klara uppdraget att samtliga elever årligen ska
genomgå utbildning i första hjälpen och HLR. Förslaget är att samtliga elever, senast i åk 9 ska
genomgå utbildning.
e) inga synpunkter på annorlunda formulering under förutsättning av att det är första hjälpen och
HLR som avses. Detta får alla elever minst en gång under gymnasietiden.
P. 5.5 Skolbränder
Ett projekt med samtliga kommunala skolor skall genomföras under 2012 för att säkerställa dels
säkerhetsnivån och dels identifiera säkerhetsrisker. Ansvaret för framtagandet av projektet är
Utbildningsnämnden.
Åtgärder som inte kan genomföras omedelbart skall förtecknas och redovisas till nämnd för
äskande om medel för åtgärder.
Kommentarer till punkten:
Vi anser att frågan om bränder och säkerhet inte kan ses som ett projekt utan åvilar
rektor/skolledning i ett arbetsmiljöansvar och därmed kontinuerligt arbete med bl. a dessa
säkerhetsfrågor. Föreslås att punkten utgår eller revideras i enlighet med ovan sagda.
Bilaga 2 till handlingsprogram för Skydd och Beredskap
I denna bilaga sid 38-39 anges åtgärder med utpekat nämndsansvar.
Genom skolans simundervisning skall minst 97 % av samtliga elever i grundskolans år 5 kunna
simma minst 200 m.
Kommentarer: Ändras till kravet enl. Lgr11 åk 6. Alternativt utgår kravet då detta är reglerat i
statligt styrdokument.
Minst 90 % av eleverna i grundskolan skall årligen genomgå utbildning i
trafikkunskap. Under tiden i grundskolan skall samtliga elever genomgå
trafikkunskap. Avstämning av den sista åtgärden hanteras av
Utbildningsnämnden enligt eget beslut.
Minst 90 % av eleverna i gymnasieskolan skall årligen genomgå
utbildning i trafikkunskap
Kommentarer:
Enl. Kursplanen i so-ämnen för åk 1-3
Centralt innehåll:
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Kunskapskrav i åk 3
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan
minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Vi kan inte ta på oss ytterligare ansvar med årliga utbildningar utöver det som stadgas i Lgr 11 och
kursplanerna.
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Ang. gymnasieskolan anser vi att samtliga elever under gymnasietiden, förslagsvis år 2, ska
genomgå trafiksäkerhetsutbildning med särskilt fokus på trafik och drogfrågor. Formuleringen i
planen med åtgärder bör således justeras efter detta.
Kommentar/förslag
Angående 5.3 Enskildas förmåga, föreslås få följande ändringar
a) Eleven skall uppnå mål för simkunnighet enligt nya läroplanen Lgr 11.
b) Grundläggande brandskyddsutbildning ska genomföras minst en gång per stadium anpassad
efter elevernas ålder. I dagsläget utbildas alla i årskurs fem av Räddningstjänsten. (ingen
ändring)

c) Samtliga elever ska genomgå trafiksäkerhetsutbildning i enlighet med nya läroplanen Lgr
11.
d) Samtliga elever skall senast i åk 9 genomgå utbildning i första hjälpen och HLR (typ
konceptet för skol-HLR, stiftelsen för svenska rådet för hjärt- och lungräddning).
e) Samtliga elever inom gymnasieskolan skall genomgå utbildning i första hjälpen och HLR.
Skolan ansvarar för att aktiviteterna genomförs i samverkan med Räddningstjänsten.
5.5. Skolbränder, föreslås ändras enligt följande:
Rektor/skolledning har genom sitt arbetsmiljöansvar särskilt ansvar för att kontinuerligt bedriva
säkerhetsarbete.
För att lyfta detta arbete skall ett projekt med samtliga kommunala skolor skall genomföras under
2013 för att säkerställa dels säkerhetsnivån och dels identifiera säkerhetsrisker. Ansvaret för
framtagandet av projektet är Utbildningsnämnden.
Åtgärder som inte kan genomföras omedelbart skall förtecknas och redovisas till nämnd för
äskande om medel för åtgärder.
Bilaga 2 sid 39 förslås ändras till
Genom skolans simundervisning skall minst 97 % av samtliga elever i grundskolans åk 6 kunna
simma minst 200 m.
”Minst 90 % av eleverna i grundskolan skall årligen genomgå utbildning i trafikkunskap. Under
tiden i grundskolan skall samtliga elever genomgå trafikkunskap. Avstämning av den sista åtgärden
hanteras av Utbildningsnämnden enligt eget beslut.” föreslås strykas.
”Minst 90 % av eleverna i gymnasieskolan skall årligen genomgå utbildning i trafikkunskap”
förslås ändras till
Samtliga elever ska under gymnasietiden genomgå trafiksäkerhetsutbildning med särskilt fokus på
trafik och drogfrågor.
Från Miljö- och Teknik AB
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2.3 Fysisk planering

I dagsläget finns ingen rutin för att förse räddningstjänsten med information så att de kan yttra sig
om brandvatten. Räddningstjänsten har fått över en digital vattenkarta men den är långt ifrån
komplett. Än mindre vet vi om brandposterna är funktionsdugliga. Vem ansvarar? Ska vi förse dem
med fullgod data så innebär det ett ganska omfattande vattenkartearbete.
Rutinen idag är att i samband med varje vattenledningsomläggning så tar vi en kontakt med
räddningstjänsten och diskuterar brandvatten. Görs inte vid detaljplanearbete.
Idag kan vi inte uppfylla kravet.

Bilaga 2
5.2 Allmänt råd
Det står att öppna dammar skall i möjligaste mån undvikas...
Bör plockas bort, går helt emot vårt sätt angripa översvämningsproblematiken.
Kommentar/förslag
Ett möte mellan Räddningstjänst och Ronneby Miljö och Teknik AB bör genomföras för att reda ut
ansvarsförhållanden och rutiner vad gäller brandposter och brandvatten
Texten i bilaga 2 om dammar föreslås ändras till:
Öppna dammar i anslutning till platser där barn förväntas leka regelbundet (skolor, bostadsområden
och likande) ska förses med stängsel.
Från Fritid- och kulturnämnden:
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom det förslagna handlingsprogrammet för skydd och
beredskap.
Från Överförmyndarnämnden:
Överförmyndarnämnden har inget att erinra avseende innehållet i aktuell handlingsplan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godta förslaget till handlingsprogram för skydd
och beredskap med föreslagna ändringar samt att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för
vidare beslut.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Margareta Yngveson, S samt
JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Miljö-, energi- och säkerhetssamordnare Kerstin Hannrup får i uppdrag att göra vissa textjusteringar
inför Kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige efter gjorda textjusteringar godkänner
Handlingsprogrammet för skydd och beredskap.
_____________________
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2011/327
§ 101 Besvarande av medborgarförslag från Ingela Kindblad om att införa
kostpolicy i Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU § 87/2012 2012-03-12,
Besvarande av medborgarförslag från
Ingela Kindblad om att införa kostpolicy i
Ronneby kommun

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-07

Remissyttrande från kostenheten
gällande medborgarförslag från Ingela
Kindblad om att införa kostpolicy i
Ronneby kommun

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-06

Besvarande av Medborgarförslag från
Ingela Kindblad om att införa kostpolicy i
Ronneby kommun

4

Beslut allmänt ärende

2011-10-04

KF § 238/2011 2011-09-29, Anmälan av
medborgarförslag från Ingela Kindblad
om att införa kostpolicy i Ronneby
kommun

5

Handling

2011-10-04

Medborgarförslag från Ingela Kindblad
om att införa kostpolicy i Ronneby
kommun, Ingela kindblad

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ingela Kindblad har lämnat in följande medborgarförslag om att införa kostpolicy i
Ronneby kommun.
”Kostpolicyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i
det dagliga arbetet. Policyn kan användas vid planering och uppföljning av
måltidsverksamheten. Kostenheten och respektive rektor ansvarar för att policyn efterlevs.
Policyn kommer att underlätta för kommunens kokerskor/kockar att kunna arbeta mot en
näringsriktig och god måltid för barnen i förskolan, grundskolan och på gymnasiet.
Kostpolicyn syftar bland annat till att:
 Motverka servering av mat som gör barnen sjuka samt säkerställa servering av säker mat för
allergiker och överkänsliga.


Servera god mat av hög kvalitet och bra näringsinnehåll i kommunens samtliga
verksamheter, måltiderna ska vara något man ser framemot under dagen.”

Under 2011 fattade Kommunstyrelsen om ”Matdokument för Ronneby kommun” som bl.a.
innehåller de kvalitets-, miljö- och djurskyddskrav som ska ställas på de livsmedel som
kommunen köper. I beslutet gavs också uppdrag om att ett kostpolitiskt program ska
arbetas fram.
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En arbetsgrupp med bl.a. representanter från äldreomsorgen och utbildningsenheten har
påbörjat arbetet med att arbeta fram ett kostpolitiskt program.
Förslaget har varit remitterat till Tekniska förvaltningen – Kostenheten.
Remissyttrande:
Kostchefen Birgitta Fransson anger i sitt yttrande att förslagsställarens inskickade förslag
på kostpolicy tas med i det fortsatta arbetet med framtagande av ett kostpolitiskt program.
Kostchefen vill dock framhålla att arbete pågår ständigt med att säkerställa att allergiker
och överkänsliga personer, så långt det är möjligt, inte serveras mat som gör barn eller
andra sjuka.
Bedömning
Under 2011 togs beslut om ”Matdokument för Ronneby kommun” som bl.a. innehåller de
kvalitets-, miljö- och djurskyddskrav som ska ställas på de livsmedel som kommunen
köper.
I dokumentet finns ett mål för produktkvaliteten som säger att kommunen ska utesluta
tillsatser så långt det är möjligt och att fortsätta ställa krav på innehållet för att utesluta
hälsoskadliga ämnen.
I beslutet gavs också uppdrag om att ett kostpolitiskt program ska arbetas fram som utöver
produktkvalité också ska innehålla
– en plan för kommunens försörjning av kompetens för matsedelsplanering och näringsberäkning
för samtliga tillagningskök
–

alternativa matsedlar för att minimera klimatpåverkan

–

hur uppföljning av miljövarudeklarationer ska ske

–

en planering för att minimera varmhållningstiden

–

vilka åtgärder som ska vidtagas för att skollunchen ska serveras mellan kl. 11.00 – 13.00

–

en beskrivning över hur kvalitetsuppföljningar ska ske

En arbetsgrupp med bl.a. representanter från äldreomsorgen och utbildningsenheten har
påbörjat arbetet med att arbeta fram ett kostpolitiskt program.
Det bedöms att förslagsställarens förslag på kostpolicy kan ingå i det fortsatta arbetet med
framtagande av ett kostpolitiskt program.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige
Att med hänvisning till tidigare beslut om framtagande av ett kostpolitiskt program, samt
med komplettering av förslagsställarens förslag på kostpolicy anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till tidigare
beslut om framtagande av ett kostpolitiskt program anse medborgarförslaget besvarat.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till tidigare
beslut om framtagande av ett kostpolitiskt program anse medborgarförslaget besvarat.
_____________________

Justeras
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2011/320
§ 102 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Per Ericsson, RP,
med förslag om en utredning av införande av läsplattor i kommunens verksamhet
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 110/2012 2012-03-26,
Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamot Per Ericsson,
RP, med förslag om en utredning av
införande av läsplattor i kommunens
verksamhet

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-19

Motion angående digitala utskick av
möteshandlingar

3

Beslut allmänt ärende

2011-09-30

KF §251/2011 2011-09-29, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Per Ericsson, RP, med förslag om en
utredning av införande av läsplattor i
kommunens verksamhet

4

Handling

2011-09-30

Motion från kommunfullmäktigeledamot
Per Ericsson, RP, med förslag om en
utredning av införande av läsplattor i
kommunens verksamhet, Per Ericsson

Kommunikationschef Leif Söderlund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun använder i dag en traditionell modell med kopiering och postbefordran av
möteshandlingar.
Enligt ekonomienhetens beräkningar uppgick kopierings- och portokostnader för kommunstyrelsen
och Ksau till 150 000:- för 2011.
Ett alternativ till ovan redovisade metod är att digitalt distribuera föredragningslistor,
möteshandlingar och protokoll med hjälp av persondatorer, läsplattor, etc.
Apples läsplatta ipad har på kort tid blivit populär på konsumentmarknaden, men även inom det
kommersiella området har produkten vunnit terräng. Läsplattor och ultra lätta persondatorer av
andra fabrikat och operativsystem finns eller är aviserade. Troligen kommer priset på läsplattor att
pressas nedåt i samband med att flera typer och fabrikat kommer att vara tillgängliga på marknaden.
Flera kommuner har begränsade projekt i gång där företrädesvis mindre nämnder eller delar av
nämnd prövar tekniken. Några kommuner har börjat med att utreda hela dokumentflödet, från
inkommande handling till arkivering. Dokument och ärendehanteringssystemen har här en central
roll i systemlösningen. Nyare dokument- och ärendehanteringssystem har i dag utvecklade
klientprogramvaror och systemlösningar för att kunna distribuera information till s.k. läsplattor.
Förslag till beslut
Enheten för kommunikation och medborgarservice föreslår kommunstyrelsen besluta.

Justeras

Att en fördjupad studie kring läsplattor genomförs.
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Att befintligt projekt/uppdrag kring nytt dokument- och ärendehanteringssystem får ett
utökat uppdrag, där behovet av att distribuera ut information till läsplattor ingår.



Att motionen med denna skrivelse anses besvarad.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att en fördjupad studie kring läsplattor
genomförs och att befintligt projekt/uppdrag kring nytt dokument- och ärendehanteringssystem får
ett utökat uppdrag, där behovet av att distribuera ut information till läsplattor ingår.
Med detta anses motion vara besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att en fördjupad studie kring läsplattor
genomförs och att befintligt projekt/uppdrag kring nytt dokument- och ärendehanteringssystem får
ett utökat uppdrag, där behovet av att distribuera ut information till läsplattor ingår.
Med detta anses motion vara besvarad.
_____________________

Justeras
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2011/260
§ 103 Besvarande av medborgarförslag från Therese Karlsson om att Brunnsparken
även nyttjades vintertid
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS § 59/2012 2012-03-06, Besvarande
av medborgarförslag från Therese
Karlsson om att Brunnsparken även
nyttjades vintertid

2

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

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-01

Förslag till svar på medborgarförslag om
att nyttja dammarna i Brunnsparken som
isbana vintertid

4

Handling

2011-11-16

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

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.
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-06
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

53(100)

2011/261
§ 104 Besvarande av medborgarförslag från Åsa Jersheim angående sänkt
hastighet på Prästlyckevägen
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU §102/2012 2012-03-26,
Besvarande av medborgarförslag från
Åsa Jersheim angående sänkt hastighet
på Prästlyckevägen

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-20

Förslag till svar på medborgarförslag om
hastighetssänkning eller vägbulor på
Prästlyckevägen

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-16

Remissyttrande avseende
Medborgarförslag att sänka hastigheten
eller bygga vägbulor på Prästlyckevägen

4

Beslut allmänt ärende

2011-08-18

KF §208/2011 2011-08-25, Anmälan av
medborgarförslag från Åsa Jersheim
angående sänkt hastighet på
Prästlyckevägen

5

Handling

2011-08-02

Medborgarförslag angående sänkt
hastighet på Prästlyckevägen, Åsa
Jersheim

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Åsa Jersheim föreslår i ett medborgarförslag att det införs 30 km/h på hela Prästlyckevägen
alternativt att det byggs vägbulor för att få ner hastigheten.
Bedömning
Gatuenheten har lämnat följande yttrande:
Prästlyckevägen är delad på två olika fartområden. Ena delen som sträcker sig från korsningen
Halladalsvägen till Stenbocksvägen har hastighetsbegränsning 50 km/h och andra delen från
Stenbocksvägen till Gustaf Arnolds gata har hastighetsbegränsning 30 km/h. Gatuenheten har utfört
trafikmätning längs den aktuella sträckan närmare bestämd mellan Ekbacksvägen och Trastvägen
under en veckas tid i maj 2011. Nedan sammanfattas denna:
Antal passerande fordon 7570 fordon
Årsdygnstrafik
979 fordon/dygn
Vardagsdygnstrafik
1072 fordon/dygn
Max timtrafik
144 fordon/timme
Hastighetsprofil (50km/h) Hastighetsöverträdelse 4%
V85 - 44 km/h
Vmedel - 33 km/h
Vmax - 78 km/h
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

54(100)

De fordon som överskrider hastigheten (bilar eller mopeder) utgör 4% av den totala antalet fordon
som passerar denna sträcka. På hela Prästlyckevägen finns det separat GC-bana för de oskyddade
trafikanterna. En vägbula kommer att ge en högre bullernivå och dessutom orsakar vibrationer (när
något fordon passerar över den) i marken som i sin tur kan påverka kringliggande fastigheterna.
Beteendet hos mopedister som kör fort och på gångbanan kommer inte att bli bättre av en vägbula
eller sänk hastighet. Sedan tidigare har Gatuenheten främst placerat ut farthinder på platser där vi
leder GC-banor (med stort antal skolbarn) över högtrafikerade gator och vägar alternativt i
centrummiljöer med höga krav på hastighetsefterlevnad. Aktuell plats motsvarar inte dessa kriterier.
Polisens övervakning av sträckan har stor betydelse för att minska risken av höga hastigheter samt
vårdslös mopedframfart, varför denna övervakning bör utökas.
Baserat på redovisad trafikmätning samt utformningen av den aktuella sträckan i form av separerad
GC-bana för de oskyddade trafikanterna anser Gatuenheten inte att problemet är av sådan art att
föreslagna åtgärder enligt medborgarförslaget är erforderliga. Därför föreslår Gatuenheten att
aktuellt medborgarförslag skall avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
_____________________

Justeras
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2011/355
§ 105 Besvarande av medborgarförslag från Stefan Ulmeståhl att stänga av trafiken
på Kyrkogatan med ett fast hinder
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 103/2012 2012-03-26,
Besvarande av medborgarförslag från
Stefan Ulmeståhl att stänga av trafiken på
Kyrkogatan med ett fast hinder

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-20

Förlag till svar på på medborgarförslag
om att stänga trafiken med fast hinder på
Kyrkogatan.

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-16

Remissyttrande
avseende
Medborgarförslag att stänga av trafiken
med ett fast hinder på Kyrkogatan

4

Beslut allmänt ärende

2011-11-24

KF § 282/2011 2011-11-24, Anmälan av
medborgarförslag från Stefan Ulmeståhl
om att stänga av trafiken på Kyrkogatan
med ett fast hinder

5

Handling

2011-11-01

Medborgarförslag att stänga av trafiken
på Kyrkogatan med ett fast hinder, Stefan
Ulmeståhl

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Stefan Ulmeståhl skriver i ett medborgarförslag att trots att Kyrkogatan utanför Kyrkan hus är
skyltad med Fordonstrafik förbjuden, gäller genomfart och att det vid stora entrén till kyrkan är
skyltat Färdriktning förbjuden (enkelriktat) så kör många fordon här. Hans förslag är att stänga av
trafiken med ett fast hinder.
Bedömning
Gatuenheten skriver följande i sitt yttrande:
Den aktuella delen av Kyrkogatan är sträckan mellan Prinsgatan och Lilla Kyrkogatan. Sträckan
ligger inom tättbebyggt område och har en lokal trafikföreskrift som begränsar hastigheten till 30
km/h. Gatuenheten har utfört trafikmätning längs den aktuella sträckan under en veckas tid i nov
2011. Nedan sammanfattas denna:
Antal passerande fordon
76 fordon
Årsdygnstrafik
13 fordon/dygn
Vardagsdygnstrafik
15 fordon/dygn
Max timtrafik
6 fordon/timme
Hastighetsprofil (30)

Justeras

Hastighetsöverträdelse 0%
V85 - 19 km/h
Vmedel - 14 km/h
Vmax - 27 km/h
Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

56(100)

Den fysiska miljön dvs gatans utformning och beläggningen som är av kullersten påtvingar
fordonen som passerar sträckan en mjuk och långsam körning.
Sträckan har varit under observation flera gånger men ingen hastighetsöverträdelse eller vårdslös
körning har då förekommit.
Under den aktuella veckan som uppmätningen pågick körde i snitt 9 fordon mot färdriktningen
dagligen (ingår inte i statistiken ovan). När det gäller hindrandet av fordon som kör mot
enkelriktningen är detta en polisiär angelägenhet.
Baserat på redovisad trafikmätning samt utformningen av den aktuella sträckan anses inte
problemet av den karaktären som man bör åtgärda med ett fast hinder för att stänga av trafiken
enligt medborgarförslaget. Därför föreslår Gatuenheten att aktuellt medborgarförslag skall avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
_____________________

Justeras
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2011/298
§ 106 Besvarande av medborgarförslag från Jan Rume om att sätta upp en artificell
ko som reklam för kosläppet i Bräkne-Hoby
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 114/2012 2012-03-26,
Besvarande av medborgarförslag från Jan
Rume om att sätta upp en artificell ko som
reklam för kosläppet i Bräkne-Hoby

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-16

Förslag till svar på motion angående att
sätta upp en artificell ko som reklam för
kosläppet i Bräkne-Hoby

3

Remissvar utg. remiss

2012-03-02

Svar på remiss, Enheten för
Kommunikation och Medborgarservice

4

Beslut allmänt ärende

2011-09-27

KF § 235/2011 2011-09-29, Anmälan av
medborgarförslag från Jan Rume om att
sätta upp en artificiell ko som reklam för
kosläppet i Bräkne-Hoby

5

Handling

2011-09-12

Medborgarförslag om att sätta upp en
artificell ko som reklam för kosläppet i
Bräkne-Hoby, Jan Rume

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Jan Rume förelår i ett medborgarförslag att för att göra reklam/påminna om kosläppet i BräkneHoby uppförs en artificiell ko av konstmaterial väl synlig från E22. Kon skulle ha formatet 4,5 m x
8,7 m för bästa synlighet och vara utrustad med belysning och reklamplats.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Enheten för Kommunikation och medborgarservice.
Heike Rosenquist, informationsansvarig, har lämnat följande yttrande:
"Att sätta upp en artificiell ko (4,5 m x 8,7 m) med belysning och en reklamplats längs med E22:an
i höjd med Bräkne-Hoby beräknas kosta minst 1.000.000 kronor vid gynnsamma förhållanden.
Kosläppet i Bräkne-Hoby är ett uppskattat evenemang under våren som lockar mellan 1000 och
5000 gäster till Naturbruksgymnasiet i Blekinge. I Ronneby kommun arrangeras ett stort antal
evenemang i samma storleksordning eller större än kosläppet. Dessa är bl.a. Nostalgia, Tosia
Bonnadan, höstmarknaden i Äggaboden, Diggiloo, julmarknaderna, konstrundan, loppmarknaden i
Brunnshallarna. Dessa arrangeras av privata och offentliga aktörer.
Att särskild marknadsföra ett enda av dessa attraktiva lokala evenemang som äger rum under en
helg eller den dag under året genom att sätta upp ett monument längs med E22:an är inte att
rekommendera.
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Däremot finns det möjlighet att annonsera för kosläppet på kommunens samtliga
informationsskyltar vid stora infartsvägar. Detta kan ske även för de andra nämnda storevenemang.
Skyltningen kostar mellan 7.000 - 10.000 kronor."
Med bakgrund i detta yttrande föreslås att medborgarförlaget avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
_____________________

Justeras
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2011/236
§ 107 Besvarande av motion från kf-led Willy Persson, KD angående båt till trafik i
Ronnebyån
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 115/2012 2012-03-26,
Besvarande av motion från kf-led Willy
Persson, KD angående båt till trafik i
Ronnebyån

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-16

Förslag till svar på motion angående båt
till trafik i Ronnebyån

3

Handling

2011-11-16

Yttrande över motion angående båt till
trafik i Ronnebyån
§ 115/2011, Fritid- och kulturnämnden

4

Beslut allmänt ärende

2011-08-25

KF § 229/2011 2011-08-25, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Willy Persson, KD angående båttrafik i
Ronnebyån

5

Handling

2011-06-27

Motion angående båt till trafik i
Ronnebyån, Willy Persson, KD

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson, KD, beskriver hur båtar vid olika tider har trafikerat
Ronnebyån. Han förelår att kommunen undersöker om det finns någon entreprenör som äger en båt
typ padda som med passande storlek för pelarna vid järnvägsbron kommer fram till nya bryggan
och kan återuppta båttrafiken eller alternativt att kommunen beställer och köper en passande båt för
ändamålet. Willy Persson förslår vidare att det ska vara klart till våren 2012.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden. Nämnden beslutade 2011-11-03 att
ställa sig positiv till motionen.
Mot den bakgrunden förslås att Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att ta fram förlag på
alternativa lösningar och kostnaderna för dessa. Resultatet ska senast redovisas i samband med
budgetprocessen för 2014-2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att ta fram förlag på
alternativa lösningar och kostnaderna för dessa. Resultatet ska senast redovisas i samband med
budgetprocessen för 2014-2015. Att motionen med detta anses vara besvarad.
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att ge Fritid- och
kulturnämnden i uppdrag att ta fram förlag på alternativa lösningar och kostnaderna för dessa.
Resultatet ska senast redovisas i samband med budgetprocessen för 2014-2015. Att motionen med
detta anses vara besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP, Kenneth
Michaelsson, C, JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S samt Peter Bowin, V.
Yrkanden
Kenneth Michaelsson,C, yrkar med instämmande av Roger Gardell, FP, att uppdraget ändras så att
Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på olika lösningar och driftsformer samt
kostnaderna för dessa.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller det samma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att ge Fritid- och
kulturnämnden i uppdrag att ta fram förlag på olika lösningar och driftsformer samt kostnaderna för
dessa. Resultatet ska senast redovisas i samband med budgetprocessen för 2014-2015. Att motionen
med detta anses vara besvarad.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

61(100)

2012/49
§ 108 Remiss av Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) redovisning av regerings
uppdrag om en internationell jämförelse i fråga om militär flygverksamhet och
vindkraft
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 117/2012 2012-03-26, Remiss
av Totalförsvarets forskningsinstituts
(FOI) redovisning av regerings uppdrag
om en internationell jämförelse i fråga om
militär flygverksamhet och vindkraft

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-20

Förslag till remissyttrande över
totalförsvarets forskningsinstituts (FOI)
redovisning av regeringsuppdrag om en
internationell jämförelse i fråga om militär
flygverksamhet och vindkraft
(N2011/4103/E)

3

Handling

2012-03-20

Totalfösvarets forskningsinstituts (FOI)
redovisning av regeringens uppdrag om
en internationell jämförelse i frågs om
militär flygverksamhet och vindkraft,
Miljö- och byggnadsnämnden

4

Handling

2012-02-01

Remiss av Totalförsvarets
forskningsinstituts (FOI) redovisning av
regerings uppdrag om en internationell
jämförelse i fråga om militär
flygverksamhet och vindkraft,
Näringsdepartementet

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har haft i regeringsuppdrag att tillsammans och i samråd
med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Statens Energimyndighet och Transportstyrelsen
göra en internationell jämförelse av olika försvarsmakters, särskilt flygvapnens, verksamhet och
vindkraftsutbyggnad i närheten av militära flygplatser. De länder som utpekas i uppdraget och ingår
i jämförelsen är Danmark, Tyskland, Finland och Norge.
Ronneby kommun har inbjudits att lämna remissyttrande på rapporten. Sista dag för lämnande av
yttrande är 30 mars 2012.
Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden har haft rapporten på remiss och beslutade i ärendet 2012-03-15.
Nämnden gör en genomgång och sammanfattning av rapporten. Följande bedömning görs därefter:
Problemen som FOI pekar ut i remissen är aktuella. Dock anser kommunen att den "förstärkta
kommunala processen för att identifiera lämpliga områden för vindkraft" redan finns i och med
PBL:s regler om översiktsplaneprocessen. Försvaret blir automatiskt hörda via länsstyrelsen vad
gäller översiktsplanefrågor i kommunen. Kommunen har också tagit fram ett tematiskt tillägg till
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

62(100)

översiktsplanen som antas inom kort. I denna process har kommunen haft ett utökat samråd med
just Försvaret - vars intresse kommunen anser väga tyngst i utpekandet/uppförandet av
vindkraftverk. Däremot anser kommunen att det vore bra om Försvaret kunde peka ut "konfliktfria
områden" - eller åtminstone se över stoppområdena så att dessa är så små som möjligt. I Ronneby
kommun är så gott som hela kommunen utpekat som ett stoppområde.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att anta ovanstående som Ronneby kommuns
yttrande i ärendet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående som Ronneby kommuns yttrande i ärendet med
ändringen att ”eller åtminstone se över stoppområdena…” ersätts med ”och se över
stoppområdena…”
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M samt ledamot N-E, Mattson, MP.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående som Ronneby kommuns yttrande i ärendet med
ändringen att ”eller åtminstone se över stoppområdena…” ersätts med ”och se över
stoppområdena…”
_____________________
Exp:

Anna-Karin Sonesson
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2012/48
§ 109 Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet, SOU 2011:77
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 118/2012 2012-03-26,
Hjälpmedel - ökad delaktighet och
valfrihet, SOU 2011:77

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-20

Förslag till remissyttrande över SOU
2011:77 Hjälpmedel - ökad delaktighet
och valfrihet

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-19

Remissyttrande gällande Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet, SOU
2011:77

4

Handling

2012-01-31

Hjälpmedel - ökad delaktighet och
valfrihet, SOU 2011:77,
Socialdepartementet

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun har fått möjlighet att yttra sig över SOU 2011:77 Hjälpmedel - ökad delaktighet
och valfrihet.
Uppdraget har varit att utifrån analys av dagens förutsättningar lämna förslag på olika lösningar för
att införa fritt val av hjälpmedel, att beskriva och tydliggöra hur ansvaret ska fördela sig mellan
förskrivare, brukare och leverantörer. Lagstiftningar som påverkas vid eventuellt genomförande är
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Lagen om kommunala befogenheter (2009:47) samt
Patientsäkerhetslagen (2010:659). Svar ska lämnas till Socialdepartementet senast 25 april.
Bedömning
Utredningen har varit på remiss till Äldreförvaltningen och Socialförvaltningen. Arbetsterapeuter
från båda förvaltningarna har lämnat ett gemensamt remissyttrande.
Rapporten är väl genomarbetad när det gäller hjälpmedelsförsörjning, men lämnar en hel del frågor
obesvarade gällande ekonomi, ansvar och begagnade hjälpmedel enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att besluta att anta
ovanstående tillsammans med bilagan som Ronneby kommuns yttrande i ärendet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet arbetas om och delegerar till Kommunstyrelsens
arbetsutskott att besluta om yttrande i ärendet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Susanne Lundgren M samt
JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet arbetas om och delegerar till Kommunstyrelsens
arbetsutskott att besluta om yttrande i ärendet.
_____________________
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2012/103
§ 110 Målarbetet inför budgetplan 2013-2015
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU §119/2012 2012-03-26, Målarbetet
inför budgetplan 2013-2015

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-14

Förslag till information om målarbetet inför
budgetplan 2013-2015

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I den av kommunstyrelsen antagna planen för verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2012,
arbete med mål och nyckeltal under våren 2012 samt internbudget 2013, anges att information,
riktlinjer, mm för målarbetet kommer att lämnas under februari/mars.
Ett inledande möte med Christine Feuk från SKL, den 6 februari där KS ordförande, KS 1:e vice
ordförande, kommundirektör och ekonomichef deltog var starten för arbetet att ta fram det förslag
till information som föreligger. Det finns många sätt att arbeta med mål men utgångspunkten i
arbetet med informationen var att utgå från redan befintlig målstruktur och tydliggöra och förbättra
utifrån denna.
Informationen är tänkt att ge nämnder och förvaltningschefer tillräcklig grund för att tillsammans
arbeta fram förslag till kommunfullmäktiges verksamhetsmål kopplade till vision och övergripande
mål, och om nämnd finner lämpligt, även egna mål på nämndsnivå. Förvaltningschefens ansvar för
att sprida kännedom om mål och måluppfyllelse så att verksamheten aktivt arbetar för att nå målen
tydliggörs.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationsmaterialet om målarbete.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Tommy Nadersson, S, JanAnders
Palmqvist S, Kenneth Michaelsson, C samt Peter Bowin V.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationsmaterialet om målarbete.
_____________________
Exp:

Johan Sjögren
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2012/96
§ 111 Kommunens krediter
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU §91/2012 2012-03-12, Information
om kommunens krediter

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-07

Information om kommunens krediter

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade (KF § 267/2011) om en finanspolicy som innebar att tills vidare, vid
behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer
än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med
korta räntebindningstider men med möjlighet att vid de tillfällen långa räntebindningstider är
ekonomiskt mer gynnsamma eller jämförbara med korta, välja lång räntebindning. Av bifogad
finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per den 31 december till 557 (559 T2 år 2011) mkr. 78 (89) %
av kommunens lånestock om 893 mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av
lånestocken har 79 (80) % en kapitalbindningstid som är kortare än ett år.
Under 2011 har styrräntan, som påverkar den rörliga räntan, höjts successivt från 1,25 % till 2,0 %
för att därefter sänkas till nuvarande nivå på 1,5 %. Det råder osäkerheten kring den fortsatta
räntebanan för reporäntan. Riksbanken prognostiserar att ränta kommer ligga kvar på denna nivå en
bit in på 2013.
Lån med Stibor 3 månaders räntebindningstid och 1 års kapitalbindning upphandlas i februari 2012
till 2,65 % hos Kommuninvest. Ett lån med 3 års räntebindning ligger för närvarande något lägre än
ett 3 månaders Stiborlån med 1 års kapitalbindning.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken riskexponering som ska gälla
för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till Kommunfullmäktige.
_____________________
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2011/111
§ 112 Kommunens kvalitet i korthet 2011
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-02-15

KS AU §48/2012 2012-02-13,
Kommunens kvalitet i korthet

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-06

Kvalitet i korthet

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar information om resultatet från kommunens medverkan i
Kvalitet i Korthet.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet samt att en
redovisning ska göras för Kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Margareta Yngveson, S, Susanne
Lundgren M, JanAnders Palmqvist, S, Peter Bowin, V, Monika Lindqvist, S, Jan-Eric Wildros, S,
Bo Johansson, S samt Kenneth Michaelsson, C.
Beslut
Informationen noteras till protokollet
_____________________
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2012/1
§ 113 Revidering av attestreglemente
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU § 88/2012 2012-03-12, Revidering
av attestreglemente

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-17

Reviderat förslag till revidering
attestreglemente efter KS 7/2

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-08

Komplettering till attestreglemente

4

Beslut allmänt ärende

2012-02-07

KS § 41/2012 2012-02-07, Revidering av
attestreglemente

5

Beslut allmänt ärende

2012-01-13

KS AU § 9/2012 2012-01-16, Revidering
av attestreglemente

6

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-02

Revidering av attestreglemente

av

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
På uppdrag av t.f. bygg- och fastighetschef Ola Liljerum har formulerats nedanstående förslag till
revidering av gällande attestreglemente.
Bakgrund
Bygg- och fastighetsenheten hanterar närmare 7500 fakturor per år. En stor del av dessa fakturor
avser driftkostnader för kommunens fastigheter där avtal/abonnemang ligger som en grund för
faktureringen, exempelvis el, fjärrvärme, vatten- och avlopp, sopor. Varje fastighets drift följs
löpande upp både vad gäller ekonomi och förbrukning genom respektive områdesansvarig.
Eventuella avvikelser mot förväntad nivå i form av ökade kostnader eller ökad förbrukning fångas
upp i dessa fastighetsuppföljningar.
I leverantörsfakturahanteringssystemet kan ställas in månatligt maxbelopp, månatlig
avvikelsetolerans i procent eller i kronor mot förväntad kostnad. Ligger kostnaden utanför
intervallet, måste fakturan attesteras manuellt. Det går även att lägga in säsongsfördelning av
förväntad årlig kostnad. Ligger kostnaden inom angivet intervall eller under maxbelopp sker
attesterna automatiskt. Dessa avväganden behöver göras för varje fastighet.
Genom att i attestreglementet tillåta automatiska attester på elektroniskt ankomna avtals- och
abonnemangsfakturor för kommunens egna fastigheter, skulle fakturahanteringen rationaliseras
avsevärt för bygg- och fastighetsenheten utan att kontrollen av driftkostnader och förbrukning
minskar.
Förslag till beslut
Föreslås att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att göra följande tillägg i
attestreglementet
§ 4 Beslutsattest efter nuvarande tredje stycket:
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Kostnader för el, fjärrvärme, vatten, avlopp och sopor som följer av avtal/abonnemang för
kommunens egna fastigheter och som erhålls elektroniskt, får hanteras genom att kontering samt
mottagnings- och beslutsattest sker med automatik. För de kostnader som beräknas på förbrukning,
tillåts att förbrukningen avviker upp till 12 % från den genomsnittliga förbrukningen under de
senaste tre åren för respektive månad. Genomsnittlig förbrukning de senaste tre åren per månad
räknas om till en genomsnittlig kostnad per månad, baserat på aktuellt avtalspris, inte historisk
kostnad. Fakturor utanför detta intervall mottagnings- och beslutsattesteras enligt gängse rutiner.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i
attestreglementet:
§ 4 Beslutsattest efter nuvarande tredje stycket:
Kostnader för el, fjärrvärme, vatten, avlopp och sopor som följer av avtal/abonnemang för
kommunens egna fastigheter och som erhålls elektroniskt, får hanteras genom att kontering samt
mottagnings- och beslutsattest sker med automatik. För de kostnader som beräknas på förbrukning,
tillåts att förbrukningen avviker upp till 12 % från den genomsnittliga förbrukningen under de
senaste tre åren för respektive månad. Genomsnittlig förbrukning de senaste tre åren per månad
räknas om till en genomsnittlig kostnad per månad, baserat på aktuellt avtalspris, inte historisk
kostnad. Fakturor utanför detta intervall mottagnings- och beslutsattesteras enligt gängse rutiner.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Monika Lindqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Peter Bowin, V samt Margareta Yngveson, S.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i
attestreglementet:
§ 4 Beslutsattest efter nuvarande tredje stycket:
Kostnader för el, fjärrvärme, vatten, avlopp och sopor som följer av avtal/abonnemang för
kommunens egna fastigheter och som erhålls elektroniskt, får hanteras genom att kontering samt
mottagnings- och beslutsattest sker med automatik. För de kostnader som beräknas på förbrukning,
tillåts att förbrukningen avviker upp till 12 % från den genomsnittliga förbrukningen under de
senaste tre åren för respektive månad. Genomsnittlig förbrukning de senaste tre åren per månad
räknas om till en genomsnittlig kostnad per månad, baserat på aktuellt avtalspris, inte historisk
kostnad. Fakturor utanför detta intervall mottagnings- och beslutsattesteras enligt gängse rutiner.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

71(100)

2011/423
§ 114 Informationsärende - LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-02-15

Informationsärende - LUPP, lokal
uppföljning av ungdomspolitiken

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-12-22

Informationsärende - LUPP, lokal
uppföljning av ungdomspolitiken 2012

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Den nationella ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till
inflytande och verklig tillgång till välfärd. Ungdomsstyrelsen har utvecklat LUPP, lokal
utveckling av ungdomspolitiken, för att kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på
hur ungas situation ser ut lokalt. Syftet är att stimulera kommunerna till att utveckla en
kunskapsbaserad ungdomspolitik. Enkäten är indelad i olika delar för att ge information till
flera sektorer i kommunen.
 Fritid


Skola



Politik, samhälle och inflytande



Trygghet



Hälsa



Arbete



Framtid

Ronneby kommun har genomfört enkäten 2005 och 2008. Enkäten riktar sig till olika
åldrar; skolår 7-9, gymnasiet och 19-25 år.
Region Blekinge erbjuder att under 2012 ta ett regionalt grepp om undersökningen vilket
innebär att de tar ansvar för genomförandet och analysen av resultatet. En förutsättning är
dock att projektet är förankrat i kommunens organisation, både centralt och ute i
verksamheterna. Att genomföra en undersökning av det här slaget handlar om att vilja
förändra. Därför ar det viktigt att det finns ett politiskt engagemang och ett intresse av att
utveckla ungdomspolitiken.
För att organisera och förankra arbetet kommer Region Blekinge att ta initiativet till att
samordna en grupp med tjänstemän från varje kommun, ett nätverk med unga politiker från
varje kommun i länet samt involvera elevråd. Samarbetet börjar i april och
enkätundersökningarna genomförs under hösten och vintern 2012.
Chefer inom utbildning, fritid och kultur samt arbetsmarknad och integration har utryckt
ett behov av den information som undersökningen bidrar med, som underlag till
kommande utvecklingsarbete.
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Undersökningen är värdefull för kommunens nuvarande arbete med att revidera och
utveckla det övergripande barn- och ungdomspolitiska arbetet genom den barn- och
ungdomspolitiska strategin.
Att Region Blekinge samordnar, genomför och analysera resultatet är till stor fördel för
Ronneby kommun, som annars bör avsätta 25 procent av en tjänst under ett år för detta
arbete.
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Jan-Eric Wildros, S Kenneth
Michaelsson, C samt Margareta Yngveson, S.
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____________________
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2012/66
§ 115 Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet 2011
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU § 73/2012 2012-03-12,
Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet
2011

2

Handling

2012-03-06

Verksamhetsberättesle Folkhälsoråd 2011

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-16

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet
2011

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre
folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och en
hållbar utveckling. I Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom ramen för
de ordinarie verksamheterna. Syftet med Folkhälsorådets verksamhet är att understödja
dessa pågående aktiviteter samt stimulera till nya aktiviteter för att främja folkhälsan.
Den övergripande visionen i kommunens folkhälsoarbete är:
”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för människor som
lever och verkar i Ronneby kommun”.
Med utgångspunkt i de elva nationella folkhälsomålen har kommunen beslutat om att
prioritera fem områden som anses särskilt angelägna för kommunen att fokusera på de
närmsta åren. De fem målområdena är följande:
1. Jämlik och jämställd hälsa - strukturella faktorer
2. Psykosocial hälsa
3. Tobak, alkohol, narkotika och andra droger
4. Ökad fysisk aktivitet
5. Goda matvanor
Strävan mot en mer jämlik och jämställd hälsa samt prioriteringen av barn och ungdomar
är något som ska genomsyra alla målområden.
Efter valet 2010 har sammansättning av ledarmöter i Folkhälsorådet förändrats.
Folkhälsoberedningen har ändrat namn till Folkhälsorådet och dåvarande Folkhälsorådet
har ändrat namn till Välfärdsrådet.
I Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie
verksamheterna. Folkhälsoplan 2008-2012 ligger till grund för folkhälsorådets årliga
verksamhet samt anger inriktningen för det lokala folkhälsoarbetet som ska bedrivas inom
kommunen. Under 2011 har kommunens folkhälsoarbete fokuserat på att förverkliga och
utveckla åtgärder som inbegrips i planen samt följa dessa.
Under året har folkhälsorådet varit involverad i ett antal större informationsinsatser; "Ett
friskare Blekinge" - Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet,
Konferensen "Framtiden folkhälsa" och Europeiska trafikantveckan.
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En uppföljning av kommunens Barn- och ungdomsstrategin för Ronneby kommun har
genomförts under 2011. Strategin har reviderats och därefter sänts på remiss till kommens
samtliga nämnder och bolag. Fortsatt politisk beredning väntas under 2012.
Under året antogs en handlingsplan med målet att kommunövergripande arbeta för att
förebygga och minska våld i nära relationer (KF § 142/2011). Handlingsplanen riktar sig
till Ronneby kommuns samtliga nämnder och bolag. Utbildningsinsatsen för politiker,
chefer och personal inleds i början av 2012.
Initiativet till utökat föräldrastöd på området Hjorthöjden har skett genom
samverkansorganet mellan kommun och landsting i folkhälsofrågor, Välfärdsrådet.
Under hösten 2011, genomfördes en inventering av pågående arbete för att förebygga och
minska nätmobbning i Ronneby kommun. Utifrån inventeringen ges förslaget att det
genom samverkan mellan polis, utbildningsförvaltning, skolledning och kommunens IKTpedagoger skapas en långsiktig informationsplan med ett utbildningspaket som vänder sig
till elever och deras föräldrar samt personal på kommunens skolor, för att förebygga
nätmobbning. Instanserna bör vara en del av skolornas och kommunens insatser för att
förebygga mobbning i stort. Ett samarbete mellan aktörerna inleds i början av 2012.
Ronneby kommun deltar sedan hösten 2011 i det drog- och brottsförebyggande
programmet Triaden. Triaden vänder sig till elever i årskurs, 4, 5 och 6 samt till deras
föräldrar. Efter uppföljning under våren 2012 tas beslut om fortsatt medverkan.
Kampanjen TÄNK OM genomfördes i samverkan mellan Ronneby kommun, närpolisen i
Ronneby, IOGT- NTO samt länsstyrelsen under 2011. Informationen riktas främst till
tonårsföräldrar och syftar till att skapa kollektiva värderingar kring vikten av gränssättning,
nyttan med att inte köpa ut och risken med en tidig alkoholdebut.
Verksamhetsberättelse 2011 har delgivits och godkänts av Folkhälsorådet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
_____________________
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2012/67
§ 116 Verksamhetsberättelse lokala BRÅ
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU §74/2012 2012-03-12,
Verksamhetsberättelse lokala BRÅ

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-16

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby Kommun ett
lokalt brottsförebyggande (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, som är fristående från den
statliga myndigheten, arbetar och organiseras utifrån de behov som finns i kommunen och
bland övriga lokala aktörer.
Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby kommun som
antogs i KF §195/2008. Det övergripande målet för BRÅ's verksamhet är följande:
 Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.


I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Inför 2011 har lokala BRÅ
beslutat att kommunens trygghetsmätning ska brytas ner i fem områden, Ronneby tätort,
Kallinge, Norra, Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till
trygghetsmätningarna. Trygghetsmätningen för 2011 har presenterats i
Kommunfullmäktige.
Under 2011 genomfördes, i regi av lokala BRÅ, två trygghetsvandringar i kommunen.
Trygghetsvandringarna genomfördes kring kommunens högstadieskolor.
Ett nytt samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Blekinge och Ronneby kommun har
arbetats fram under 2011. Avtalet har för perioden 2011-06-30 till 2012-12-31 fyra
fokusområden.
Under 2011 startade projektet ”Nattvandrande föreningar” i Ronneby kommun. Med
nattvandrande föreningar vill lokala BRÅ stimulera till ett ökat antal vuxna i
ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i centrum och runt om i kommunen.
Projektet är ett samarbete mellan Ronneby kommun, närpolisen i Ronneby och föreningen
Nattvandring.nu.
Informationsbroschyren "Ett tryggt och säker Ronneby" sändes under året ut till samtliga
hushåll i Ronneby kommun. Broschyren ger dels information om hur kommunen, polisen
och räddningstjänsten arbetar med trygghetsfrågor och dels tips om vad medborgare kan
göra för att förebygga brott.
Verksamhetsberättelse 2011 har delgivits och godkänts av lokala BRÅ.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktig
att noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
_____________________
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2012/69
§ 117 Brottsförebyggande program för Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU §75/2012 2012-03-12,
Brottsförebyggande program för Ronneby
kommun

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-20

Förslag till Brottsförebyggande program
för Ronneby kommun

3

Handling

2012-02-20

Brottsförebyggande program för Ronneby
kommun

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande programmet för Ronneby kommun
som antogs i KF § 195/2008. På grund av att organisation och målsättingar för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har förändrats har en översyn av
programmet bedömts som nödvändigt.
Föreslagna förändringar
Organisation
Sammansättningen i rådet har förändrats.
Informationsspridning ska främst ske via media.
Samverkansavtal och trygghetsmätningar anges som arbetssätt.
Målsättningar
Prioriterade åtgärder har förändrats. Ny prioriterad åtgärd är att, Informera de kommunala
förvaltningarna om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Riktlinjer för Ronneby kommuns nämnder och dess verksamheter
Riktlinjerna för nämndernas och dess verksamheters brottsförebyggande och
trygghetskapande arbete ges övergripande från situationell och social brottsprevention.
Exempel på metoder för situationell brottsprevention anges.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att ersätta det förgående brottsförebyggande programmet med det nu
föreslagna.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ersätta det förgående
brottsförebyggande programmet med det nu föreslagna.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Susanne Lundgren, M, Gilbert Nilsson, C, Peter Bowin, V samt Tommy
Andersson, S.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag men att texten på sid 6 under
rubriken Social brottsprevention ändras så att det framgår att sociala förhållanden påverkar
individens brottsbenägenhet.
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag samt att Kenneth
Michaelsson, C samt Tommy Andersson S, får i uppdrag att ta fram förslag till ny text under
rubriken Social brottsprevention till Kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens eget yrkande.
Beslut
Kenneth Michaelsson, C samt Tommy Andersson S, får i uppdrag att ta fram förslag till ny text
under rubriken Social brottsprevention till Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ersätta det förgående
brottsförebyggande programmet med det nu föreslagna efter gjord textjustering.
_____________________
Exp:

Kenneth Michaelsson
Tommy Andersson
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2011/65
§ 118 Besvarande av medborgarförslag från Mari Gustafsson med önskemål om
införande av vårdnadsbidrag
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS § 60/2012 2012-03-06, Besvarande av
medborgarförslag från Mari Gustafsson
med önskemål om införande av
vårdnadsbidrag

2

Beslut allmänt ärende

2012-02-15

KS AU § 46/2012 2012-02-13,
Besvarande av medborgarförslag från
Sofia Johansson med önskemål om
införande av vårdnadsbidrag

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-27

Tjänsteskrivelse/Utredning

4

Handling

2011-12-27

UN § 189/2011 Återremissgällande
införande av vårdnadsbidrag,
Utbildningsnämnden

5

Beslut allmänt ärende

2011-09-30

KS § 287/2011 2011-10-04, Besvarande
av medborgarförslag med önskemål om
införande av vårdnadsbidrag

6

Beslut allmänt ärende

2011-09-26

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

7

Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-08-31

Förslag till beslut

8

Remissvar utg. remiss

2011-06-01

Socialnämnden § 92/2011 Beslut att
föreslå att Kommunstyrelsen arbetar
vidare med förslaget, Socialnämnden

9

Remissvar utg. remiss

2011-06-01

Svar på remiss, Utbildningsnämnden

10

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

11

Handling

2011-02-14

Medborgarförslag med önskemål om
införande av vårdnadsbidrag, Sofia
Johansson

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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP, JanAnders
Palmqvist, S, Peter Bowin, V samt Kenneth Michaelsson, C.
Yrkanden
Roger Gardell, FP, yrkar med instämmande av JanAnders Palmqvist, S och Peter Bowin, V, bifall
till Utbildningsnämndens förslag att medborgarförslaget avslås.
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar med instämmande av Kenneth Michaelsson, C, bifall till
Arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till Arbetsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Roger Gardells, FP samt med fleras yrkande om avslag på medborgarförslaget
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) ja-röster och sju (7) nejröster.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget med
tillägget att det hanteras i budgetberedningen inför 2014.
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Reservation
Ledamöterna från Folkpartiet, Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
____________
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2011/266
§ 119 Besvarande av motion från kf-led Bo Johansson, S angående alternativ
huvudrätt i kommunens särskilda boende, dagcentraler och för personer med
matdistribution
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU § 76/2012 2012-03-12,
Besvarande av motion från kf-led Bo
Johansson, S angående alternativ
huvudrätt i kommunens särskilda boende,
dagcentraler och för personer med
matdistribution

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-20

Förslag till beslut

3

Handling

2012-02-16

Yttrande Tekniska förvaltningen,
kostchef, Tekniska förvaltningen

4

Handling

2011-12-09

Yttrande över motion angående alternativ
huvudrätt i kommunens särskilda
boenden, dagcentraler och för personer
med matdistribution., Äldreomsorgen

5

Handling

2011-12-02

Yttrande gällande motion angående
alternativ huvudrätt i kommunens
särskilda boende, dagcentraler och för
personer med matdistribution,
Socialnämnden

6

Beslut allmänt ärende

2011-08-25

KF § 228/2011 2011-08-25, Anmälan av
motion från Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen genom Bo Johansson
angående alternativ huvudrätt i
kommunens särskilda boende,
dagcentraler och för personer med
matdistribution

7

Handling

2011-08-10

Motion angående alternativ huvudrätt i
kommunens särskilda boende,
dagcentraler och för personer med
matdistribution, Bo Johansson, S

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har lämnat en motion om att utreda möjligheten att
servera en alternativ huvudrätt i kommunens särskilda boenden, dagcentraler och för personer med
matdistribution. Motionen har sänts på remiss till Äldrenämnden, Socialnämnden och Kostenheten.
Äldrenämnden ställer sig positiva till förslaget om utredning. Nämnden föreslår att en extern
konsult med kunskap på området, skyndsamt utreder frågan.
Socialnämnden stöder förslaget om att utreda behovet av en alternativ huvudrätt.
Kostenheten anger att de stöder en alternativ huvudrätträtt. I yttrandet redogörs för en
kostnadsfördyrning om 175 tkr vid införandet av en alternativ rätt avseende omsorgens måltider.
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Kostnaden avser marginalen som bör finnas för en alternativ rätt, "svinnmängden", då den inte får
ta slut. Vidare anges att tillagning av en alternativ rätt kräver mer personal. Äskande, avseende
alternativ maträtt för skola och omsorg, om 500 tkr, vid budgetberedningen för 2012 avslogs.
Under 2011 har det inkommit ett medborgarförslag, 2011/372, om att införa kostpolicy i Ronneby
kommun. Utifrån förslaget har det tillsats en arbetsgrupp i syfte att utarbeta ett förslag till
kostpolicy. Policyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten inom
kommunen.
Bedömning
Kostenhetens beräkning avseende en kostnadsfördyring vid införande av en alternativ huvudrätt
bedöms ej tillräcklig, för att beslut i frågan ska tas. Därav bedöms det finnas ett behov att ytterligare
utredning i frågan. Utredningen bör specificera konsekvenserna av att införa en alternativ huvudrätt
i kommunens särskilda boenden, dagcentraler och för personer med matdistribution avseende
kostnader och personella resurser. Utredningen bör genomföras av den verksamhet i kommunen där
störst kunskap i frågan finns.
Kvalitetsarbetet för måltidsverksamheten i kommunen kan även innebära en ökad valmöjlighet och
ett bredare utbud av måltidsalternativ. Det bedöms därav relevant att ta hänsyn till frågan, avseende
en alternativ huvudrätt i arbetets med att arbeta fram ett förslag till en kostpolicy för Ronneby
kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
Att ge Tekniska förvaltningen, kostenheten uppdraget att skyndsamt utreda möjligheten att servera
en alternativ huvudrätt i kommunens särskilda boenden, dagcentraler och för personal med
matdistribution. Utredningen ska specificera de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna
vid införandet av en alternativ huvudrätt.
Att frågan om en alternativ huvudrätt lyfts i arbetet med att ta fram ett förslag till en kostpolicy för
Ronneby kommun.
Att därmed anse motionen besvarad.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ej göra någon utredning utan att
hänskjuta frågan om matalternativ till budgetberedningen, med kompletterande uppgifter om
personalkostnader.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M samt ledamoten Bo Johansson, S.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ej göra någon utredning utan att
hänskjuta frågan om matalternativ till budgetberedningen, med kompletterande uppgifter om
personalkostnader och därmed anse motionen besvarad.
_____________________
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

84(100)

2012/94
§ 120 Utse representant från Ronneby kommun till Leader Blekinges årsstämma
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-07

Utse representant från Ronneby kommun
till Leader Blekinges årsstämma, Leader
Blekinge

Sammanfattning
”Inför årets stämma är det nu dags att skicka in eventuella förslag till kommande LAG-grupp.
Som medlem i Leader Blekinge har er organisation rösträtt på den årliga stämman. 1 år kommer den
att hållas den 8 maj. Inbjudan till denna kommer ni att få senare.
Kontakta vår valberedning med förslag på en representant som vill bli invald i vår styrelse - LAGgruppen. Kontaktuppgifter till valberedningen finner ni längst ner i detta brev.
Det är också bra om ni utser en representant/kontaktperson som har fullmakt att rösta på stämman.
Vi ber er vänligen att skicka in förslag innan den 8 april 2012”

Förslag till beslut
Thomas Håkansson, C, föreslås vara Ronneby kommuns förslag till representant i LAG-gruppen
under hela mandatperioden.
Kenneth Michaelsson, C, föreslås vara Ronneby kommuns representant att delta och ha fullmakt att
rösta på Leader Blekinges årsstämmor under mandatperioden.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Thomas Håkansson, C, att vara Ronneby kommuns förslag till
representant i LAG-gruppen under hela mandatperioden.
Kenneth Michaelsson, C, utses att vara Ronneby kommuns representant att delta och ha fullmakt att
rösta på Leader Blekinges årsstämmor under mandatperioden.
_____________________
Exp:

Leader Blekinge
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2011/202
§ 121 Lägesrapport kommunfullmäktiges uppdrag
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU § 89/2012 2012-03-12,
Lägesrapport kommunfullmäktiges
uppdrag

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-07

Återrapportering av uppdrag och beslut
från kommunfullmäktige

Kommundirektör Jörn Wahlroth redovisar lägesrapport om Kommunfullmäktiges uppdrag.
Sammanfattning
En läges/återrapport över uppdrag och beslut givan av Kommunfullmäktige dels budget 20122,
samt löpande under 2012-2011 presenteras för ledamöterna.
Pågående beredning av motioner och medborgarförslag rapporteras i särskild ordning. I denna
redovisning upptas motioner och medborgarförslag som har behandlats av Kommunfullmäktige och
där beslutet resultera i ett uppdrag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, tjänstgörande ersättare Monika Lindqvist, S, samt ersättare Peter Bovin, V.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
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2012/126
§ 122 Kommunal hemsjukvård
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-27

KS AU §125/2012 2012-03-26, Kommunal
hemsjukvård

Ordförande Roger Fredriksson, M, redovisar att diskussioner har förts på länsnivå angående att
återaktualisera frågan om kommunalisering av hemsjukvården.
Förslag till beslut
Kommundirektör Jörn Wahlroth får i uppdrag att ta fram erforderliga beslutsunderlag för en
kommunalisering av hemsjukvården.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommundirektör Jörn Wahlroth får i uppdrag att ta fram erforderliga beslutsunderlag för en
kommunalisering av hemsjukvården.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Susanne
Lundgren, M, Tommy Andersson, S, Margareta Yngveson, S, samt Peter Bowin, V.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Peter Bowin, V, att tidigare beslut ska gälla.
Ordförande Roger Fredriksson, yrkar med instämmande av Susanne Lundgren, M, på bifall till
Arbetsutskottets förslag med tillägget eventuell framför kommunalisering.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Beslut
Kommundirektör Jörn Wahlroth får i uppdrag att ta fram erforderliga beslutsunderlag för en
eventuell kommunalisering av hemsjukvården.
Deltar ej i beslutet
Bo Johansson, S samt Monika Lindqvist S, deltar ej i beslutet.
_____________________
Justeras
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2012/35
§ 123 Förändringar i reglementen
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-02-08

KS §49/2012 2012-02-07, Förändringar i
reglementen

2

Beslut allmänt ärende

2012-01-27

KS AU §37/2012 2012-01-30,
Förändringar i reglementen

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-24

Förslag till förändringar i reglementen

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande förslag
Sammanfattning
Med anledning och som en konsekvens av beslut om ny förvaltningsorganisation föreslås
justeringar enligt nedanstående.
Kommunfullmäktige beslutar att från Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden utgår följande
punkter:
3§ pkt 2: Miljö- och byggnadsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara för arbetet med
kommunens långsiktiga mål om en ekologiskt hållbar utveckling.
6§ pkt 7-10: Miljö- och byggnadsnämnden ska
7. svara för och besluta i frågor avseende förmedling av kommunala tomter för småhus,
8. svara för och besluta i frågor avseende utarrendering eller uthyrning för en tid av högst fem år av
kommunen ägda obebyggda fastigheter och bebyggda lantbruksfastigheter (inkl. jaktarrenden o.dyl.)
samt tillförsäkra kommunen respektive upplåta servituts-, lednings- eller nyttjanderätt i nu sagda
fastigheter,
9. besluta om försäljning varigenom kommunen överlåter planlagda småhustomter eller del av sådana
fastigheter genom köp, byte eller fastighetsreglering,
10. besluta om förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel där förvärvet eller överlåtelsen
sker för att genomföra fastställd detaljplan och avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt
godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål.
De punkter som enligt ovanstående utgår från Miljö- och byggnadsnämndens reglemente läggs till
Kommunstyrelsens reglemente.
Förändringen gäller från och med den 15 mars 2012.
Bilagor (tas fram till Kommunstyrelsens sammanträde).
1. Reglemente för Kommunstyrelsen, att gälla fr o m den 15 mars.
2. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden, att gälla fr o m den 15 mars.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att införa ovanstående i
Kommunstyrelsens reglemente under Teknisk förvaltning.
Att medel avseende markaffärer förs över till Kommunstyrelsens budget.
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-07
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Kommunledningsförvaltningen för att
efterhöra Tekniska förvaltningens synpunkter avseende förslaget och för att få en sammanhållen
bild av helheten.
Beslut
Ärendet bordläggs.
_____________________

Justeras
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2012/116
§ 124 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU §121/2012 2012-03-26,
Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade medborgarförslag

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-20

Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade medborgarförslag

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de medborgarförslag vilkas beredning
ej slutförts redovisas för kommunfullmäktige.
Följande medborgarförslag är föremål för beredning och anges månaden och året då
medborgarförslaget väcktes i kommunfullmäktige
ANMÄLD
KF

MEDBORGARFÖRSLAG

HANDLÄGGARE

STATUS

ORSAK TILL
FÖRSENING

2008-10-30
2008/327

Medborgarförslag från Per-Olof
Berggren angående
tillgängligheten i cafeterian,
Stadshuset, för A-laget

Roland Edvinsson

Under beredning

Ny handläggare

2008-10-30
2008/352

Medborgarförslag från Gunilla
Olofsson angående
Informationsblad och policy Stärkt medborgarinflytande

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning
Remiss till
enheten för
kommunikation
och
medborgarservice

Ny handläggare

2010-01-28
2010/34

Medborgarförslag från Daniel
Häggander gällande möjlighet till
Idrottsprofil i Ronnebys
högstadier

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning
Remiss till
Utbildningsnämn
den

Ny handläggare

2010-08-26
2010/279

Medborgarförslag angående
hundrastplats på Hjorthöjden

Per Drysén / William
Lavesson

Behandlad ksau
17/1 2011.
Återremitterad.
KS
återremitterade
igen 2011-08-09

Återremitterad
av ksau för
kompletteringar
av underlaget.
Återremiss av
KS för att ta
fram enklare o
billigare
förslag.
William
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Lavesson
Behandlat KF
2011-02-24.
Återremitterat
för vidare
utredning.
KS återremiss
2011-08-09.

2010-08-26
2010/306

Medborgarförslag från
Blekinge Midnight Club med
önskemål om en plats att köra
dragracing och konbana på ett
säkert och lagligt sätt

Vakant

2011-02-24
2011/44

Medborgarförslag att den nya
politiska ledningen - Alliansen
- ska verka för att nämnders
sammanträden blir offentliga,
öppna för kommunens
invånare

Vakant
Kommunjurist

2011-02-24
2011/65

Medborgarförslag med
önskemål om införande av
vårdnadsbidrag

Sofie Ceder

2011-02-24
2011/71

Medborgarförslag angående
brandtrappa på Brunnskontoret
för att möjliggöra kommersiell
verksamhet

Per Drysén / AnnaKarin Sonesson

Remitterad till
Fritid- och
Kulturnämnden,
Miljö- och
Byggnämnden
samt Bygg- och
fastighetschefen.
Svar 2011-05-30.

Ny handläggare

2011-04-28
2011/147

Medborgarförslag angående tre
problem vid
Brunnsvallsområdet

Per Drysen/AnnaKarin Sonesson

Under beredning.
Remissvar
inkommit. Svar
beräknas till
kommunfullmäkti
ge maj

Ny handläggare

2011-04-28
2011/150

Anna-Karin
Medborgarförslag angående
förnyelse av omklädningshytter Sonesson
på Ekenäs bad och
campinganläggning i Ronneby

2011-04-28
2011/157

Medborgarförslag från Agne
Petersson angående
bandybanan och en vision om
ett nytt Framtidscentra i
Sörbydal

Justeras

Per Drysen/AnnaKarin Sonesson

Utdragsbestyrkande

Återremitterat av
Kommunfullmäkt
ige 2011-02-24
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Bordlades ks
2012-03-06

Under beredning.
Remiss till Fok
och MoB. Svar
beräknas till
kommunfullmäkti
ge i juni
Under beredning
Remissvar
inkommit
Svar beräknas till
kommunfullmäkti
ge i maj

Ny handläggare
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Sammanträdesprotokoll
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2011-06-16
2011/211

Medborgarförslag från
Lennarth Gustafsson att vid
Snäckebacksplan bygga upp en
saluhall med närodlat och
delikatesser

Markus Sandekjer

2011-06-16
2011/218

Medborgarförslag avseende
bevarande av reservvägbas
Hallabro

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning.
Remiss.

2011-08-25
2011/238

Medborgarförslag om att starta
ett projekt "Ronneby Sjöstad"
avsett för boende till
kommande pensionärer

Sofie Ceder

Under beredning

2011-08-25
2011/243

Medborgarförslag att vägen
mellan Utmarksvägen och
Lindblomsvägen öppnas upp
för genomfartstrafik

Magnus Graad

2011-08-25
2011/245

Medborgarförslag från
Christine Johansson angående
att befrämja barnens motorik
och utveckling på Hulta
förskola

Sofie Ceder

Ksau 2012-0416

2011-08-25
2011/260

Medborgarförslag om att
Brunnsparken även nyttjades
vintertid

Anna-Karin
Sonesson

Bordlades ks
2012-03-06

2011/08-25
2011/261

Medborgarförslag angående
sänkt hastighet på
Prästlyckevägen

Anna-Karin
Sonesson

Ksau 2012-0326

2011-09-29
2011/296

Medborgarförslag om att införa Theo Zickbauer
ekologiska luncher

2011-09-29
2011/298

Medborgarförslag om att sätta
upp en artificell ko som reklam
för kosläppet i Bräkne-Hoby

Anna-Karin
Sonesson

2011-09-29
2011/305

Medborgarförslag om
namnbyte på Knut
Hahnsskolan

Sofie Ceder

2011-09-29
2011-310

Medborgarförslag att
kommunen köper in cyklar

Theo Zickbauer

Justeras
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2011-09-29
2011/327

återremiss

som personalen sedan kan köpa
genom löneavdrag
Theo Zickbauer
Medborgarförslag från Ingela
Kindblad om att införa
kostpolicy i Ronneby kommun

Ksau 2012-0312

2011-10-27
2011/335

Medborgarförslag angående
gatbelysning på Edestadsvägen

Magnus Graad

2011-10-27
2011/340

Medborgarförslag om att
anlägga en hundrastgård

Anna-Karin
Sonesson

2011-11-24
2011/355

Medborgarförslag från Stefan
Ulmeståhl att stänga av
trafiken på Kyrkogatan med ett
fast hinder

Anna-Karin
Sonesson

2011-11-24
2011/371

Medborgarförslag från
Johannes Chen angående
underhåll av motionsspåret i
Brunnsparken samt möjlighet
att anlägga en lekpark för
vuxna med inriktning på
balans- och rörelseövningar

Peter Lindahl

2011-11-24
2011/396

Medborgarförslag om att en
cykelpark anläggs i Ronneby
tätort

2012-01-26
2010/431

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

Anna-Karin
Sonesson

Yttrande
inkommit från
Fritid- och
kulturnämnden
2012-03-16

2012-01-26

Medborgarförslag angående att
utarbeta tydliga anvisningar
och regler vid namngivning av
gator, platser och skolor efter
historiska personer

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till
namnberedningen

2012-02-23
2012/58

Medborgarförslag från Leif
Gustavsson att anlägga en
riktig park/lekpark i

Anna-Karin
Sonesson

Justeras

Anna-Karin
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Inväntar beslut
Medborgarförslag
ang. hundrastplats
Hjorthöjden
2010/279
Ksau 2012-0326

Remiss till
Tekniska
förvaltningen,
Fritid- och
kulturnämnden
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Rådhusparken

2012-03-29
2012/79

Medborgarförslag från Bo Eric
Hjort att utreda lokalisering av
Sveriges modernaste sjukhus
till Ronneby kommun

2012-03-29
2012/90

Medborgarförslag från
Lennarth Gustafsson om
etablering av Blekinge Infra
City genom flytt av
järnvägsstationen från
Ronneby centrum till Bredåkra
och flygplatsen

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

93(100)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

94(100)

2012/115
§ 125 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU §122/2012 2012-03-26,
Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade motioner

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-20

Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade motioner

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de motioner vilkas beredning ej
slutförts redovisas för kommunfullmäktige.
Följande motioner är föremål för beredning och anges månaden och året då motionen väcktes i
kommunfullmäktige.
ANMÄLD MOTION

HANDLÄGGARE STATUS

ORSAK TILL
FÖRSENING

KF
2008-1030
2008/342

Motion från
kommunfullmäktigeledamot
Kjell G G Johansson, M,
angående kommunens
servicenivå i kontakten med
medborgarna

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till enheten
för kommunikation
och
medborgarservice

Ny handläggare

2009-0827
2009/253

Motion från
kommunfullmäktigeledamoten
Claes Diurhuus, M angående
försäljning av andelar i AB
Ronnebybyggen

Johan Sjögren

Ksau i april

Ny handläggare

2009-1029
2009/313

Motion från
kommunfullmäktigeledamot
Lars Andréason, M, om att
utreda och komma med förslag
till ett effektivare styrelsearbete
i de kommunalt ägda bolagen

Vakant,
kommunjurist

2010-0128
2010/48

Motion från
kommunfullmäktigeledamot
Susanne Lundgren, M,
angående demokratiutveckling i
Ronneby kommun

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till enheten
för kommunikation
och
medborgarservice

Ny handläggare

2010-0225

Motion angående
hemvändarhelg, från Christer

Marcus Sandekjer

Remitterat till
Infoenheten

Justeras
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2010/74
2010-0225
2010/95

Stenström, M
Motion till kommunfullmäktige
angående snedvriden konkurens
i Ronneby kommun, från
Anders Lund, M

2010-0826
2010/277

Motion angående systematisk
uppföljning av vissa
fullmäktigebeslut från kf-ledm
Susanne Lundgren, M

Jörn Wahlroth

Under beredning

Ny handläggare

2010-0930
2010/311

Motion från
kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson, RP, angående
en vitbok om ombyggnationen
av Vidablick

Vakant
kommunjurist

Under beredning

Avvaktar
domstolsbehandling
för att bedöma vad
som därefter kan
återstå av
motionärens
intentioner

2010-1216
2010/422

Motion från
kommunfullmäktigeledamot
Monika Lindqvist, S, med
förslag om bättre tillgänglighet
av kommunens och andra
myndigheters blanketter

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till
biblioteket och
medborgarservice

2011-0224
2011/60

Motion från KF-ledamot Bo
Johansson, S, om att utveckla
anhörigstöd

Sofie Ceder

Återremitterad till
Äldrenämnden
KF 2011-11-24

2011-0825
2011/236

Motion från kf-led Willy
Persson, KD angående båt till
trafik i Ronnebyån

Anna-Karin
Sonesson

Ksau 2012-03-26

2011-0825
2011/266

Motion angående alternativ
huvudrätt i kommunens
särskilda boende, dagcentraler
och för personer med
matdistribution

Sofie Ceder

Ksau 2012-03-12

2011-0929
2011/302

Motion från
kommunfullmäktigeledamot
Monika Lindqvist, S, angående
information om Fairtrade City

Kerstin Hannrup

2011-0929
2011/320

Motion från
kommunfullmäktigeledamot Per
Ericsson, RP, med förslag om
en utredning av införande av
läsplattor i kommunens
verksamhet

Leif Söderlund

Justeras

Vakant
kommunjurist

Under beredning
Svar beräknas till
kommunfullmäktige
i maj
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2011-1124
2011/367

Motion från kf-led Ola
Robertsson, S, angående öppet
Wi-Fi nätverk i stadshuset

Leif Söderlund

Ksau 2012-04-16

2011-1124
2011/369

Motion från Monika Lindqvist s
angående äventyrsförskola och
äventyrsfritids

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning
Ny handläggare
Remiss til
Utbildningsnämnden

2011-1124
2011/387

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

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning
Remiss till
Äldrenämnden

2011-1215
2011/419

Motion från
Teo Zickbauer
kommunfullmäktigeledamöterna
Peter Bowin, Erik Ohlson och
tjänstgörande ersättare Omid
Hassib för Vänsterpartiet
angående uppförandekod för
hållbar upphandling inom
Ronneby kommun

2012-0126
2012/38

Motion från kf-ledamot
JanAnders Palmqvist, S om
lärlingsklausuler

Teo Zickbauer

2012-0126
2012/39

Motion från kf-ledamot
JanAnders Palmqvist, S om
lärlingsbyggen

Johan Sandevärn

Utskickad på remiss
till
Utbildningsnämnden
och tekniska
förvaltningen

2012-0126
2012/43

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

Kerstin Hannrup

Under beredning

2012-0329
2012/102

Motion från kf-led Monika
Lindqvist, S angående justa
arbetsvillkor vid offentlig
upphandling

Under beredning

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ny handläggare

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

Kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren, M.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

98(100)

2012/28
§ 126 Delegationsärenden
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU §123/2012 2012-03-26,
Delegationsärenden

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-23

Delegationsbeslut

3 Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU §90/2012 2012-03-12,
Delegationsärenden

4 Handling

2012-02-24

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor, Äldreförvaltningen

Sammanfattning
Äldrechef Torill Skaar redovisar en återrapport av verkställda beslut enligt Kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 6, personalfrågor:
2012-01-23 Sara Carlsson vik enhetschef för Birgitta Mattsson 2012-01-23—2012-03-31 100%
2012-03-05 Anne Lindoff, enhetschef, går upp till 100 % från 2012-03-05

Arbetsutskottets beslut 2012-03-12
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbeslutet till protokollet.
Uppmana nämnderna att se till att verkställda beslut enligt Kommunstyrelsens delegationsordning,
punkt 6 personalfrågor (anställningar över sex (6) månader) redovisas.
Sammanfattning
Förvaltningschef Magnus Graad har delegerat arbetsmiljöuppgifter inklusive brandskydds- och
miljöuppgifter inom tekniska förvaltningen enligt följande:
Gatuenheten
Kostenheten
Lokalförsörjningsenheten
Parkenheten

Arne Berg, Gatuchef
Britgitta fransson, Kostchef
Ola Liljerum, TF Fastighetschef
Peter Lindahl, Parkchef

Arbetsutskottets beslut 2012-03-26
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

99(100)

Kommunstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S samt Ola
Svensson, RP.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbeslutet till protokollet.
Kommunstyrelsen uppmanar förvaltningscheferna att se till att verkställda beslut enligt
Kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 6 personalfrågor (anställningar över sex (6) månader)
redovisas.
_____________________
Exp:

Samtliga förvaltningschefer

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-04-03

100(100)

2012/138
§ 127 Handikappolitiska programmet - ansvar och revidering
Kommunstyrelsens representant i kommunens Funktionshinderråd Bo Johansson, S, lyfter frågan
om vem som ansvarar för det handikappolitiska programmet och dess revidering.
Beslut
Frågan noteras till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

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

Par- När- § 94
ti
varo
Ja

Ledamot

Nej

Avs

Sida
1 (2)
Datum
§ 118

§

Ja

Ja

Nej Avs

1.

Roger Fredriksson

M

X

X

X

2.

Lena Karstensson

M

X

X

X

3.

Susanne Lundgren

M

X

X

X

4.

Kenneth Michaelsson

C

X

X

X

5.

Thomas Håkansson

C

6.

Anna Carlbrant

RP

7.

Roger Gardell

FP

X

X

8.

Willy Persson

KD

X

X

9.

JanAnders Palmqvist

S

X

X

X

10. Tommy Andersson

S

X

X

X

11. Monika Lindqvist

S

X

X

X

12. Jan-Eric Wildros

S

X

X

X

13. Bo Johansson

S

X

X

X

14. Peter Bowin

V

X

X

X

15. Anna-Mi Kullman

SD

Anteckningar
Nej Avs

Ej tjänstg §§ 96-97

X
X

Ersättare
1. Claes Diurhuus

M

2. Anders Bromée

M

3. Kjell G G Johansson

M

4. Lennarth Förberg

M

5. Monia Svensson

C

X

6. Gilbert Nilsson

C

X

7. Ola Svensson

RP

X

8. Johan Sandberg

FP

9. Margareta Yngveson

S

10. Ewa Svensson

2011-10-25

S

X

X

X

Tjänstg. ers.
Tjänstg. ers. §§ 96-97

X

X

Tjänstg. ers.

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

Par- När- §
ti
varo
Ja

Ersättare
11. Martin Moberg

S

12. Annette Rydell

S

13. Malin Norfall

S

14. N-E Mattsson

MP

X

15. Tomas Lund

SD

X

§
Nej

Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Anteckningar
Nej Avs

X

X
9

2011-10-25

Sida
2 (2)
Datum

X
6

8

Tjänstg. ers.
7

