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Sammanträdesprotokoll
2012-10-25

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 - 17.50

Beslutande

Roger Fredriksson (m)
Kenneth Michaelsson (c)
JanAnders Palmqvist (s)
Susanne Lundgren (m)
Thomas Håkansson (c)
Roger Gardell (fp)
Willy Persson (kd)
Jan-Eric Wildros (s)
Peter Bowin (v)

Ersättare
Claes Diurhuus-Gundersen (m) tjänstg. ers.
Anders Bromeé (m) tjänstg. ers.
Lennarth Förberg (m)
Margareta Yngveson (s) tjänstg. ers.
Annette Rydell (s) tjänstg. ers.
Malin Norfall (s) tjänstg. ers.
Martin Moberg (s) tjänstg. ers.

Övriga deltagare:
Jörn Wahlroth kommundirektör, Ann Hermansson, sekreterare
Övriga deltagare, delvis:
Utses att justera:

Jan-Anders Palmqvist

Justeringens plats och tid:
Stadshuset 2012-10-25 Omedelbart justerat

Sekreterare:

Ann Hermansson

Ordförande:

Roger Fredriksson

Justerande:

Jan-Anders Palmqvist

Paragrafer:

295-296

Anslag/Bevis
Protokollet är omedelbart justerat.
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2012-10-25

Datum för anslags uppsättande:

2012-10-25

Datum för anslags nedtagande:

2012-11-16

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Ann Hermansson
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Innehållsförteckning
§ 295 Förslag om tilläggsanslag inom ramen av AFA pengar
Beslut
§ 296 Förslag av yttrande till Förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Beslut
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7
8
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2012/287
§ 295 Förslag om tilläggsanslag inom ramen av AFA pengar
Beslutsunderlag
1

Handling

2012-10-17

AFA-pengar, Fritid- och kulturnämnden

2

Handling

2012-10-17

Ansökan om tilläggsanslag inom ramen
för återbetalda AFA-pengar,
Socialnämnden

3

Handling

2012-10-15

Begäran om tilläggsanslag§ 126/2012,
Utbildningsenheten

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-12

äskande om reviderat investeringsanslag,
miljö- och byggnadsnämnden

5

Handling

2012-10-10

Ansökan om tilläggsanslag inom ramen
för återbetalda AFA-pengar,
Äldreomsorgen

6

Beslut allmänt ärende

2012-09-27

KF § 275/2012 2012-09-27, Förslag om
tilläggsanslag inom ramen av AFA
pengar

KF § 275/2012
Kommunalråd Roger Fredriksson lämnar följande förslag
Sammanfattning
Följande nämnder/förvaltningar föreslås erhålla tilläggsanslag för riktade åtgärder/insatser
enligt nedan.
Kommunstyrelsen/Tekniska förvaltningen 2 000 tkr
Anslaget ska användas till:
 Uppfräschning gatubelysning centrala Ronneby
 Uppfräschning centrum i tätorterna
 Enklare åtgärder lekplatser
 Målning inomhus skolor, förskolor
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen/
informationsenheten 500 tkr
Anslaget ska användas till:
 Uppdatering av infotavlor
 Framtagande av informationsmaterial
 Marknadsföring
Utbildningsnämnden 3 800 tkr
Anslaget ska användas till:
 Datorer till lärare åk 1-6
 Trådlöst nätverk skolor
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Skolgårdar, lekplatser skolor
Pedagogiska hjälpmedel

Fritidsnämnden 1 500 tkr
Anslaget ska användas till:
 Investeringsbidrag föreningar
 Extra underhåll badplatser och egna anläggningar
Finansiering kan ske inom ramen för de AFA pengar, ca 25 miljoner kronor, som betalas ut i
november 2012 och ger motsvarande resultatpåverkan. Av de 25 mkr har 11,5 mkr redan satsats på
underhållsåtgärder på kommunens fastigheter.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att bevilja tilläggsäskande med
ovanstående fördelning och med finansiering inom ramen för AFA-pengarna. Anslaget gäller för år
2012. Nämnderna ska redovisa genomförda åtgärder i samband med bokslutet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy
Andersson, S, Bo Johansson, S samt tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Bo Johansson, S:
Inledningsvis vill vi framföra att beredningen av ärendet varit urusel. Någon genomgång av aktuella
behov inom nämndernas verksamheter har inte redovisats. De återbetalade medel från 2007 och
2008 avseende ”AFA-pengar” kunde naturligtvis förstärkt kommunens egna kapital. Om de
används under 2012 är det viktigt att de inte innebär tillkommande kostnader kommande budget
och planår. Tvärtom bör de i så fall användas till att tidigarelägga exempel planerat underhåll för
2013 och framåt. Någon redovisning av detta är inte gjord.
Trots detta tillstyrker vi förslaget till tilläggsanslag avseende KS verksamheter.
När det gäller förslaget till tilläggsanslag till Utbildningsnämnden och Kultur –och
Fritidsnämnden föreslår vi att det remitteras för beredning till respektive nämnd.
I denna beredning bör ingå att nämnderna anger de mest angelägna behoven för tilläggsanslag under
2012. Även här gäller att ev tilläggsanslag inte skall medföra ökade kostnader kommande budgetoch planår. Nämnderna ska överväga behovet av extranslag som också kan stärka kvaliteten inom
deras verksamheter, exempelvis ökat mediaanslag till folkbiblioteken, tidigareläggning av planerat
underhåll mm. Redovisning ska också göras om anslaget avser drift eller investering.
Vidare föreslår vi att de barnfamiljer som blivit debiterade med en extra månadsavgift pga
det olagligt fattade, senare lagakraftvunnet, beslutet om höjda avgifter inom barnomsorgen,
får en återbetalning som finansieras via de återbetalade AFA medlen.
Övriga nämnder som i ”Förslag till tilläggsanslag inom ramen av” AFA-pengar” inte föreslås
erhålla något tilläggsanslag ges en möjlighet att enligt ovanstående principer om att det inte skall
vara ramhöjande att begära tilläggsanslag. Beredningen i nämnderna bör ske skyndsamt för att KF
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ska kunna fatta beslut vid oktobersammanträdet. Det kan krävas extrasammanträden i nämnderna
och därför bör nämnderna omgående delges ovanstående möjlighet.
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen bifaller Arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till Arbetsutskottets förslag:
Nej-röst för bifall till JanAnders Palmqvists, S och Bo Johanssons, S, yrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, nio (9) ja-röster och sex (6) nejröster.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att bevilja tilläggsäskande med
ovanstående fördelning och med finansiering inom ramen för AFA-pengarna. Anslaget gäller för år
2012. Nämnderna ska redovisa genomförda åtgärder i samband med bokslutet.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
JanAnders Palmqvist, S, meddelar att han avser att före justeringen inkomma med en skriftlig
reservation.
RESERVATION i ÄRENDE 23 2012 09 11
Enligt KL 5 kap 26 27 §§ framgår det mycket tydligt vad som gäller avseende beredningstvång.
Ytterst handlar beredningstvånget om att upprätthålla medborgarnas förtroende för fullmäktiges
beslut. Beredningen ska syfta till att ge fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för
besluten.
I detta ärende har överhuvudtaget inte någon beredning av förslaget till beslut gjorts av de nämnder
som föreslås erhålla tilläggsanslag. Det är alltså inte frågan om vilken kvalitet, omfattning eller om
ärendet är allsidigt belyst det handlar om. Det är fullständig avsaknad av beredning. Det är ren trots
mot gällande lagstiftning!
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist S, Roger Fredriksson M, Peter Bovin V, Kenneth
Michaelsson M, Anna Carlbrant RP, Helena Augustsson MP
Yrkanden
JanAnders Palmqvist framställer följande yrkanden.
Att kommunfullmäktige beslutar att
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1. tilldela anslag från återbetalning av AFA-pengar enligt kommunstyrelsens beslut till
kommunstyrelsens enheter tekniska förvaltningen och informationsenheten,
2. remittera kommunstyrelsens förslag till utbildningsnämnden och fritid- och kulturnämnden
för beredning,
3. barnomsorgsavgift som uttagits för en extra månad 2012, ska återbetalas till barnfamiljerna
och finansieras via återbetalda AFA-medel,
4. övriga nämnder ges möjlighet begära tilläggsanslag inom ramen för till kommunen
återbetalda AFA-pengar.
Propositionsordning
För yrkandena nr 2-4 framställer ordföranden proposition enligt följande.
Nr 2. Den som bifaller remiss till utbildningsnämnden och fritid- och kulturnämnden röstar ja. Den
som vill avslå detsamma röstar nej.
Nr 3. Den som bifaller yrkandet att barnomsorgsavgiften för en extra månad 2012 ska återbetalas
röstar ja och den som avslår detsamma röstar nej.
Nr 4. Den som bifaller yrkandet att övriga nämnder ges möjlighet begära tilläggsanslag inom ramen
för till kommunen återbetalda AFA-pengar röster ja och den som avslår detsamma röstar nej.
Omröstningsresultat
Omröstningen utföll för respektive yrkande sålunda.
Yrkande nr 2. Antal som röstat ja 25 st. Antal som röstat nej 24 st.
Yrkande nr 3. Antal som röstat ja 25 st. Antal som röstat nej 23 st. Antal som avstår sin röst 1 st.
Yrkande nr 4. Antal som röstat ja 25 st. Antal som röstat nej 24 st.
Kommunfullmäktiges beslut
Yrkande nr 1. Att anslå medel för tillfälliga åtgärder till kommunstyrelsen för tekniska
förvaltningen och informationsenheten, enligt beslut i Kommunstyrelsen.
Yrkande nr 2 Att ärendet ska remitteras för beredning i utbildningsnämnden och fritid- och
kulturnämnden.
Yrkande nr 3. Att barnomsorgsavgift som uttagits för en extra månad 2012, ska återbetalas till
barnfamiljerna och finansieras via återbetalda AFA-medel.
Yrkande 4. Att övriga nämnder ges möjlighet begära tilläggsanslag inom ramen för till kommunen
återbetalda AFA-pengar.
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden § 236/2012:
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till vad som framgår under rubriken
bedömning lämna ett reviderat äskande till Kommunstyrelsen om investeringsanslag för
ombyggnad motsvarande 300 tkr för ombyggnad av lokalerna, samt 100 tkr för möbler och
inventarier i själva receptionsdelen.
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Äldrenämnden § 110/2012:
Äldrenämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige anhålla om 3,5 miljoner kr för att täcka årets
överskridande av budgeterade kostnader i hemtjänsten. Anhålla om 380 tkr för att utbilda
omvårdnadspersonal i genomförandeplaner för att få ett kraftigt kvalitetshöjande arbete i
verksamheten.
Utbildningsnämnden § 126/2012:
Utbildningsnämnde besluta att föreslå att Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden ett
tilläggsanslag om 4 968 tkr, enligt bifogat underlag.
Fritid- och kulturnämnden § 102/2012:
Fritid- och Kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att nämnden, under
förutsättning att AFA-pengar tilldelas nämnden, få fatta beslut om fördelning av medlen med
inriktning om 50 % till ”bidrag för föreningsinvesteringar” och 50 % till ”extra underhåll i egna
verksamheten.
Socialnämnden § 152/2012:
Socialnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige anhålla om ett tilläggsanslag om 950 tkr,
enligt bifogat underlag.
Överförmyndarnämnden § 402/2012:
Överförmyndarnämnden besluta att anhåll om 25 tkr för inköp av aktskåp och handböcker i
godman/förvaltarskap.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Thomas Håkansson, C, Susanne Lundgren, M, Jan-Eric Wildros, S, Peter Bowin,
V, tjänstgörande ersätter Margaretha Yngvesson, S, samt Lennart Förberg, M,
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att Utbildningsnämnden beviljas ett anslag om 2, 9 mkr,
samt att Fritid- och Kulturnämnden beviljas ett anslag om 1 500 tkr.
JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till att bevilja Utbildningsnämnden ett anslag om 2, 9 mkr,
samtliga yrkande avseende drift från nämnderna, samt 350 tkr till datorer till
förskoleklasspedagoger och fritidspedagoger, till en summa om 6 105 tkr.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförande Roger Fredrikssons, M, yrkande,
Beslut
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Utbildningsnämnden ett anslag om 2, 9 mkr och att Fritidoch Kulturnämnden beviljas ett anslag om 1 500 tkr. Anslaget gäller för år 2012.
_____________________
Exp.
Kommunfullmäktige
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2012/339
§ 296 Förslag av yttrande till Förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-16

Förslag till yttrande Förvaltningsrätten

2

Handling

2012-10-09

Föreläggande angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen,
Förvaltningsrätten i Växjö

3

Skrivelse/brev

2012-10-03

Begärda handlingar samt följebrev,
Förvaltningsrätten i Växjö

4

Handling

2012-10-03

Anmodan att inlämna handlingar till
förvaltningsrätten senast den 9 oktober
2012, Förvaltningsrätten i Växjö

5

Handling

2012-10-01

Laglighetsprövning av beslut i Ronneby
kommun Kommunstyrelsen, Per
Ericsson, FP

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Per Ericsson har begärt att Förvaltningsrätten i Växjö undanröjer besluten enligt
paragraferna 256-260 med angivet skäl att växeltjänstgöring ägt rum i strid mot
kommunallagen.
Bedömning
Genomgång har skett av ärendet, varav framgår att växeltjänstgöring inte ägt rum.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta godkänna upprättat förslag till yttrande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Susanne
Lundgren, M, Kenneth Michaelsson, C, Thomas Håkansson, C, Roger Gardell, FP, Peter Bowin, V,
samt tjänstgörande ersätter Margaretha Yngvesson, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande.
_____________________
Exp.
Förvaltningsrätten i Växjö
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