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2012/27
§ 264 Information från näringslivschef Marcus Sandekjer hur företagandet
/sysselsättningen ser ut för Ronnebys del i nuläget
Sammanfattning
Näringslivschef Marcus Sandekjer informerar om läget beträffande ungdomsarbetslösheten i
kommunen samt redovisar Arbetsförmedlingens förklaringar till presenterade siffror.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Jan-Eric Wildros, S, Anette Rydell,
S, Willy Persson, KD samt ersättare Malin Norfall, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/259
§ 265 Rapportering om Kunskapskällan, Cela och Cefur
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Sammanfattning om Cefur januariseptember 2012 till KSAU 2012-10-01

Sölve Landén, Erica Hallberg och Anna Söderberg rapporterar om Kunskapskällan, Cela och Cefur.
Sammanfattning
Sölve Landén leder Cefur och är också administrativ chef för Ronneby Kunskapskälla och Cela.
Verksamheten är flyttad till Kommunledningsförvaltningen.
Kunskapskällan
Kunskapskällan har en kommunal budget och tydliga styrdokument i form av verksamhetsplan,
aktivitetsplan och kommunikationsplan. En styrgrupp med en företagare, två kommunala politiker
och två tjänstemän har åtta möten per år. En bredare referensgrupp träffas fyra gånger om året.
Kunskapskällans mål är uppdelade i tre delar:
▪ Lärande, att kunna erbjuda ett livslångt lärande för alla.
▪ Leverantörer, att vårda och utveckla samarbetet med olika utbildningsleverantörer, såsom
universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare.
▪ Ledning, att etablera och utveckla en organisation med tydliga mål och strategier.
Till Ronneby Kunskapskälla kommer studenter för att gå på föreläsningar, studera enskilt eller i
grupper och för att tentera. Andra besökare kommer för att delta i öppna föreläsningar, göra
studiebesök, studera helt på egen hand eller få vägledning. Besökarna är enskilda vuxna eller
anställda vid lokala och regionala företag och organisationer. Kunskapskällan samarbetar med ett
flertal lärosäten och andra utbildningsanordnare.
Idag har Kunskapskällan 70 studenter som läser en hel programutbildning och ytterligare 40
studenter som läser högskolekurser. I höst kommer också erbjudas 35 platser på
uppdragsutbildningar; ”Konverserande engelska” och ”Excel i din yrkesroll”. Utbildningarna har
kommit till stånd efter önskemål från företag och organisationer.
Kunskapskällan ingår i flera nätverk lokalt, regionalt och nationellt. Exempel på sådana nätverk är
den regionala Kompetensplattformen och Nitus (nationellt nätverk för kommunala lärcentra i
Sverige).
Kunskapskällan har sedan början av 2010 delfinansierats av Region Blekinge och Tillväxtverket
inom EU-projektet ”Ronneby Lärcenter” som löper ut 2012-12-11. Det har haft stor betydelse för
att bygga upp lärcenterverksamheten på Soft Center i Ronneby. Projektmålen är väl uppfyllda,
vilket både styr- och referensgrupp konstaterat. Det framgår också av den slutrapport i Lärande
utvärdering som skrivits inom ramen för projektet.
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CELA
Cela är en del av Make IT happen. Projekttiden är förlängd till 2012-12-31, Region Blekinge är
fortsatt projektägare. Övriga delprojekt (e-hälsa, e-turism och e-government) avslutas 2012-09-01.
De medel som övriga delprojekt inte förbrukat används till att finansiera Cela till utgången av 2012
enligt beslut i styrgruppen för Make IT happen. Beslutet är godkänt av Tillväxtverket.
Mål och måluppfyllelse fram till 2012-09-20:
Omvärldsbevakning – mål 3 000 besökare per månad
12 000 besökare per månad på www.celainfo.se. Twitter och Facebook.
Många av besökarna följer nyheterna. Bloggarna driver intresset liksom ”verktygs-fliken”.
Fysiska möten – mål 20 stycken
26 olika former av fysiska möten under ca 50 tillfällen med ca 2 600 deltagare.
Konferens: “Learning is the shit” med ca 235 deltagare.
Cela Showroom finns på Soft Center, Ronneby.
Proof of concept, praktiska utvecklingsprojekt – mål 50 stycken
81 stycken med olika status, klara, dokumentation kvarstår, pågående osv.
Learning is the shit 17-19 juni:
Under tre dagar samlades 235 deltagare i Ronneby Brunnspark för att tillsammans uppleva nya
former för lärande. Av dessa var 120 från Ronneby, över 50 personer kom från andra delar av
Sverige. Vi hade deltagare från skola, högskola, folkbildning, näringsliv osv. Dagarna bjöd på
föreläsningar i helgrupp, en meny där deltagarna valde mellan 13 olika workshops med praktisk
inriktning. Dessutom fanns vid tre tillfällen ”unconference-pass” där deltagarna själva höll i olika
diskussioner och workshops. Exempel på ämnen var ”surfplattor för barn med dyslexi”, ”hur social
är man på sociala medier” och mycket mer.
Många önskar och frågar efter en fortsättning under 2013 och vår bedömning är att det skulle gå lätt
att få många deltagare då vi har fått mycket och positiv feedback på plats och stor spridning via
sociala medier
Cela 2013
Fokusområden:
- Småföretagare
- Vård och omsorg
- Skola
Varje fokusområde består av två dimensioner:
Unga - vi vill dra nytta av våra ungdomars kunskap och naturliga förhållningssätt till digitalt
lärande och koppla till småföretag, skola och omsorg där den förmågan saknas och behövs.
Digital kompetens - en av EUs åtta nyckelkompetenser för ett framgångsrikt och livslångt
lärande. Genom att minska klyftan mellan vad som görs och vad som är möjligt att göra med
digitala verktyg skapar vi nya förutsättningar för ökad tillväxt, säkrare vård och attraktiv skola.
Deltagare och finansiärer är samtliga Blekingekommuner, Region Blekinge, ALMI och
Tillväxtverket.

CEFUR
Cefur, centrum för forskning och utveckling i Ronneby, startade i april 2011. Samma år antog KS
visionen ”en internationellt erkänd motor för innovativ utveckling av näringsliv och samhälle inom
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hållbarhet och Cradle to Cradle”.
I april förstärktes Cefur med Johan Sandberg och i augusti med Martina Lindgren. Den senare inom
EU-projektet Cefur II.
- Samverkan och kommunikation
Cefur har samverkat internationellt med C2C-organisationen EPEA (säte i Hamburg) och
specialister på C2C från framför allt Holland. Både utbildningar och studiebesök har
förekommit, ibland i samarbete med arbetsgruppen för Kilen. Intresserade från industrin,
konsultföretag och kommunen har fått fördjupande inblickar om C2C.
Cefur har medverkat som talare på seminarium i Lund och på gymnasieskolor i Ronneby
och Karlshamn, deltagit på företagsträffar m.m. Trycksaker har tagits fram som presenterar
Cefur och C2C.
Match-making: En viktig uppgift för Cefur är att knyta samman företag och kommunala
verksamheter med lärosäten. Prioriterade områden är byggteknik och polymera material.
Genom ”match-making” av x-jobb har Cefur utvecklat sina kontakter och bidragit till att
lärosäten och studenter skapat mervärde för företag och kommunen.
-

Cefur II
En andra omgång match-making planeras i höst som ett led i det EU-finansierade
utvecklingsprojektet Cefur II. Till projektuppdraget hör att expandera Cefurs
utbildningsinsatser och att skapa ett show-room om C2C och hållbar utveckling på
Kunskapskällan.

-

Bioplaster och återvinning – Closing the loop
Mistra är ett statligt institut som backar upp forskning på miljöområdet. Under våren
förberedde Cefur tillsammans med Högskolan i Borås och Statens Provningsanstalt ett
projekt om ”Closing the loop”. Projektet har preliminärt beviljats och ska starta i höst under
ledning av SP. Cefur leder i projektet ett konsortium med Tarkett, Riflex Film, Hammarplast
och Safeman.

-

Kilen
Cefur är med i arbetsgruppen för att skapa ett hållbart Kilen som enligt kommunens
generella anvisningar för planering och byggande ska inspireras av Cradle to Cradle.
Kommunalrådet skrev tillsammans med Linnéuniversitetets rektor i februari på ett avtal om
fördjupat Kilen-samarbete.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/302
§ 266 Tilläggsanslag för LUPP- enkäten 2012, lokal uppföljning av
ungdomspolitiken
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-09-12

KS AU §319/2012 2012-09-17,
Tilläggsanslag för LUPP- enkäten 2012,
lokal uppföljning av ungdomspolitiken

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-10

Tilläggsanslag för LUPP - enkät en 2012,
lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Enligt tidigare informationsärende i Kommunstyrelsen § 114/2011 genomförs LUPP- enkäten under
hösten 2012 i Ronneby kommun, med stöd och samordning av Region Blekinge. Pga. att Region
Blekinges samordningsroll av LUPP - enkäten under 2012/2013 har avbrutits måste kommunerna i
Blekinge på egen hand samordna arbetet avseende förankring, genomförande, sammanställning och
analys av data, rapportering samt spridning av resultatet. Resurser finns i nuläget inte för detta
uppdrag inom Folkhälsorådet.
Folkhälsorådet anser att det är angeläget att genomföra enkäten. Enkäten står även som åtgärd i, den
av Kommunfullmäktige antagna § 225/2012, Barn- och ungdomspolitiska strategin
Folkhälsorådet beslutade därmed 2012- 08- 29 att anhålla om medel från Kommunstyrelsen, för att
möjliggöra ett genomförande av LUPP - enkäten 2012/2013.
Bedömning
Sammanställning och analys av data bedöms kunna genomföras i samarbete med Fritid- och
kulturförvaltningen och enheten för Kommunikation. Kostnader för rapportering samt spridning av
resultatet beräknas uppgå till 40 000 kronor och avser tryckkostnader samt administrationskostnader
för sammanställning och presentation av enkäten.
För implementering och spridning av resultatet i den kommunala organisationen bedöms det finnas
ett behov av att tillsätta en styrgrupp bestående av politiker, vilken bör utses av Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att bevilja bidrag om 40 000 kronor från
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att utse en arbetsgrupp bestående av
politiker, för förankring och spridning av resultatet i den kommunala organisationen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets föreslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag om 40 000 kronor från Kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter samt att ge Folkhälsorådet i uppdrag att hålla ihop arbetet med förankring och
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spridning av resultatet. Berörda nämnder ges i uppdrag att bearbeta resultatet och komma förslag på
åtgärder och aktiviteter med anledning av enkätundersökningen. Rapportering av detta sker till
Folkhälsorådet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag om 40 000 kronor från Kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter samt att ge Folkhälsorådet i uppdrag att hålla ihop arbetet med förankring och
spridning av resultatet. Berörda nämnder ges i uppdrag att bearbeta resultatet och komma förslag på
åtgärder och aktiviteter med anledning av enkätundersökningen. Rapportering av detta sker till
Folkhälsorådet.
_____________________
Exp:
Sofie Ceder
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2012/174
§ 267 Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering
och detaljhandel med folköl, Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-12

KS AU §320/2012 2012-09-17, 320 Nya
riktlinjer för serverings- och
provsmakningstillstånd samt för servering
och detaljhandel med folköl, Ronneby
kommun

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-06

Förslag till beslut

3

Handling

2012-09-03

Yttrande gällande nya riktlinjer för
serverings och provsmakningstillstån
samt för servering och detaljhandel med
folköl för Ronneby kommun,
Polismyndigheten i Blekinge län

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-03

Yttrande Folkhälsorådet

5

Remiss utg.

2012-07-03

Folkhälsorådet besvaras senast 2012-0905

6

Remiss utg.

2012-07-03

Polisen besvaras senast 2012-09-05

7

Beslut allmänt ärende

2012-06-19

KF §186/2012 2012-06-20, Beslut att
anta nya riktlinjer för serverings- och
provsmakningstillstånd samt för servering
och detaljhandel med folköl för Ronneby
kommun

8

Beslut allmänt ärende

2012-06-04

KS §176/2012 2012-06-05, Nya riktlinjer
för serverings- och
provsmakningstillstånd samt för servering
och detaljhandel med folköl, Ronneby
kommun

9

Beslut allmänt ärende

2012-05-14

KS AU §179/2012 2012-05-14, Nya
riktlinjer för serverings- och
provsmakningstillstånd samt för servering
och detaljhandel med folköl, Ronneby
kommun

10

Handling

2012-05-04

Nya riktlinjer för provsmaknings- och
serveringstillstånd samt för servering och
detaljhandel med folköl, Ronneby
kommun, Socialnämnden

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2012-06-20 § 186 beslutat att återemittera ärendet
gällande, Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och
detaljhandel med folköl, till Kommunstyrelsen och att ärendet sänds på remiss till Polisen och
Folkhälsorådet.
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Yttranden har inkommit från Polisen och Folkhälsorådet. Yttranden bifogas.
Polismyndigheten anger att det har inget att erinra mot Ronneby kommuns nya riktlinjer. Till
yttrandet bifogas en skrivelse från Närpolischefen i Ronneby där kommunens
informationsskyldighet, tillsyn samt serveringstider kommenteras. Utvecklingen avseende
krogrelaterade våldsbrott redovisas även.
Folkhälsorådet yttrar sig över följande punkter:
Villkor vid meddelande av serveringstillstånd – på sid 11 anser Folkhälsorådet att arrangemanget
ersätts med idrottsarrangemanget och att bör ersätts med ska avseende servering i slutna sällskap
Detaljhandel med och servering av folköl - på sid 14 anser Folkhälsorådet att, avseende information
om regler för försäljning samt skyltar eller dekaler om 18-årsgräns, ersätts bör med ska.
Folkhälsorådet påpekar även vikten av att kommunen ska vara restriktiva med
utskänkningstillstånd.
Bedömning
Yttranden överlämnas till Kommunstyrelsen som underlag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna yttranden till Kommunstyrelsen som
underlag till beslut.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna inkomna yttranden till Kommunfullmäktige och föreslår
att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för
servering och detaljhandel med folköl med ändringar enligt Folkhälsorådets yttrande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot JanAnders Palmqvist, S.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att förslaget kompletteras med att serveringstider ej ändras utan blir
som innan dvs. mellan kl 11.00-02.00, samt att på sidan 11 stryka företrädesvis respektive
huvudsakligen.
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande om bifall till Arbetsutskottets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna inkomna yttranden till Kommunfullmäktige och föreslår
att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för
servering och detaljhandel med folköl med ändringar enligt Folkhälsorådets yttrande.
_____________________
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2012/176
§ 268 Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen, kvartal 2
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-09-12

KS AU §321/2012 2012-09-17,
Socialnämndens ej verkställda beslut
enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§
lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16
kap 6f§ Socialtjänstlagen, kvartal 2

2 Handling

2012-09-04

Ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade. Ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6f§
Socialtjänstlagen, kvartal 2,
Socialnämnden

Socialnämnden § 126/2012
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f §
socialtjänstlagen, andra kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 §
rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, andra kvartalet, redovisas för nämndens ledamöter.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
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2012/229
§ 269 Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012, kvartal 2
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-09-12

KS AU §322/2012 2012-09-17,
Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och
rapportering enl 16 kap 6f
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012
kvartal 2

2 Handling

2012-08-28

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och
rapportering 16 kap 6f§ socialtjänstlagen
2 kvartalet ÄN § 91/2012, Äldreomsorgen

Äldrenämnden § 91/2012

Sammanfattning
Skriftlig redovisning föreligger av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och
rapportering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, andra kvartalet 2012, för äldreomsorgen.
Äldrenämndens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
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2012/180
§ 270 Verksamhetsplan, planer och projekt 2012 för Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-12

KS AU §323/2012 2012-09-17,
Verksamhetsplan, planer och projekt 2012
för Miljö- och byggnadsnämnden

2

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §310/2012 2012-09-03,
Verksamhetsplan, planer och projekt
2012 för Miljö- och byggnadsnämnden

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-05-08

Verksamhetsplan, planer och projekt
2012 för Miljö- och byggnadsnämnden

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Stadsarkitekt David Gillanders redovisar pågående detaljplaner och projekt.
Mest aktuella detaljplaner för tillfället är Kilen, Östra Piren, Droppemåla-Ekenäsområdet,
Östra Industriområdet samt nytt dagis på Norra Hulta. Övriga projekt är Rönninge
(Camping), LIS-områden, Centrumplanering samt nytt kommunalt bostadsområde inom
Fornanäsområdet.
Antagna detaljplaner för Hultagölen, Aspan och Saxemara är överklagade.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen med föreslagen prioritering.
Arbetsutskottets beslut 2012-09-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Plan- och byggenheten och att
chefen för Miljö- och byggnadsförvaltningen samt stadsarkitekten återkommer med en redovisning
av hur man arbetar och ger förslag på hur man kan få upp tempot i planarbetet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy
Anderson, S, Willy Persson, KD, Roger Gardell, FP, Kenneth Michaelsson, C, Peter Bowin, V samt
tjänstgörande ersättare Lennarth Förberg, M och Claes Diurhuus, M.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/300
§ 271 Ombud Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-09-12

KS AU §325/2012 2012-09-17, Ombud
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-10

Ombud Kommunassurans Syd
Försäkrings AB

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. I bolagets ägardirektiv
framgår att bolaget ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet, dels vid bolagsstämma,
dels vid ett särskilt ägarsamråd. Ronneby kommun har från och med 1 juli 2012 sin
kommunförsäkring i bolaget. Till ägarsamråd och bolagsstämma ska kommunen utse ombud.
För frågor av principiell karaktär inhämtas kommunstyrelsens arbetsutskotts ställningstagande,
alternativt kommunstyrelsens ställningstagande om det är tidsmässigt möjligt, innan ombudet röstar
på bolagsstämma.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Peter Nordberg,
ekonomienheten, till ordinarie ombud vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB, samt Johan Sjögren, ekonomienheten, till ersättare för ordinarie ombud. Beslutet
gäller tills vidare.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Nordberg, ekonomienheten, till ordinarie ombud vid
ägarsamråd och bolagsstämmor i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, samt Johan Sjögren,
ekonomienheten, till ersättare för ordinarie ombud. Beslutet gäller tills vidare.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Nordberg, ekonomienheten, till ordinarie ombud vid
ägarsamråd och bolagsstämmor i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, samt Johan Sjögren,
ekonomienheten, till ersättare för ordinarie ombud. Beslutet gäller tills vidare.
_____________________
Exp:

Peter Nordberg
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2012/119
§ 272 Besvarande av medborgarförslag från Anita och Arne Wahlström om att
underlätta för rörelsehindrade att komma in och ut i butiker i centrum genom att
bygga ramper
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-12

KS AU §326/2012 2012-09-17, 326
Besvarande av medborgarförslag från
Anita och Arne Wahlström om att
underlätta för rörelsehindrade att komma
in och ut i butiker i centrum genom att
bygga ramper

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-07

Förslag till svar på medborgarförslag om
att bygga ramper för att underlätta för
rörelsehindrade att komma in i butiker i
centrum

3

Remissvar utg. remiss

2012-06-25

Svar på remiss, Miljö- och
byggnadsnämnden

4

Remissvar utg. remiss

2012-06-17

Svar på remiss, Tekniska förvaltningen

5

Remiss utg.

2012-04-26

Miljö- och byggnadsnämnden besvarad
2012-06-25 (2012.2587)

6

Remiss utg.

2012-04-26

Tekniska förvaltningen besvarad 201206-17 (2012.2586)

7

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KF §63/2012 2012-03-29, Anmälan av
medborgarförslag från Anita och Arne
Wahlström om att underlätta för
rörelsehindrade att komma in och ut i
butiker i centrum genom att bygga
ramper

8

Handling

2012-03-23

Medborgarförslag från Anita och Arne
Wahlström om att underlätta för
rörelsehindrade att komma in och ut i
butiker i centrum genom att bygga
ramper, Anita och Arne Wahlström

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Arne och Anita Wahlström har lämnat ett medborgarförslag som rör åtgärder för att förbättra
tillgängligheten för rörelsehindrade till butiker i centrum. De förelår att kommunen tillsammans
med fastighetsägarna hjälps åt att lösa detta. De föreslår vidare att pengar för ombyggnaden tas från
tänkt ombyggnad av torget.
Bedömning
Medborgarförlaget har varit på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden samt till Tekniska
förvaltningen. Båda håller med om att behovet finns att tillgodose en hög tillgänglighet till butiker
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mm i Ronneby centrum. Miljö- och byggnadsnämnden redovisar att Byggenheten vid
ombyggnation ansvarar för att granska ritningarna så att tillgängligheten ökas där så är möjligt. Man
diskuterar byggförslag med ritningsgranskare och kommunala funktionshinderrådet. Nämnden
avstår dock från ta ställning till förslaget att använda kommunala medel för att bygga om privata
fastigheter. Det är Miljö- och byggnadsnämnden som har myndighetsansvar för kontroll av att
enkelt avhjälpta hinder till lokaler dit allmänheten har tillträde faktiskt avhjälps. Tekniska
förvaltningen redovisar hur Gatuenheten för ett antal år sedan genomförde en
tillgänglighetsinventering för att klargöra dagens status och på så sätt förenkla dialogen med
fastighetsägarna och möjliggöra kreativa förslag kring åtgärder vid respektive fastighet och
kombinationslösningar mellan samverkande fastigheter.
Tekniska förvaltningen skriver vidare att ansvaret för tillgängligheten till en fastighet ligger hos
fastighetsägaren. Då kommunen äger mark i anslutning till en fastighet med
tillgänglighetsanpassningsbehov är kommunens roll att så långt möjligt vara positiv till rimlig
åtgärd, något som årligen sker via ett flertal dialoger. Att ta del av kostnadsansvaret för en sådan
tillgänglighetsåtgärd ligger dock inte i kommunens åtagande och kan endast komma ifråga om
kommunen vill förändra en föreslagen åtgärd till att även omfatta anpassning för allmän plats.
Dessutom innebär ett positivt ställningstagande avseende åtgärd på kommunens mark att del av
kommunal fastighet upplåts kostnadsfritt, vilket indirekt innebär ett kommunalt åtgärdsbidrag.
Tekniska förvaltningen anser med sin redovisning ovan som grund att medborgarförslaget ska
avslås. Förvaltningen ska dock inom rimliga gränser vara fortsatt positiv till tillgänglighetsåtgärder
på kommunal mark.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
_____________________
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2012/239
§ 273 Besvarande av medborgarförslag gällande utformningen av torget, från
Solveig Ryd
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-12

KS AU §327/2012 2012-09-17,
Besvarande av medborgarförslag
gällande utformningen av torget, från
Solveig Ryd

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-31

Förslag till svar på medborgarförslag
angående torget

3

Beslut allmänt ärende

2012-06-18

KF §162/2012 2012-06-20, Anmälan av
medborgarförslag från Solveig Ryd
gällande utformningen av torget

4

Handling

2012-06-11

Medborgarförslag gällande utformningen
av torget, Solveig Ryd

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Solveig Ryd har lämnat i ett medborgarförslag med synpunkter på framförallt torgets utformning.
Skrivningen berör varför kommunen inte rådfrågar landskapsarkitekter i kommunen,
tävlingsbidragen i torgtävlingen, trafikfrågan, torghandeln mm.
Bedömning
Medborgarförslag innehåller inga tydliga förslag utan framför allt synpunkter. Kommunen har
också under en period under våren bett att få in synpunkter från medborgarna på torgets utformning.
Synpunkterna från Solveig Ryd har därför skickats vidare till den grupp som genomfört denna
medborgardialog om torget. Arbetet fortsätter inom kommunen för att komma fram till ett förslag
gällande torget och dess utformning.
Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är
besvarat med ovanstående.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är
besvarat med ovanstående.
_____________________
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2012/303
§ 274 Ändring av attesträtter på Enheten för Samordning, utveckling och
Sekretariat
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-09-14

KS AU §328/2012 2012-09-17, Ändring av
attesträtter på Enheten för Samordning,
utveckling och Sekretariat

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-10

Ändring av attesträtter Enheten för
Samordning, Utveckling och Sekretariat

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I internbudgeten för Kommunledningsförvaltningen, Enheten för Samordning, Utveckling och
Sekretariat anges vem som har beslutsattest för olika konton. Med anledning av
personalförändringar behöver nytt beslut tas om beslutsattester.
Bedömning
Konto A 111121 C 848 kopieringscentral - Monika Oredsson är ersättare. Ny ersättare Jörn
Wahlroth.
Konto A 111122 C 277 Strategiskt miljöarbete - Monika Oredsson har beslutsattest. Ny
beslutsattestant Camilla Norrman.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att besluta ändra
attestanter enligt ovan.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ändra attestanter enligt ovan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra attestanter enligt ovan.
_____________________
Exp:
Jörn Wahlroth
Camilla Norrman
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2011/400
§ 275 Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del av 1:13
Beslutsunderlag
1

Handling

2012-10-01

Nytt avtal till ks

2

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §337/2012 2012-10-01,
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del
av 1:13

3

Handling

2012-09-24

Avtal

4

Beslut allmänt ärende

2012-06-15

KS AU §241/2012 2012-06-18,
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del
av 1:13

5

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-06-11

Björkehed 1:30 och del av 1:13 Försäljning av mark till kommunen

6

Beslut allmänt ärende

2012-05-25

KS AU §202/2012 2012-05-28,
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del
av 1:13

7

Handling

2012-05-16

Björkehed 1:30 och del av 1:13 försäljning av mark till kommunen, Miljöoch byggnadsnämnden

8

Beslut allmänt ärende

2012-01-09

KS §23/2012 2012-01-10,
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del
av 1:13

9

Beslut allmänt ärende

2011-12-14

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

10

Handling

2011-11-29

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

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
1987 antogs en ny stadsplan för Björkehed 1:1 m fl. Planen innebar att Ägarens fastighet inte längre
kunde användas för bostadstomter.
I planen anges "Det förutsätts att kommunen enligt § 48 byggnadslagen löser in marken när ägaren
så påfordrar."
I planen anges inget om hur mycket som behöver säljas samtidigt eller att verksamheten måste vara
avvecklad före försäljningen.
År 2001 köpte kommunen in Björkehed 1:38 (ca 2500 kvm) för 160 000 kr.
Ägaren har nu begärt att kommunen köper in Björkehed 1:30 och del av 1:13 (ca 2500 kvm) för
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250 000 kronor.
Den del som köpet avser är Björkehed 1:30 och en del av den kvarvarande fastigheten Björkehed
1:13
Ägaren har i skrivelse till kommunen uppgett sig vilja avstå från ytterligare möjligheter att försälja
tomtmark till Ronneby kommun. Skälet är att det efter denna försäljning återstår en lagom tomt för
kvarvarande växthus med angränsande byggnad.
Handelsträdgårdens verksamhet upphörde år 1991. Den mindre delen av ena växthuset som finns
kvar används endast som hobbyväxthus. Mot denna bakgrund tecknas följande avtal.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S och Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna framtaget avtal. Kostnaden
ska belasta kontot för köp och försäljning av mark.
_____________________
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2012/297
§ 276 Häggatorp 1:119 - Önskemål att hyra p-platser
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §338/2012 2012-10-01, Häggatorp
1:119 - Önskemål att hyra p-platser

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-21

Häggatorp 1:119 - Uthyrning av
parkeringsplatser

3

Handling

2012-06-14

Önskemål om parkeringsplatser vid
Mandelblomsvägen 13 i Kallinge, Brf
Ronneby Fritid Jorunn Wilhelmsen

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Brf Ronneby Fritid, Vallmovägen 7A, 372 52 Kallinge
Brf Ronneby Fritid önskar arrendera 1 - 6 parkeringsplatser i närheten av sin fastighet.
Bostadsrättsföreningen består av norrmän som bor eller semestrar här. Ibland åker de
härifrån utan att ta bilen med sig och önskar därför egna parkeringsplatser som de får
parkera på hur länge de vill. På sin egen fastighet har de inte plats för några
parkeringsplatser.
Bedömning
Parkeringsplatsen vid Vallmovägen är en 24-timmars parkering och bilarna måste flyttas
minst en gång per dygn. Parkeringen är oftast inte fullbelagd. Då Ronnebyhus ska riva ett
antal hus i området förväntas parkeringsbehovet minska.
I centrala Ronneby hyr kommunen ut parkeringsplatser för 1635 kronor/år + moms = 136
kronor/månad + moms. I Kallinge borde priserna vara lägre t ex 110 kronor/månad +
moms = 137 kronor/månad.
Parkeringsplatserna måste markeras och nya skyltar behövs.
Då rivning är aktuell bör den östra sidan av parkeringen arrenderas ut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut max 6 parkeringsplatser på Vallmovägens
parkeringsplats för 110 kronor/månad + moms, indexregleras med konsumentprisindex
oktober 2012 som bas.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut max 6 parkeringsplatser på Vallmovägens
parkeringsplats för 110 kronor/månad + moms, indexregleras med konsumentprisindex
oktober 2012 som bas.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut max 6 parkeringsplatser på Vallmovägens
parkeringsplats för 110 kronor/månad + moms, indexregleras med konsumentprisindex
oktober 2012 som bas.
_____________________
Exp:

Eva Lydin
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2012/199
§ 277 AFA-pengar ny prioritering, Tekniska förvaltningen
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §339/2012 2012-10-01, AFApengar ny prioritering, Tekniska
förvaltningen

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Redovisning av föreslagen fördelning av
tilldelade AFA-medel till Tekniska
förvaltningen för 2012

3

Beslut allmänt ärende

2012-06-19

KF §184/2012 2012-06-20, Beslut om
tilläggsäskande till Tekniska förvaltningen
för 2012

4

Beslut allmänt ärende

2012-06-04

KS §174/2012 2012-06-05, Extra
tilläggsäskande till Tekniska förvaltningen
för 2012

5

Beslut allmänt ärende

2012-05-29

KS AU §226/2012 2012-05-28, Extra
tilläggsäskande till Tekniska förvaltningen
för 2012

6

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-05-22

Extra tilläggsäskande till Tekniska
förvaltningen för 2012

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning
I enlighet med beslut i KF 2012-06-20 tilldelades Tekniska förvaltningen 11,5 Mkr från återbetalda
AFA-medel. I beslutet gavs Kommunstyrelsen rätten att omfördela medel inom ramen för anslaget.
Redovisning av utförande
Sedan beslutet fattades har ytterligare behovs utredningar genomförts vilket ger nedanstående lista.
Gatuenheten
Utförande om 1150 tkr i enlighet med beslutad lista.
Parkenheten
De 300 tkr fördelas på uppgradering av lekredskap på Brunnsparkens samt Espedalens
lekplatser.
Kostenheten
Utförande om 625 tkr i enlighet med beslutad lista.
Lokalförsörjningsenheten
Förändrad prioritering till ny lista enligt följande:
 Naturbruksskolan – Reparation av balkonger, 200 tkr.
 Knut Hahnsskolan – Plåtbeklädnad av gavlar och hörn, 300 tkr.
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Ronneby bibliotek – Byte av tak, 380 tkr.
Listerby skola – Omläggning av tak, 800 tkr.
Kallinge sporthall – VVS-underhåll, 650 tkr.
Karörestaurangen – Omläggning av tak, 500 tkr.
Brunnskontoret – Tak mm, 275 tkr.
Myran – Målning, 75 tkr.
Vandrarhemmet – Tak mm, 350 tkr.
Villa Flora – Målning, 448 tkr.
Villa Viola – Målning, 520 tkr.
Kallvattenkuren – Målning, 175 tkr.
Kuggeboda gymnastiksal – Målning, 200 tkr.
Listerby skola – Entrégolv, 100 tkr.
Hoby bibliotek – Omläggning av tak, 850 tkr.
Hoby sporthall – Nytt golv gymnastiksal, 1600 tkr.
Slättagårdsskolan – VVS-åtgärder, 60 tkr.
Villa Gymnastiken – Underhåll uteplats, 100 tkr.
Naturbruk hus 7 – Målning, 100 tkr.
Sporthallen Ronneby – Åtgärd brunnar, 75 tkr.
Kulturcentrum – Åtgärd brunnar, 100 tkr.
Villa Vassen – Tak mm, 400 tkr.
Persborgshemmet – Lagning målning framsida, 100 tkr.
Ridhuset Hoby – Målning, 96 tkr.
Blåklinten – Målning, 143 tkr.
H-huset Kallinge – Målning fönster, 53 tkr.
Björken – Målning, 150 tkr.
Stadshuset – Styrsystem, 200 tkr.
Fredriksbergsskolan – Stamventiler, 125 tkr

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
-att Kommunstyrelsen godkänner ovan redovisad justering av åtgärdslistan.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad justering av åtgärdslistan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Jan-Eric Wildros, S, JanAnders
Palmqvist, S, Thomas Håkansson, C, Roger Gardell, FP, Anna Carlbrant, RP samt ersättare Malin
Norfall, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad justering av åtgärdslistan.
_____________________
Exp:Magnus
Justeras
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2012/64
§ 278 Omfördelning av medel för extra tillkommande kostnader vid nytt yttertak
korridor 80 Snäckebacksskolan
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §340/2012 2012-10-01,
Omfördelning av medel för extra
tillkommande kostnader vid nytt yttertak
korridor 80 Snäckebacksskolan

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-20

Omfördelning av medel för extra
tillkommande kostnader vid nytt yttertak
korridor 80 Snäckebacksskolan

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen håller på med ventilationsbyte på Snäckebacksskolan, när
ventilationsbytet genomförs har KS beslutat att även yttertaket skall bytas.
När takbytet påbörjades visade det sig att samtliga takstolar givit vika och inte uppfyller
hållfasthetskraven. Att takstolarna måste bytas medför en tillkommande kostnad för
entreprenaden på 400 tkr.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att tak stolarna måste bytas eftersom dessa har givit vika
och inte uppfyller hållfastheten.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KF omfördelar:
200 tkr från ”65855 RENOVERINGAR AV HISSAR” till ” 65148 SNÄCK UTV RENO”
200 tkr från ” 65904 FETTAVSKILJARE OLIKA OBJ” till ” 65148 SNÄCK UTV RENO”
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omfördela 200 tkr från ”65855
renovering av hissar” till ” 65148 Snäckebacksskolan utvändig renovering”, 200 tkr från ” 65904
fettavskiljare olika objekt” till ” 65148 Snäckebacksskolan utvändig renovering”.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 200 tkr från ”65855
renovering av hissar” till ” 65148 Snäckebacksskolan utvändig renovering”, 200 tkr från ” 65904
fettavskiljare olika objekt” till ” 65148 Snäckebacksskolan utvändig renovering”.
_____________________
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2011/334
§ 279 Tertialuppföljning per 31 augusti 2012
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-02

Kompletterande information till
tertialuppföljning per 31 augusti 2012

2

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §341/2012 2012-10-01,
Tertialuppföljning per 31 augusti 2012

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-26

Delårsrapport

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Härmed avges tertialrapport per 2012-08-31, jämte prognos för 2012.
Förändringar i förutsättningar och budget
Sedan budget 2012-2013 beslutades i december 2011 har SKL levererat nya
skatteunderlagsprognoser. Den senaste per 16/8 indikerar en ökad skatteinkomst för 2012 jämfört
med budget med 16,9 mkr. I september lämnade dock SKL en ”brasklapp” att augustiprognosen
kunde innehålla viss överskattning av beskattningsbara inkomster. För Ronnebys del kan det
innebära 1-2 mkr lägre intäkt. Tertialrapporten utgår dock från augustiprognosen.
Budget 2012 har justerats för omorganisation, sänkt PO, arvodeshöjning, hyra och städförändringar,
samt 34 tkr kompletteringsbudgeterat för särskilda projekt till miljö- o byggnadsnämnden samt 125
tkr till kommunledningsförvaltningen för Mor Oliviagården från KS oförutsedda. I
hyra/städförändring ingår en teknisk korrigering om 436 tkr i budgetram till tekniska förvaltningen
(minskad intäkt) med anledning av återlämnade lokaler från utbildningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har erhållit 3,2 mkr i tilläggsanslag till kollektivtrafiken, finansieras
genom utnyttjande av obeskattade reserver. Den återbetalning från AFA som beslutats är inlagd i
kommunens centrala konton med 25,1 mkr i budget 2012. Av AFA-medlen är 11,5 mkr
tilläggsbudgeterade till tekniska förvaltningen enligt KF-beslut. Kvarvarande AFA-medel förstärker
centrala konton i prognosen.
Av den kostnadsreduktion i vaktmästarorganisationen som budgeterats 2012 om 1 750 tkr har visat
sig att inget av besparingen kommer att realiseras under 2012, varför budgetomföringen vid T1 är
återställd. Åtgärder för att besparing enligt budget ska kunna realiseras i fr o m 2013 utreds.
På centralt konto har reserverats 1 000 tkr för kostnader kring ensamkommande barn.
Eventuella reavinster från ännu ej realiserade fastighetsförsäljningar eller kommande försäljning av
AB Ronnebybyggen är inte medräknade i prognosen.
Tertialrapporten
Rapporten indikerar ett periodresultat om +46,5 mkr och ett årsresultat om +26,7 mkr, vilket ger en
positiv budgetavvikelse på +12,5 mkr. AFA-återbetalning om 25,1 mkr ligger även i budgeten.
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Skatteintäkter och statsbidrag ger enligt augustiprognosen en positiv budgetavvikelse med nästan
+17 mkr. Finansnetto ger +2,4 mkr inkl internränta, personalrelaterade kostnader -3,8 mkr övrigt 2,0 mkr. Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott mot budget på +13,6 mkr.
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad budgetavvikelse på -1,1 mkr.
Nämnder som lämnar prognos med större negativ budgetavvikelse är Äldrenämnden (-4,1 mkr) och
Miljö- och byggnadsnämnden
(-2,8 mkr). Större positiv avvikelse lämnas av Socialnämnden (+5,0 mkr). För mer information, se
tertialrapporten och av nämnderna inlämnade rapporter.
Kommunfullmäktige anger i budget 2012-2013, plan 2014-2015, styrningsprincipen att tilldelad
ekonomisk resurs går före verksamhetens mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag
vad som följer av tvingande lagstiftning eller motsvarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån
kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina
verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader.
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån
kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina
verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader.
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Jan-Eric
Wildros, S, Kenneth Michaelsson, C, Willy Persson, KD, Tommy Andersson, S, Susanne
Lundgren, M samt Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån
Kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina
verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader.
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till Kommunfullmäktige.
_____________________
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2012/96
§ 280 Information om kommunens krediter
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §342/2012 2012-10-01,
Information om kommunens krediter

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Information om kommunens krediter

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat 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. Av bifogad finansiell rapportering
framgår kommunens och de helägda bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per den 31 augusti till 537 (557 vid årsskiftet) mkr. 66 (78) %
av kommunens lånestock om 891 (893) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader.
Av lånestocken har 70 (79) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Riksbankens styrränta, som påverkar den rörliga räntan, sänktes nyligen 0,25 % till 1,25 %.
Riksbanken prognostiserar att räntan kommer att ligga kvar på denna nivå till mitten av år 2013.
Lån med Stibor 3 månaders räntebindningstid och 1 års kapitalbindning beräknas i mitten av
september 2012 efter sänkning av reporäntan kosta 1,80 % hos Kommuninvest. Priset för ett lån
med 3 års fast ränta beräknas till 2,01 %.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken riskexponering som ska gälla
för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens 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.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
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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.
_____________________
Exp:

Johan Sjögren
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2012/309
§ 281 Detaljplan för Svanevik 1:57
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §344/2012 2012-10-01, Detaljplan
för Svanevik 1:57

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-17

Detaljplan för Svanevik 1:57 m.fl.

Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Adress: Svaneviksvägen 16, 18, 20, 22-31 samt 33-38
Samhällsbyggnadsenheten har enligt uppdrag upprättat förslag till detaljplan på fastigheten
Svanevik 1:57 m.fl.
Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen ersätta en gammal plan från 1962 som blivit
inaktuell då flertalet bygglov getts med avvikelser. Bebyggelsens höjd och utbredning, anpassning
till kommande havsnivåhöjning och vatten och avlopp är viktiga planfrågor.
Bedömning
Bestämmelsen om största fastighetsstorlek föreslås anpassas så att delning av fastigheter ej kan ske
med hänsyn till landskapsbilden och områdets karaktär. Byggnadsarean utökas till 150 m2 för att
anpassas till den befintliga bebyggelsen och möta en önskan bland fastighetsägarna att bygga ut.
Takvinkeln är fortsatt högst 30º. För att begränsa husens höjd i förhållande till landskapet införs en
nockhöjd. Liksom byggnadshöjden måste den dock anpassas till dagens energihushållningskrav.
Planen medger därför en nockhöjd på 6 m och en byggnadshöjd på 3,9 m.
Bebyggelsens placering föreslås regleras med hänsyn till de nivåer för högsta högvatten som tagits
fram av Länsstyrelsen i den nyligen publicerade rapporten Framtida högvatten – Scenarier för
havsnivå och översvämningsområden i Blekinge år 2100. Den idag högsta högvattennivån som
observerats vid Kungsholm Fort är + 133 cm. Bebyggelse under den nivån bör undvikas och planen
tillåter därför ingen byggnation under +1,35 meter. Morgondagens högsta högvattennivå beräknas
år 2100 till + 164 - 266 cm. Därför föreslås bebyggelse inom det rödmarkerade området från +1,33
m till +3 m grundläggas med hänsyn till översvämningsrisk. Kravet gäller dock inte för
komplementbyggnader som går att flytta vid eventuell översvämning. Nybyggnation av
huvudbyggnad ska grundläggas så att underkant platta är minst +2,2 meter över medelvattennivån.
En del undantag görs gällande bestämmelserna för prickmark och lägsta grundläggningsnivå + 2,2
m för att alla fastigheter ska ha bibehållna byggrätter.
En förutsättning för bygglov med utökad byggnadsarea är att fastigheterna kopplas till kommunalt
vatten- och avlopp.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha något att erinra mot
förslaget i avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet.
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av
samrådsförfarandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S och Willy
Persson, KD.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skrivningen angående VA-anslutning ska förtydligas. I övrigt har
Kommunstyrelsen inget att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av
samrådsförfarandet.
_____________________
Exp:

Helena Sandberg
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2012/276
§ 282 Anhållan från Ronneby Miljö & Teknik AB avseende Rivningslov och
markanvändningslov fastigheten Ronneby 24:18 (Brunnsvallen.)
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §345/2012 2012-10-01, Anhållan
från Ronneby Miljö & Teknik AB avseende
Rivningslov och markanvändningslov
fastigheten Ronneby 24:18
(Brunnsvallen.)

2

Handling

2012-09-24

Yttrande gällande rivnings- och
markanvändningslov av fastigheten
Ronneby 24:18, Brunnsvallen, Fritid- och
kulturnämnden

3

Beslut allmänt ärende

2012-08-15

KS AU §284/2012 2012-08-20, Anhållan
från Ronneby Miljö & Teknik AB
avseende Rivningslov och
markanvändningslov fastigheten
Ronneby 24:18 (Brunnsvallen.)

4

Handling

2012-08-15

Anhållan från Ronneby Miljö & Teknik AB
avseende Rivningslov och
markanvändningslov fastigheten
Ronneby 24:18 (Brunnsvallen.), Ronneby
Miljö & Teknik AB

Kommunstyrelsen arbetsutskott § 284/2012
Projekteringsingenjör Per-Olof Kennerwall lämnar följande förslag
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om markanvändningslov avseende fördröjningsdamm för
dagvatten, samt rivningslov av byggnad, vilken har fungerat som kylanläggning till tidigare isbana,
på ovan nämnd fastighet. Ägare är Ronneby kommun.
Projekterat läge för fördröjningsdammen är den del av Brunnsvallen där isbanan tidigare var
belägen, den har ett maxdjup på 1,0 meter, och en yta på 2150m2. Dammen förses med stängsel
runt hela sin omkrets.
För att ansluta nya dagvattenledningar i Blasius Königsgatan och Skogsgårdsgatan till dammen
krävs att isbanans fryshus rivs.
Chefen för Fritidsförvaltningen har godkänt förslaget.
Enligt samråd med stadsarkitekten krävs ingen planändring enligt projekterat förslag.
Rivningslov och markanvändningslov har inlämnats till Byggnadsnämnden.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till Fritid- och kulturnämnden.
Fritid- och kulturnämnden § 93/2012
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Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Kommunstyrelsens
arbetsutskotts begäran om yttrande om rivnings- och markanvändningslov av fastigheten Ronneby
24:18, Brunnsvallen.
Sammanfattning
Miljöteknik ämnar anlägga en dagvattendamm på fastigheten Ronneby 24:18 på samma plats som
isbanan var belägen. Dammen skall ha ett maxdjup på 1,0 m och en yta på 2150m2. En ritning över
tänkt placering är distribuerad.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar lämna följande yttrande gällande den tänkta
placeringen av ny dagvattendamm:
1. Den gräsyta/träningsyta som enligt förslaget försvinner skall återskapas i direkt
anslutning till damm eller bef. planer.
2. Den isolering (isbanan) som fortsatt löper risk att ligga kvar bör tas bort.
3. Den tänkta dammen blir en möjlighet att utveckla skate- intresset. Det går att i dammen
placera olika gjutna ramper mm. Nämnden ser detta som en mycket intressant tanke.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Roger Gardell, FP; Anna Carlbrant, RP; samt tjänstgörande ersättare Peter
Bowin, V.
Yrkanden
Roger Gardell, FP, yrkar att den gräsyta/träningsyta som enligt förslaget försvinner skall
återskapas i direkt anslutning till damm eller bef. planer.
Den isolering (isbanan) som fortsatt löper risk att ligga kvar bör tas bort.
Den tänkta dammen betongläggs och blir en möjlighet att utveckla till en skate- och
cykelpark. Utformning görs tillsammans med Fritid- och kulturnämnden.
Ronneby Miljö & Teknik AB står för kostnaderna för punkterna ovan.
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Ronneby Miljö & Teknik AB:s förslag
om markanvändningslov.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för ordföranden Roger Fredrikssons yrkande.
Nej-röst för Roger Gardells yrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas fyra (4) ja röster och två (2) nej röster.
Roger Fredriksson ja, JanAnders Palmqvist ja, Kenneth Michaelsson ja, Anna Carlbrant nej, Roger
Gardell nej och tjänstgörande ersättare Peter Bowin ja.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-10-09

36(63)

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Ronneby Miljö & Teknik AB
markanvändningslov fastigheten Ronneby 24:18 (Brunnsvallen.)
Reservation
Roger Gardell, FP, och Anna Carlbrant, RP, reserverar sig till förmån för Roger Gardells yrkande.

Per-Olov Kennervall, Ronneby Miljö & Teknik AB, redogör för bakgrund och förutsättningarna för
anläggandet av dagvattendammen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP, Anna Carlbrant,
RP, JanAnders Palmqvist, S, Thomas Håkansson, C, Willy Persson, KD, Tommy Andersson, S
samt ersättare Martin Moberg, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bevilja Ronneby Miljö & Teknik AB
markanvändningslov på fastigheten Ronneby 24:18 (Brunnsvallen) samt rätt av riva berörda
byggnader. Dammen ska anläggas med sådan storlek att c-planen ej berörs. Den isolering (isbanan)
som fortsatt löper risk att ligga kvar tas bort. Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda
framtida möjliga verksamheter på ytan (dammens botten).
_____________________
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2012/242
§ 283 Besvarande av medborgarförslag från Sören Svenlert att vid Östra piren i
Ronnebyhamn bygga sjöbodar, anlägga toaletter, duschar, sophantering samt
uppställningsplatser för husbilar och bilar och en marina i Angelskogsviken
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-08

Förslag till svar på medborgarförslag om
Östra piren

2

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §346/2012 2012-10-01,
Besvarande av medborgarförslag från
Sören Svenlert att vid Östra piren i
Ronnebyhamn bygga sjöbodar, anlägga
toaletter, duschar, sophantering samt
uppställningsplatser för husbilar och bilar
och en marina i Angelskogsviken

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-29

Förslag till svar på medborgarförslag om
att utveckla Östra piren i Ronnebyhamn

4

Beslut allmänt ärende

2012-06-18

KF §164/2012 2012-06-20, Anmälan av
medborgarförslag från Sören Svenlert att
vid Östra piren i Ronnebyhamn bygga
sjöbodar, anlägga toaletter, duschar,
sophantering samt uppställningsplatser
för husbilar och bilar och en marina i
Angelskogsviken

5

Handling

2012-06-12

Medborgarförslag att vid Östra piren i
Ronnebyhamn bygga sjöbodar, anlägga
toaletter, duschar, sophantering samt
uppställningsplatser för husbilar och bilar
och en marina i Angelskogsviken, Sören
Svenlert

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Sören Svenlert har lämnat följande medborgarförslag: "Ett förslag angående Östra piren i
Ronnebyhamn. Bygg en länga med sjöbodar längs kajen och med en gemensam anläggning för
toaletter, duschar och sophantering samt uppställningsplatser för husbilar och bilar samt en marina i
Angelskogsviken."
Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden fick i budgeten för 2011 följande uppdrag: "Östra piren i hamnen är
ett område som kan utvecklas för att tydligare förstärka kommunens anknytning till skärgården.
Användningen skulle exempelvis kunna vara en marina eller annan vattenbaserad turist- och
rekreationsverksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan för
området med målsättning att kommunfullmäktige ska anta planen under första halvåret 2012."
På plan- och byggenheten har ett arbete pågått för att ta fram underlag för en sådan detaljplan. I
samarbete med en konsult har en skiss tagits fram för hur Östra piren skulle kunna utvecklas. Detta
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arbete har redovisats och diskuterats på planberedningen. Enligt stadsarkitekt David Gillanders
kommer detaljplanen att vara klar vid årsskiftet 2012/2013. Detaljplanen kommer inte att vara
reglerade i detalj utan ger grunden för flera möjliga användningar. Hur och i vilken utsträckning
kommunen därefter kommer att agera kommer att bero på vilka ekonomiska resurser som finns
tillgängliga för denna typ av investeringar. Detta hanteras av planberedningen inför 2014 års
budget.
Med ovanstående förslås att medborgarförslaget anses besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
_____________________
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2011/71
§ 284 Besvarande av medborgarförslag från Inge Svensson angående brandtrappa
på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §347/2012 2012-10-01,
Besvarande av medborgarförslag från
Inge Svensson angående brandtrappa på
Brunnskontoret för att möjliggöra
kommersiell verksamhet

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-20

Förslag till svar på medborgarförslag
angående brandtrappa till Gamla
Brunnskontoret

3

Remissvar utg. remiss

2011-05-18

Svar på remiss, Fritid- och
kulturnämnden

4

Remissvar utg. remiss

2011-04-01

Svar på remiss, Miljö- och
byggnadsnämnden

5

Handling

2011-04-01

Yttrande över medborgarförslag
angående brandtrappa på
Brunnskontoret § 88/2011, Miljö- och
byggnadsnämnden

6

Beslut allmänt ärende

2011-02-25

KF §26/2011 2011-02-24, Anmälan av
medborgarförslag från Inge Svensson
angående brandtrappa på
Brunnskontoret för att möjliggöra
kommersiell verksamhet

7

Remiss utg.

2011-02-22

Anders Salomonsson besvaras senast
2011-05-30

8

Remiss utg.

2011-02-22

Miljö- och byggnadsnämnden besvarad
2011-04-01 (2011.2153)

9

Remiss utg.

2011-02-22

Fritid- och kulturnämnden besvarad
2011-05-18 (2011.1877)

10

Handling

2011-02-18

Medborgarförslag angående brandtrappa
på Brunnskontoret för att möjliggöra
kommersiell verksamhet, Inge Svensson

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Inge Svensson skriver i ett medborgarförslag att det bör monteras en brandtrappa på gamla
Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet även på andra våningen.
Bedömning
När förslaget inkom remitterades det till Miljö- och byggnadsnämnden, Fritid- och kulturnämnden
samt till dåvarande Bygg- och fastighetsenheten. Fritid- och kulturnämnden avstod från att yttra sig
förrän det fanns ett mera konkret förslag. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade yttra att man inte
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har något att erinra mot en brandtrappa under förutsättning att den anpassas till byggnadens
karaktär. Från dåvarande Bygg- och fastighetsenheten har inget yttrande inkommit.
Nu finns det en brandtrappa på plats vid Gamla Brunnskontoret. Medborgarförslaget kan därmed
anses vara beviljat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att i och med att brandtrappa finns på plats är medborgarförslaget
beviljat.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i och med att brandtrappa finns på
plats är medborgarförslaget besvarat.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att i och med att brandtrappa finns på
plats är medborgarförslaget besvarat.
_____________________
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2012/115
§ 285 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §348/2012 2012-10-01,
Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade motioner

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-21

Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade motioner

Sammanfattning
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

KF

ORSAK TILL
FÖRSENING

2008-1030
2008/342

Motion från
Anna-Karin
kommunfullmäktigeledamot Sonesson
Kjell G G Johansson, M,
angående kommunens
servicenivå i kontakten med
medborgarna

Lämnad till
sammanträde. Au
2012-10-15.

Ny handläggare

2009-1029
2009/313

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

Påbörjas inom kort

Ny handläggare

2010-0128
2010/48

Motion från
Anna-Karin
kommunfullmäktigeledamot Sonesson
Susanne Lundgren, M,
angående
demokratiutveckling i
Ronneby kommun

Beredning pågår
efter remissvar juni
2012.

Ny handläggare

2010-0225
2010/74

Motion angående
hemvändarhelg, från
Christer Stenström, M

Remitterat till
Infoenheten

Justeras
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2010-0225
2010/95

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

Leona Öberg

Påbörjas inom kort

Ny handläggare

2010-0826
2010/277

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

Per Elmgren

Påbörjas inom kort

Ny handläggare

2010-0930
2010/311

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

Ny handläggare ska
utses

2010-1216
2010/422

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

Under beredning
efter remissvar juni
2012.

2011-0224
2011/60

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

2011-0929
2011/302

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

Under beredning
Svar beräknas till
kommunfullmäktige
i maj

2011-1124
2011/369

Motion från Monika
Lindqvist s angående
äventyrsförskola och
äventyrsfritids

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning
Ny handläggare
efter remissvar fr
Utbildningsnämnden
maj 2012

2011-1124
2011/387

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

Per Elmgren

Under beredning
Remiss till
Äldrenämnden

Justeras
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2012-0126
2012/38

Motion från kf-ledamot
JanAnders Palmqvist, S om
lärlingsklausuler

2012-0126
2012/43

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

Under beredning

2012-0329
2012/102

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

Maria Landgren

Svar till KSAU
2012-10-15

2012-0329
2012/121

Motion från Sune
Håkansson och Per
Ericsson, RP, med förslag
om att göra en kommun av
hela Blekinge

Teo Zickbauer

Påbörjas inom kort

2012-0329
2012/128

Motion angående tomtpriser
i mindre tätorter inom
Ronneby kommun

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till Tekniska
förvaltningen

2012-0426
2012/152

Motion från
Anna-Karin
kommunfullmäktigeledamot Sonesson
Monika Lindqvist, S,
gällande förslag till
minskning av
energiförbrukning

Skickat på remiss
till Leif Söderlund

2012-0426
2012/169

Motion från
Roland Edvinsson
kommunfullmäktigeledamot
Nils-Erik Mattsson och
tjänstgörande ersättare
Helena Augustsson,
Miljöpartiet De Gröna,
angående
ungdomsarbetslösheten i
Ronneby kommun

Under beredning

2012-0531
2012/193

Motion från
Sofie Ceder
kommunfullmäktigeledamot
Monika Lindqvist, S,
angående Handlingsplan för
att stoppa Hedersrelaterat
våld

Skickat på remiss
till Socialnämnden

Justeras
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2012-0531
2012/221

Motion från
Anna-Karin
kommunfullmäktigeledamot Sonesson
Marcus Jingfors, opol, om
att landsbygden måste leva

Skickat på remiss
till Miljö- och
byggnadsnämnden

2012-0531
2012/227

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

Under beredning

2012-0620
2012/245

Motion från
Anna-Karin
kommunfullmäktigeledamot Sonesson
Sune Håkansson, RP,
angående samlingslokalerna
i Ronneby kommun

Skickat på remiss
till Tekniska
förvaltningen och
Fritid- och
kulturnämnden

2012-0830

Motion från kf-ledamot
Willy Persson, KD
angående inrättande av
företagslots

Marcus Sandekjer

Påbörjas inom kort

2012-0830
2012/286

Motion från kf-led Jan-Eric
Wildros, S, med förslag om
att förlägga
fritidsverksamheten under
sommaren till annan miljö

Johan Sandevärn

Påbörjas inom kort

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet.
_____________________
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2012/116
§ 286 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §349/2012 2012-10-01,
Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade medborgarförslag

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-21

Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade medborgarförslag

Sammanfattning
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

Lämnat till
sammanträde. Au
2012-10-15

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
Remissvar
inkommit i maj
2012

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 Lavesson
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2011-02-24
2011/44

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

Leona Öberg

2011-02-24
2011/71

Medborgarförslag angående
brandtrappa på Brunnskontoret
för att möjliggöra kommersiell
verksamhet

Per Drysén /
Anna-Karin
Sonesson

Lämnad till
sammanträde. Au
2012-10-01

Svar saknats från
Bygg- och
fastighetschefen.
Brandskyddsfrågan
utreddes.

2011-04-28
2011/147

Medborgarförslag angående tre
problem vid Brunnsvallsområdet

Per Drysen/AnnaKarin Sonesson

Under beredning
efter återremiss.

Återremitterad ksau
14 maj. Inväntar
beslut om
dagvattendamm.

2011-06-16
2011/211

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

Markus Sandekjer

2011-09-29
2011-310

Medborgarförslag att
kommunen köper in cyklar som
personalen sedan kan köpa
genom löneavdrag

Theo Zickbauer

2011-10-27
2011/335

Medborgarförslag angående
gatbelysning på Edestadsvägen

Magnus Graad

Under beredning

2011-10-27
2011/340

Medborgarförslag om att
anlägga en hundrastgård

Anna-Karin
Sonesson

Inväntar beslut
Medborgarförsla
g ang.
hundrastplats
Hjorthöjden
2010/279

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.
Under beredning.

2012-01-26
2012/26

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

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till
namnberedninge
n. Remissvar
begärt till senast
2012-09-20.
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2012-02-23
2012/58

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

Anna-Karin
Sonesson

Lämnat till
sammanträde. Au
2012-10-15

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

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning.

2012-03-29
2012/119

Medborgarförslag från Anita
och Arne Wahlström om att
underlätta för rörelsehindrade att
komma in och ut i butiker i
centrum genom att bygga
ramper

Anna-Karin
Sonesson

Ksau 2012-09-17

2012-03-29
2012/127

Medborgarförslag från Karin
Svensson med flera angående
byggande av Sporthall i Listerby
i direkt närhet av Listerbyskolan

Johan Sandevärn

Skickat på remiss
till
Utbildningsnämn
den, Tekniska
förvaltningen,
Fritid- och
kulturnämnden,
Miljö- och
byggnadsnämnde
n

2012-05-31
2012-217

Medborgarförslag angående
upprustning av Lotsutkiken på
St. Ekön, från Lars Gardell

Anna-Karin
Sonesson

Skickat på remiss
till Fritid- och
kulturnämnden.
Remissvar 201209-21

2012-06-20
2012/238

Medborgarförslag om en
skatepark i området Kilen, från
Christine Johansson

Anna-Karin
Sonesson

Skickat på remiss
till Fritid- och
kulturnämnden
och Miljö- och
byggnadsnämnde
n

2012-06-20
2012/239

Medborgarförslag gällande
utformningen av torget, från
Solveig Ryd

Anna-Karin
Sonesson

Ksau 2012-09-17

2012-06-20
2012/241

Medborgarförslag från Sören
Svenlert angående ny cykelväg
till badplatsen vid Millegarne
och uppsättning av toalett

Anna-Karin
Sonesson

Skickat på remiss
till Fritid- och
kulturnämnden,
Tekniska
förvaltningen

Justeras

Utdragsbestyrkande

47(63)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-10-09

2012-06-20
2012/242

Medborgarförslag från Sören
Svenlert att vid Östra piren i
Ronnebyhamn bygga sjöbodar,
anlägga toaletter, duschar,
sophantering samt
uppställningsplatser för husbilar
och bilar och en marina i
Angelskogsviken

Anna-Karin
Sonesson

Lämnat till
sammanträde. Au
2012-10-01

2012-08-30
2012/260

Medborgarförslag gällande
Surfplatta till alla äldre från Bo
Arnesjö

Johan Sandevärn

Under beredning

2012-08-30
2012/273

Medborgarförslag angående en
vägtrafikspegel behövs i hörnet
Flensburgsgatan –
Pepparbacksgatan

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till
Tekniska
förvaltningen

2012-08-30
2012/290

Medborgarförslag avseende en
tränings- och tävlingsbana för
dragracing samt konbana

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till Fritidoch
kulturnämnden

2012-09-27
2012-299

Medborgarförslag från Emma
Johansson och Christine
Johansson angående
iordningställande av lekplatsen
vid Synaregatan

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till
Tekniska
förvaltningen

2012-09-27
2012/305

Medborgarförslag från William
Larsson med förslag om förhöjt
övergångställe vid korsningen
Bredingavägen –
Risatorpsvägen

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till
Tekniska
förvaltningen

2012-09-27
2012/308

Medborgarförslag angående
utplacering av park- och
vilobänkar efter
promenadstråken i Ronneby

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet.
_____________________
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2012/248
§ 287 Revisionsrapport granskning av turismverksamheten
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §350/2012 2012-10-01,
Revisionsrapport granskning av
turismverksamheten

2

Handling

2012-09-24

Yttrande gällande granskning av
turismverksamheten, Fritid- och
kulturnämnden

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-14

Synpunkter på revisionsgranskningen av
kommunens turismverksamhet 2012

4

Handling

2012-06-15

Revisionsrapport granskning av
turismverksamheten, Revisionen

Näringslivschef Marcus Sandekjer lämnar följande förslag
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisorn Lina Olsson på KPMG gjort en
genomlysning av turismverksamheten på Ronneby kommun . Denna är ställd till både Fritids- och
Kulturnämnden och Kommunstyrelsen.
Rapporten pekar på att flera chefsbyten på kort tid påverkat turismverksamheten. Vikten av
tydlighet i målen påtalas också, något som nuvarande nämnd och verksamhetschef har aktiv dialog
runt.
Marknadsperspektivet är viktigt och det finns behov av att se över hur samverkan mellan kommun
och företag sker. Kommunen bör spela en framträdande roll, bl.a. i informations- och
marknadsföringsarbetet och kommunikationen mellan turistbyrån, informationsenheten och
näringslivsenheten därför är viktig.
Självklart krävs också resurser för att utveckla verksamheten, antingen genom att tillföra
budgetmedel, eller genom att effektivisera den befintliga verksamheten. Detta skulle kunna ske
exempelvis genom samordning av turistbyrån med bibliotek eller privata aktörer.
En diskussion förs också av bl.a. Region Blekinge och Länsstyrelsen om att slå ihop resurser från
kommunala och regionala aktörer. Även bolagisering har kommit upp som alternativ. Det är av vikt
att turismverksamheten i Ronneby deltar i denna diskussion.
Flera positiva satsningar har genomförts, bland annat Visit Ronneby och Visit Blekinge, men det är
av stor vikt att turismen ses som ett kommunalt fokusområde och spetsas till ytterligare.
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 och ledamoten JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om yttrande
till Revisionen.
_____________________
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2012/249
§ 288 Revisionsrapport granskning av kommunens näringslivsarbete
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §351/2012 2012-10-01,
Revisionsrapport granskning av
kommunens näringslivsarbete

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-12

Synpunkter på revisionsgranskning av
näringslivsenheten 2012

3

Handling

2012-06-15

Revisionsrapport granskning av
kommunens näringslivsarbete,
Revisionen

Näringslivschef Marcus Sandekjer lämnar följande förslag
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisorn Eric Rydén på KPMG gjort en
genomlysning Näringslivsenhetens verksamhet.
Några kommentarer:
I punkten 5.1 anges att personella resurser för landsbygd och besöksnäring överförts till fritids- och
kulturförvaltningen. Detta stämmer inte helt, utan det handlar istället om resurser för evenemang
som överförts. Näringslivsenheten sköter även fortsättningsvis ”företagsdelen” av besöksnäringen,
det vill säga normal kontakt med besöksnäringsföretag. Landsbygdsfrågor inom
Landsbygdspolitiska programmet har ett tredelat ansvar, där Näringslivsenheten har en av delarna.
Vad gäller punkten 8.1 ”Företagsamheten 2012” kan det konstateras att mindre kommuner med
större statliga verksamheter (som försvarsanläggningar) eller större företag, oftast har något färre
antal företagare än andra kommuner. Detta är ganska naturligt och siffrorna är därför liknande i
Ronneby och Olofström, jämfört med Karlshamn och Sölvesborg.
Befolkningsminskningen i kölvattnet av högskolans flytt (ca 300 personer 2011) påverkar
tillväxttalen. Men vill man använda en annan undersökning så hamnade Ronneby kommun på plats
49 av 290 när Företagarna och UC mätte omsättning, vinst och kreditvärdighet på Sveriges företag
2011. Bilden är inte entydig.
Precis som revisorn påpekar i punkterna 8.2-8.4 så ska de olika näringslivsundersökningarna tolkas
med viss försiktighet. Jag inser ju att målen för näringslivsenheten är satta rankingmässigt (d.v.s.
relativt uppfattningar inom andra kommuner) i Svenskt Näringslivs undersökning, men man ska
heller inte glömma bort att nästan samtliga ”kommunala faktorer” i Ronneby når upp till betyget 3,
eller ”godkänt”. Det ska man givetvis inte vara nöjd med, men det är lätt att fastna i uppfattningen
att allt är uselt och cementera en negativ inställning. Det är också viktigt att påtala att
näringslivsklimatet inte bara är en kommunal angelägenhet. Detta understryks av att faktorer
utanför kommunens kontroll var en anledning till att rankingen totalt sett inte steg så mycket hos
Svenskt Näringsliv; företagens uppfattning om bl.a. ”media”, ”allmänheten” samt ”företagens egna
initiativ” sjönk.
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Jag delar Eric Rydéns åsikt att Ronneby kommun ska delta i ”Insikt” för att få en mer nyanserad
bild av kommunens förbättringsarbete, och vi har preliminäranmält kommunen till 2013 års
undersökning (de sker vartannat år).
Revisorns sammanfattning i punkten 9 uppfattar jag som en god ögonblicksbild av kommunens
näringslivsarbete. Punktlistan ger indikationer på de områden som fungerar väl och de där vidare
diskussion behöver föras.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om yttrande
till Revisionen.
_____________________
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2012/36
§ 289 Mål och budgetförutsättning 2013
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §352/2012 2012-10-01, Mål och
budgetförutsättning 2013

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-26

Avstämmningav budgetförutsättningar för
Kommunledningsförvaltningen

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-26

Förslag till Kommunfullmäktiges
verksamhetsmål avseende KS
verksamhet / KS verksamhetsmål

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Budgetpåverkande väsentliga
förändringar avseende Tekniska
förvaltningens verksamhetsområde.

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Avstämning av budgetförutsättningar för Kommunledningsförvaltningen
Enhet för Samordning, Utveckling och Sekretariat (SUS)
Prognos innevarande år
Prognosen för innevarande år visar ett överskott i personalkostnader på ca 500 tkr, p g a
vakanssituation.
Av ”kommuninternt” beviljade medel till VA-projektet beräknas ej 795 tkr förbrukas under
innevarande år. Avstämning sker i samband med årsbokslutet, varefter kvarstående medel avses
äskas i kompletteringsbudget.
Viss osäkerhet kring utfallet på KS och KF. Sammantaget beräknas kontona ge ett underskott på ca
100 tkr.
Budgetförutsättningar KF budget 2013-2015
Medel för administrativ utveckling reducerades till 300 tkr 2012. Fr o m 2013 är avsättningen 500
tkr/år.
Medel för genomförande av EU-val, riksdags-, landstings- och kommunalval, finns avsatta 2014.
Driftkostnader för ett nytt ärendehanteringssystem finns från 2013, med helårseffekt från 2014.
Räddningstjänsten budget reducerades 2012 med 1 mkr, därefter återläggs 600 tkr och reduktionen
övriga planår är 400 tkr.
Trafikkostnaderna har i separat beslut under året justerats så att hela marknadsplanens kostnad
upptas under SUS-enheten. Samtidigt har i motsvarande grad ianspråktagande av obeskattade
reserver ökat på centrala konton.
Avstämning mot budgetförutsättningar 2013-2015
Trafikkostnaderna är i plan 2013 upptagna till 15 126 tkr. Den nya marknadsplanen anger 19 300
tkr. Justering motsvarande 2012 föreslås, varpå mellanskillnaden 4 174 tkr läggs till budgeterat
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ianspråktagande av beskattade reserver på centrala konton. Det sammantagna ianspråtagandet av
obeskattade reserver behöver belysas i särskild ordning och planeras för kommande budgetår.
Även trafikkostnader för kommande planår behöver justeras. Möjligheterna att möta med
kvarstående obeskattade medel är begränsade. Se nedanstående tabell:
Trafikkostnader
2012*)
2013
2014
2015
KF budget 2012-2015
14 424
15 126
15 514
16 000
Ianspråktagande
Centrala konton
KF budget 2012-2015
2 000
2 000
Nettokostnad i
Bu 2012-2015
12 424
13 126
15 514
16 000
21 300
Ny marknadsplan
17 625
19 300
20 800
5 300
Behov av ökat anslag eller
5 201
6 174
5 286
ianspråktagande obeskattade
reserver
*) I KF §202/2012 har justering skett enligt ny marknadsplan. Beslutet gäller för 2012.

Totalt finns 10,1 mkr i obeskattade reserver att fördela över åren. Överskjutande delar måste täckas
genom ökade anslag.
För att öka resurserna för att driva utvecklings- och förändringsarbete m m föreslås att budgeten
tillförs 500 tkr. Dessa medel kan budgeteras under Kommundirektören, eller som en reserv till
exempelvis KS AU:s förfogande.

Enheten för Arbetsmarknad- och integration
Prognos innevarande år
FAS3 beräknas till ett snitt på ca 95 personer; ca 130 personer hade behövts för att realisera
budgeterade intäkter.
Totalt beräknas enhetens underskott till 1,5-2 mkr.
Budgetförutsättningar KF budget 2013-2015
Budgeten bygger på samma förutsättningar avseende intäktsflöde under hela planperioden.
Avstämning mot budgetförutsättningar 2013-2015
Chefen för enheten arbetar för närvarande med en översyn av verksamheten; ur såväl det
verksamhetsmässiga som det finansiella perspektivet.
Denna översyn redovisas i ett separat ärende.

Ekonomienheten
Prognos innevarande år
I paritet med budget.
Budgetförutsättningar KF budget 2013-2015
Driftmedel för ett nytt beslutsstödsystem finns fr o m 2014, helårseffekt 2015.
Avstämning mot budgetförutsättningar 2013-2015
Avtalet avseende ekonomisystemet löper ut 2014-12-31, vilket ger en osäkerhet avseende
kostnaderna för 2015.
I övrigt bedöms verksamheten kunna bedrivas inom givna ramar.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-10-09

55(63)

Personalenheten
Prognos innevarande år
I allt väsentligt i balans.
Budgetförutsättningar KF budget 2013-2015
Samma förutsättningar som 2012.
Avstämning mot budgetförutsättningar 2013-2015
Till den fackliga verksamheten har tillkommit nya kostnader avseende förhyrda lokaler, totalt 118
tkr. Motsvarande intäkt tillkommer inom ramen för Tekniska förvaltningens budget.
Utgångspunkten för kostnadsökningen är att hantera posten inom ramen för internbudgetarbetet.
Verksamheten bedöms i övrigt kunna bedrivas inom givna ramar.

Enheten för Kommunikation och Medborgarservice
Prognos innevarande år
Håller sig inom givna ramar.
Budgetförutsättningar KF budget 2013-2015
2014 finns medel, 500 tkr, för att utveckla intranätet ”Nya PortalR”.
Avstämning mot budgetförutsättningar 2013-2015
Enheten önskar att de medel som finna avsatta för intranätet 2014, 500 tkr, flyttas till 2013 års
budget. Anledningen är att nå samordningseffekter med införandet av nytt dokument- och
ärendehanteringssystem. Vidare att som arbetsgivare gentemot personalen kunna uppvisa ett
modernt och attraktivt intranät.
För strategiska marknadsföringsinsatser finns budgeterat 400 tkr/år. För att öka insatserna i det
strategiska arbetet förslås att budgeten tillförs ytterligare 300 tkr för budgetåret 2013.
Investeringsbudget
2013 finns behov av investeringsmedel för utbyggnad av trådlösa nätverk inom
utbildningsverksamheten. Det finns en planering som ännu ej är kostnadsberäknad. Enheten avser
att återkomma med en kostnadsberäknad plan till Kommunstyrelsens sammanträde.
Behov finns av att modernisera kommunens informationstavlor (vägskyltar). Alternativet med tre
digitala fullskärmar är beräknat till en investeringsutgift på ca 2,5-3 mkr. Till detta kommer en årlig
driftkostnad på ca 250 tkr/år.
Ett enklare alternativ, del av skylt digital, ger en investering på ca 1,5 mkr och en årlig driftkostnad
på ca 50 tkr.
Frågan om investeringar i nya informationstavlor kan alternativt hänskjutas till budgetprocessen
inför 2014.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Jan-Eric Wildros, S, JanAnders
Palmqvist, S samt tjänstgörande ersättare Malin Norfall, S.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att underlagen överlämnas till budgetberedningen.
_____________________
Exp:

Johan Sjögren
Budgetberedningen

Justeras

Utdragsbestyrkande

56(63)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-10-09

57(63)

2012/28
§ 290 Delegationsärenden
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-02

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor

2

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §353/2012 2012-10-01,
Delegationsärenden

3

Beslut allmänt ärende

2012-09-14

KS AU §329/2012 2012-09-17,
Delegationsärenden

4

Handling

2012-09-12

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor, Utbildningsenheten

Sammanfattning §329
Genom av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning § 13/2005 har kommunstyrelsen
delegerat sin beslutanderätt till verksamhetschef enligt följande:
Fastställa förfrågningsunderlag upp till tio prisbasbelopp/år och med maximalt 4 års avtalstid.
Delegat: Kommundirektör eller verksamhetschef
Fastställa förfrågningsunderlag i ärenden avseende upphandling som uppdras till annan
organisation.
Delegat: Kanslichef
Teckna ramavtal med leverantörer som fått tilldelningsbeslut i upphandlingsärenden
Delegat: Kommundirektör eller verksamhetschef
Avge yttrande över överklagat beslut i upphandlingsärende
Delegat: Kommundirektör eller verksamhetschef

Ärende

Fastställt
Förfrågningsunderlag

Lekmateriel mm
Mattransporter
Köksutrustning
Service av hjälpmedel
HR-system
Hyra av fordon inkl. förare
och utrustning
Försäkringsmäklare
Företagshälsovård och
skolläkare
Bevakning
Justeras

2012-02-28
2011-10-06

2012-03-05

Avgivit
Tecknat
yttrande till
ramavtal
förvaltnings-/
kammarrätten
2012-03-26
2012-05-21
2012-07-01
2012-07-31
2012-06-07
2012-03-15
2012-02-08
2012-01-09
2012-03-15
2012-01-31
2012-06-19
2012-05-21

Handläggare

Maria Landgren
Maria Landgren
Maria Landgren
Maria Landgren
Teo Zickbauer
Teo Zickbauer
Teo Zickbauer
Teo Zickbauer

2012-06-19 Teo Zickbauer
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Sammanfattning §353
Återrapportering av delegationsbeslut personalfrågor har inkommit från Utbildningsnämnden.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.

Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut personalfrågor har inkommit från
Kommunledningsförvaltningen, Enheten för samordning, utvecklings och sekretariat.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
_____________________
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2012/321
§ 291 Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2013
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §354/2012 2012-10-01,
Sammanträdesdagar för
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
2013

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Förslag till sammanträdesdagar för
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott

Sammanfattning
Kommunstyrelsen
2013-01-08
2013-02-05
2013-03-05
2013-04-02
2013-05-07
2013-06-04

2012-08-13
2013-09-03
2013-10-08
2013-11-05
2013-11-26

Kommunstyrelsen arbetsutskott
2013-01-21
2013-02-11
2013-02-25
2013-03-18
2013-04-08
2013-04-22
2013-05-13
2013-05-27
2013-06-10

2013-08-19
2013-09-09
2013-09-23
2013-10-14
2013-10-28
2013-11-11
2013-12-02
2013-12-16

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Kommundirektör Jörn Wahlroth presenterar ett reviderat förslag gällande Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen
2013-01-08
2013-02-05
2013-03-05
2013-04-02
2013-05-07
2013-06-04
Justeras

2012-08-13
2013-09-03
2013-10-08
2013-10-29 Extra, skattesats och budget
2013-11-05
2013-11-26
Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-10-09

60(63)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående förslag till sammanträdesdagar 2013 för
Kommunstyrelsens arbetsutskott och reviderat förslag gällande Kommunstyrelsen.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun
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Kommunstyrelsen
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2012/322
§ 292 Sammanträdesdagar för Personalutskottet 2013
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §355/2012 2012-10-01,
Sammanträdesdagar för
Personalutskottet 2013

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Förslag till sammanträdesdagar för
Personalutskottet och Central
samverkansgrupp 2011

Sammanfattning
2013-01-28
2013-03-11
2013-04-29
2013-06-17

2013-08-26
2013-10-07
2013-11-18

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående förslag till sammanträdesdagar 2013 för
Personalutskottet.
_____________________
Exp:

Jonas Jönsson

Justeras
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2012/323
§ 293 Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige 2013
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §356/2012 2012-10-01,
Sammanträdesdagar för
Kommunfullmäktige 2013

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Sammanträdesdagar för
Kommunfullmäktige 2013

Sammanfattning
2013-01-31
2013-02-28
2013-03-27 (obs onsdag)
2013-04-25
2013-05-30
2013-06-20

2013-08-29
2013-09-26
2013-10-31
2013-11-28
2013-12-12

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande reviderade förslag:
2013-01-31
2013-02-28
2013-03-27 (obs onsdag)
2013-04-25
2013-05-30
2013-06-19 (obs onsdag)

2013-08-29
2013-09-26
2013-10-31
2013-11-28
2013-12-12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige godkänner ovanstående reviderade
förslag till sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige 2013.
_____________________
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2012/117
§ 294 Information inför beslut om konkurrensutsättning av städverksamheten
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-03

Information inför beslut om
konkurrensutsättning av
städverksamheten

2

Handling

2012-10-02

Begäran om central förhandling enligt
MBL 14§, Kommunal

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-26

Förhandlingsprotokoll

4

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §303/2012 2012-09-03, Förstudie
2 konkurrensutsättning, städ samt
tillämpningsanvisning

5

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-21

Handlingsplan för konkurrensutsättning

Personalsekreterare Inger Rosenström informerar följande:
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 3 september 2012 förslagit kommunstyrelsen att fastställa
en tidplan för genomförandet av konkurrensutsättning av städverksamheten, enligt vilken frågan
skulle behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2012.
Förhandling enligt medbestämmandelagen 11 § avslutades den 25 september 2012 med de berörda
fackliga organisationerna Kommunal och Vision.
Kommunal har därefter den 2 oktober 2012 inkommit med begäran om central förhandling enligt
medbestämmandelagen 14 §. Denna förhandling kommer inte att kunna genomföras och avslutas
före kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober, varför frågan om konkurrensutsättning inte kan
behandlas vid detta tillfälle.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

