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2012/27
§ 301 Information från näringslivschef Marcus Sandekjer hur företagandet
/sysselsättningen ser ut för Ronnebys del i nuläget
Sammanfattning
Näringslivschef Marcus Sandekjer redovisar hur företagandet/sysselsättningen ser ut för Ronnebys
del i nuläget. Vidare redovisades från Region Blekinge - Nytt Intäktsbaserat projekt och från
”Förenkla helt enkelt”.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Susanne
Lundgren, M, JanAnders Palmqvist, S, Jan-Eric Wildros, S, Tommy Andersson, S, samt Peter
Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/117
§ 302 Förstudie 2 konkurrensutsättning, städ samt tillämpningsanvisning
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

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

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-31

Reviderat genomförandeförslag
avseende konkurrensutsättning av
städverksamheten enligt beslut KS au
2012

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-31

Prot MBL § 14 Konk utsättn Förstudie 2.

4

Handling

2012-10-17

Tillämpningsanvisningar vid
konkurrensutsättning av verksamheter i
Ronneby, Fritid- och kulturnämnden

5

Beslut allmänt ärende

2012-10-08

KS § 294/2012 2012-10-09, Information
inför beslut om konkurrensutsättning av
städverksamheten

6

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-03

Information inför beslut om
konkurrensutsättning av
städverksamheten

7

Handling

2012-10-02

Begäran om central förhandling enligt
MBL 14§, Kommunal

8

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-26

Förhandlingsprotokoll

9

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

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

10

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-21

Handlingsplan för konkurrensutsättning

Kommundirektör Jörn Wahlroth, upphandlare Maria Landgren, Tekniska förvaltningschef Magnus
Graad samt personalsekreterare Inger Rosenström redovisar utredningsuppdrag avseende Förstudie
2 Konkurrensutsättning- städ samt tillämpningsföreskrifter
Sammanfattning
Arbetsgruppens förslag angående konkurrensutsättning jämte tidplan är följande:
 Två städområden konkurrensutsätts: Ronneby 1 och Ytterområdena
 Utförande sker enligt Insta 800 (SIS Städstandard SS 62 78 01 Städkvalitet), varvid
utförandet kopplas till upphandlad funktionsnivå baserad på verksamheternas kvalitetskrav.
 Entreprenörer tillåts lämna anbud för båda områdena men även anbud enskilt på respektive
område, vilket medför att avtal kan komma att tecknas med två olika entreprenörer.
 Ronneby kommuns städenhet tillåts lämna anbud på de två områden som konkurrensutsätts.
 Avtalstid förelås till tre plus 2 år.
 Externa konsultinsatser, för genomförande av redovisat förslag, bedöms till en kostnad om
ca 450 000 kr.
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Tidplan
Förstudie lämnas till kommundirektören, 2012-06-30.
Beredning i KS au, 2012-09-03.
Förhandling enligt 11 § MBL inför beslut om konkurrensutsättning, september 2012.
Beslut i KS om konkurrensutsättning, oktober 2012.
Antagande av konsult, december 2012.
Förhandling enligt 11 § MBL angående förfrågningsunderlag, april 2013.
Förfrågningsunderlag till KS au, maj 2013.
Anbud inkomna, juli 2013.
Förhandling enligt 38 § MBL angående antagande av entreprenör/-er, oktober 2013.
Övergångsförhandling enligt 11 och 28 §§ MBL, november 2013.
Avtalsstart 2014-03-01.

Medel för externa konsultinsatser för genomförande av den fortsatta processen hanteras genom
anslag i 2013 års budget. Till den del som konsultkostnader belastar 2012 sker finansiering genom
överskott i personalbudget.
Kostnaderna för konsultinsatserna ska belasta Kommunledningsförvaltningen.
Vidare har arbetsgruppen tagit fram tillämpningsanvisningar till det av Kommunfullmäktige
antagna programmet. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om tillämpningsanvisningarna.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att:
 Hela städenheten konkurrensutsätts.
 Utförande sker enligt Insta 800 (SIS Städstandard SS 62 78 01 Städkvalitet), varvid
utförandet kopplas till upphandlad funktionsnivå baserad på verksamheternas kvalitetskrav.
 Entreprenörer tillåts lämna anbud för alla områden men även anbud enskilt på respektive
område, vilket medför att avtal kan komma att tecknas med olika entreprenörer.
 Ronneby kommuns städenhet tillåts lämna anbud.
 Externa konsultinsatser, för genomförande av redovisat förslag, beviljas till en kostnad om
ca 450 000 kr. Medel för externa konsultinsatser för genomförande av den fortsatta
processen hanteras genom anslag i 2013 års budget. Till den del som konsultkostnader
belastar 2012 sker finansiering genom överskott i personalbudget.
 Tidplanen ska vara att verksamhetsövergång sker 2013-06-01.
 Tillämpningsanvisningarna godkänns.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy
Andersson, S, samt ersättare Monika Lindqvist, S,
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet lämnas till
Kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande, då MBL och central förhandling är avklarade.
Att kostnaden 450 tkr hanteras inom ramen för Kommunstyrelsens budget 2013.
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JanAnders Palmqvist, S, yrkar att ärendet återremitteras för att rutiner om beställarorganisation,
tillämpningsanvisningar och delegation säkerställs.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på återremiss mot att ärendet ska avgöras på
dagens sammanträde. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes.
Ja-röst för att ärendet avgörs på dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss av ärendet.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) ja-röster mot sju (7) nejröster, ärendet ska således avgöras på dagens sammanträde.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på sitt yrkande om att Kommunstyrelsen
beslutar att ärendet lämnas till Kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande, då MBL och
central förhandling är avklarade, samt att kostnaden 450 tkr hanteras inom ramen för
Kommunstyrelsens budget 2013 och finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för slutligt
ställningstagande, då MBL och central förhandling är avklarade.
Att kostnaden 450 tkr hanteras inom ramen för Kommunstyrelsens budget 2013.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för
återremissyrkandet.
_____________________
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2012/332
§ 303 Förslag till taxor för VA, elnät och renhållning 2013
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-12

KS AU § 359/2012 2012-10-15, Förslag
till taxor för VA, elnät och renhållning
2013

2 Handling

2012-10-02

Förslag till taxor för VA, elnät och
renhållning 2013, Ronneby Miljö & Teknik
AB

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I budget har vi räknat med en löneökning på 3 %. Vi räknar också med kostnadsökning på de varor
och tjänster som köps in till bolaget. Storleken på denna ökning är mera svårbedömd.
Vi har räknat med en budgeterad ränta på 3 %.
De största investeringarna under 2013 ligger inom VA-verksamheten. Det förändrade klimatet
innebär större krav på våra VA-anläggningar med ökade kostnader. Alternativa lösningar med
dammar och öppna ytor där vattnet kan svämma över utan att skada fast egendom är ett måste.
TAXOR FÖR 2013
VA-Taxan
Försäljningen av dricksvatten minskar från år till år. Organisationen slimmas även under 2012 då en
arbetsledare på vattenmätarverkstaden inte ersattes vid pensionering. Då vi fortsatt har stora
investeringar att göra på VA-sidan föreslår styrelsen en höjning av förbrukningstaxan med 2 %
både på fast och rörlig del. Höjningen innebär att den rörliga avgiften höjs med 50 öre/m3 och den
fasta avgiften höjs med 74 kr/år
Föreslagna taxor för brukningsavgiften se bifogad taxetabell bilaga 1.
Anläggningsavgiften föreslås höjas med 5 %.
Föreslagna taxor för anläggningsavgiften se bifogad taxetabell bilaga 2.
Elnäts- verksamheten.
Styrelsen föreslår oförändrade taxor.
Vår taxa på elnätssidan har inte höjts på de senaste åren. Förhandsregleringen som nu är genomförd
och godkänd av Energimyndigheten ger oss möjligheten att höja taxan med 8.6 % varje år till 2015.
Vi gör bedömningen att vår taxa kommer att fortsatt vara på en låg nivå.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-11-06

9(68)

Renhållningsverksamheten.
Målet är att få bort fraktionerna Latrin och Osorterat. Styrelsen föreslår därför en höjning för både
latrin, fettavskiljare och osorterat med 20 %. Tömning av slutna tankar och trekammarbrunnar
föreslås höjas med 3 %.
Ny tillståndsansökan pågår för Angelskog avfallsanläggning.
Renhållningens framtid är mycket beroende av den nya tillståndsansökan.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Thomas
Håkansson, C, Lena Karstensson, M, Susanne Lundgren, M, samt ersättare Claes DiurhuusGundersen, M.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla redovisade taxeförslag inkl
moms (enligt bilaga) från Ronneby Miljö och Teknik AB.
_____________________
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2012/344
§ 304 Möjligheterna att bygga lägenheter i de mindre orterna
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-12

KS AU §361/2012 2012-10-15,
Möjligheterna att bygga lägenheter i de
mindre orterna

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-05

Möjligheterna att bygga lägenheter i de
mindre orterna

AB Ronnebyhus:s VD Sven-Olof Klasson lämnar följande information
Sammanfattning
Allmänt
Beslut om investeringar i bolaget ska fattas enligt affärsmässiga principer. Därvidlag är det ingen
skillnad huruvida investeringen gäller ny- eller ombyggnad i de mindre orterna eller i kommunens
centralort. Affärsmässiga principer innebär bl.a. att investeringsbeslutet ska underställas de
avkastningskrav som marknaden ställer. Marknaden ställer högre avkastningskrav i mindre orter än
i större. Detta föranleds oftast av att risken bedöms vara större f.f.a när det gäller vakanser.
Förutsättningar för nyproduktion.
Vid produktion av hyresrätter behöver följande grundläggande förutsättningar vara uppfyllda.
1. Det ska finnas mark i bra läge med goda grundförhållanden som kan anskaffas till rimliga
priser.
2. Investeringen ska ge en för orten acceptabel hyra med godtagbar avkastning för projektet.
3. Det ska finnas ett tillräckligt antal intressenter till minst åtta lägenheter.
Punkt 1 förutsätts kunna lösas i de mindre tätorter där nyproduktion kan bli aktuell.
Punkt 2 är den avgörande punkten. Kostnaden för nyproduktion ger en hyresnivå som flertalet
intressenter anser vara för hög.
När det gäller produktionskostnaden finns förhållandevis tydligt underlag för småskalig
bostadsproduktion genom den upphandling som vår branschorganisation SABO genomfört och som
blev klar våren 2011. Enligt denna borde det vara möjligt att producera nya bostäder motsvarande
dagens höga krav på standard till en kostnad av ca 20 000 kr/m2 räknat i 2012 års penningvärde.
Vår bedömning är att hyrestaket i mindre orter inom Ronneby kommun ligger på ca 1 300 kr/m2
och år, innebärande att en tvårummare då kostar ca 6 800 kr/månad och en trerummare kostar ca
7 500 kr/månad. Som stöd för denna bedömning har vi erfarenheter från bolagets senaste
nyproduktion i Bräkne-Hoby om totalt åtta lägenheter som var inflyttningsklara i maj 2011.
Beslut om byggnation i Bräkne-Hoby fattades med medvetenhet om att projektets avkastning de
första 10 åren efter färdigställandet inte motsvarar marknadens krav utan den ekonomiska
bedömningen gjordes utifrån ett längre innehav än 10 år. Till grund för beslutet låg också en
diskussion om det gynnsamma ränteläget och förväntningar om fortsatt låga räntor under lång tid
framöver. I vilken mån detta ska påverka avkastningskravet finns olika uppfattningar om.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-11-06

11(68)

Marknadens avkastningskrav i Ronneby centrum ligger f.n. på 5,50 - 6,75 %, övriga tätorten 6,25 –
7,5 % och övriga kommunen 8,00 – 8,75 %.
Förutsatt att affärsmässiga avkastningskrav används vid beräkning av investeringens värde och med
ovanstående bedömningar om produktionspris och hyresnivå uppstår omgående ett
nedskrivningsbehov på ca 25 % av anskaffningsvärdet.
Punkt 3 belyser frågan om det finns en tillräcklig stor efterfrågan som kan motivera ett tillskott av
hyreslägenheter. Under 2011 färdigställdes två hus med sammanlagt åtta lägenheter i Bräkne-Hoby
som är fullt uthyrda. De erfarenheter som vi har från detta projekt är att det ska finnas minst två
intressenter per lägenhet vid projektets början. Under processens gång kommer ett flertal av dessa
att hoppa av medan ett mindre antal nya kommer till.
Att alla lägenheter kan hyras ut från färdigställandetidpunkten är väsentligt för projektets framgång.
I detta projekt har vi haft ett nära och konstruktivt samarbete med samhällsföreningen Bygd i
Samverkan. Stark lokal förankring är en framgångsfaktor för ett nybyggnadsprojekt.
För att få ytterligare erfarenheter om hur efterfrågan är i de mindre tätorterna har kontakt tagits med
samhällsföreningen i Johannishus. Dessa kontakter har hittills inte resulterat i att ett tillräckligt
stort antal intressenter kunnat mobiliseras. I Johannishus finns mark i lämpligt läge att bygga på,
men som vi nu bedömer inte tillräckligt stor efterfrågan på nya lägenheter.
Bedömning
Mot bakgrund av ovanstående så bedömer bolaget att det inte finns några marknadsmässiga
förutsättningar att under den närmaste framtiden etablera fler hyreslägenheter i kommunens mindre
tätorter. Bolaget utesluter däremot inte att ytterligare etableringar kan ske om det visar sig att de
förutsättningar som idag råder på ett markant sätt förändras.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M och ledamot Kenneth Michaelsson, C.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/342
§ 305 Ansökan till Blekinge fiskeområde om medel till att utveckla Ronneby hamn
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-12

KS AU § 362/2012 2012-10-15, Ansökan
till Blekinge fiskeområde om medel till att
utveckla Ronneby hamn

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-08

Ansökan till Fiskeområde Blekinge om
medel till att utveckla Ronneby hamn

3

Handling

2012-10-04

Ansökan till Blekinge fiskeområde om
medel till att utveckla Ronneby hamn,
Ronneby kommun

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Östra piren i Ronneby hamn är en viktig strategisk plats för att knyta ihop staden Ronneby med
Östersjön men som hitintills har varit en relativt outnyttjad resurs. Närheten till havet, Ronneby åns
utlopp samt naturområden skapar goda förutsättningar till att skapa näringar kopplat till yrkesfiske,
matservering, försäljning av förädlade fiskprodukter såväl som turistindustri i form av
skärgårdstrafik, uthyrning av båtar, kanoter och kajaker, båtplatser, husbilsparkeringar m.m.
Ett projektförslag har arbetats fram av representanter från kommunledningsförvaltningen, miljöoch byggnadsförvaltningen, näringslivsenheten, tekniska förvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen samt ABRI. Projektet syftar till att ta fram en rapport för utvecklingen av
Ronneby hamn med yrkesfisket som utgångspunkt. Detta innebär att tillsammans med kommunala
verksamheter, fiskare, näringsidkare och övriga intressenter:
- Identifiera differentierade verksamheter för fiskare kopplade till turismupplevelser med föreslagna
investeringar som utgångspunkt
- Undersöka möjligheterna till beredningsindustri och restaurangverksamhet
- Identifiera möjliga näringsidkare till att bedriva verksamheter i Ronneby hamn
- Ta fram prioriteringar i föreslagna investeringar med Vecturas förslag och planförslaget som
utgångspunkt samt kostnadsuppgifter för dessa
Rapporten skall ligga till grund för beslut till investeringar i Ronneby hamn.
Ronneby kommun står som sökare och ägare av projektet. En projektledare kommer att anställas på
halvtid under 6 månader för att samordna projektets intressenter, arbeta fram rapporten och
beslutsunderlaget i nära samarbete med planförslagsarbetet och viktiga intressenter.
Som hjälp i arbetet kommer en arbetsgrupp att finnas med representanter från berörda enheter,
förvaltningar och bolag, representanter från fiskarna, byalag och näringsliv. Där till kommer två
större samrådsmöten att hållas med en bredare representation för att skapa bredare engagemang
kring arbetet och större underlag.
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Projektets totala budget är 301 100 SEK varav 150 550 SEK från Blekinge fiskeområde och 150
550 SEK av Ronneby kommun i form av egen arbetsinsats. Arbetsinsatsen ryms inom
verksamheternas ordinarie arbetsbeskrivning.
Bedömning
Projektförslaget har arbetats fram utav representanter från flera förvaltningar samt bolag och
bedöms som strategiskt viktigt i utvecklingsarbetet med Ronneby hamn.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen:
Att godkänna ansökan till Blekinge fiskeområde om medel till att utveckla Ronneby hamn.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan till Blekinge fiskeområde om medel till att
utveckla Ronneby hamn.
Kommunstyrelsen beslutar att utse Kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp för projektet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, och Peter
Bowin, V.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan till Blekinge fiskeområde om medel till att
utveckla Ronneby hamn.
Kommunstyrelsen beslutar att utse Kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp för projektet.
_____________________
Exp.
Roger Fredriksson
Kenneth Michaelsson
JanAnders Palmqvist
Tommy Andersson
Anna Carlbrant
Roger Gardell
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2012/372
§ 306 Ansökan till Tillväxtverket medel till utveckling av sociala innovationer eller
affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag
Beslutsunderlag
1

Handling

2012-10-31

Ansökan till till Tillväxtverkets utlysning av
medel till utvecklingen av sociala
innovationer eller affärsutveckling i
arbetsintegrerade företag

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-31

Ansökan till Tillväxtverkets utlysning av
medel till utvecklingen av sociala
innovationer eller affärsutveckling i
arbetsintegrerade företag

3

Handling

2012-10-31

Ansökan till Tillväxtverket medel till
utveckling av sociala innovationer eller
affärsutveckling i arbetsintegrerande
sociala företag, Ronneby kommun

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Enheten för Arbetsmarknad och Integration har fått i uppdrag att se över sin verksamhet och hitta
alternativa metoder och verksamhetsformer. I linje med detta uppdrag har ett projektförslag arbetats
fram till Tillväxtverkets utlysning av medel till utvecklingen av sociala innovationer eller
affärsutveckling i arbetsintegrerade företag.
Projektet syftar till att i förstudieform skapa en lokalt anpassad modell för att undersöka huruvida
avknoppad arbetsintegrerande offentlig verksamhet verkar som katalysator för utvecklingen av
sociala innovationer och för att stimulera lokala arbetsintegrerande sociala företag. Projektets mål är
att under projekttiden:
-Genomlysa offentlig verksamhet för att identifiera möjliga verksamheter att avknoppa
-Skapa affärsmodeller för avknoppad offentlig verksamhet
-Skapa affärsförslag för ekonomiskt hållbara avknoppade verksamheter
-Se över upphandlingsförföranden samt regler och policys
-Skapa en övergripande modell applicerbar på andra lokala och regionala verksamheter
-Framställa material för spridning av goda exempel
-Sammanställa projektets resultat i en slutrapport
Projektet förväntas resultera i hållbara affärsmodeller för delar av offentlig verksamhet, större
kunskap och kompetens inom verksamheten om arbetsintegrerande sociala företag och
möjligheterna för offentlig verksamhet att stödja utvecklingen av sådana samt förändrade
kommunala regelverk och policys.
Ronneby kommun står som sökare och ägare av projektet som leds av en projektledare anställd på
heltid under 6 månader. Tjänsten är förlagd till enheten för arbetsmarknad och integration.
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Medfinansiering som söks från Tillväxtverket är 337 000 SEK, Ronneby kommuns medfinansiering
är 102 000 SEK i form av arbetstid från enheten för arbetsmarknad och integration som motsvarar
ca 30 % av den totala budgeten på 439 000 SEK.
Bedömning
Projektet bedöms som relevant utifrån uppdraget att se över enheten för arbetsmarknad och
integrations verksamheter för att hitta alternativa metoder och verksamhetsformer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Att godkänna ansökan till Tillväxtverket
Att kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar som styrgrupp för projektet
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, och ledamot JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan till Tillväxtverket.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar som styrgrupp för projektet.
_____________________
Exp.
Roger Fredriksson
Kenneth Michaelsson
JanAnders Palmqvist
Tommy Andersson
Anna Carlbrant
Roger Gardell
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2012/371
§ 307 Utse två politiska kontaktpersoner till Småland - Blekinge South Sweden
Europakontor
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-31

Utse två politiska kontaktpersoner till
Småland - Blekinge South Sweden
Europakontor

2 Handling

2012-07-03

Verksamhetsinriktning 2012 för Småland Blekinge South Sweden Europakontor,
Region Blekinge

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Regionstyrelsen har i samband med det att verksamhetsinriktningen 2012 för Småland - Blekinge
South Swedens Europakontor tillstyrkts, uppmanat Region Blekinges medlemmar att utse två
politiska kontaktpersoner från varje kommun och landsting att ingå i en politisk referensgrupp.
Referensgruppen har som uppgift att följa upp arbetet med Småland - Blekinge South Swedens
Europakontor.
Hitintills har Landstinget Blekinge, Karlshamns kommun, Olofströms kommun och Sölvesborgs
kommun valt kontaktpersoner enligt följande:
Landstinget Blekinge: Kalle Sandström (S) och Alexander Wendt (M) (inte bekräftat)
Karlshamn: Christel Friskopp (S) och Marco Paulsson (M)
Olofström: Sara Rudolfsson (S) och Robert Gajos (M)
Sölvesborg: Helene Björklund (S) och Jeppe Johnsson (M)
Småland - Blekinge South Swedens Europakontor har som uppgift att tillhandahålla service till
parterna, bedriva kontaktskapande verksamhet, före intressebevakning av och för regionen och
parterna prioriterade frågor, bedriva kunskapshöjande insatser i EU-kompetens, utföra bevakning av
för parterna relevanta program samt bedriva marknadsföring.
Bedömning
Småland - Blekinge South Swedens Europakontor innebär en viktig service och omvärldsbevakande
funktion och det är därför viktigt att bevaka Ronneby kommuns intressen i arbetet med kontoret
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Att utse två kontaktpersoner ur Kommunstyrelsen till den politiska referensgruppen.
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Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att Malin Norfall, S, utses som kontaktperson till den politiska
referensgruppen.
Roger Gardell, FP, yrkar att Roger Fredriksson, M, utses som kontaktperson till den politiska
referensgruppen.
Propositionsordning
Ordförande Kenneth Michaelsson, C, ställer proposition på framförda yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Roger Fredriksson, M, och Malin Norfall, S, som
kontaktpersoner till den politiska referensgruppen, Småland - Blekinge South Sweden
Europakontor.
_____________________
Exp.
Roger Fredriksson
Malin Norfall
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2012/329
§ 308 Förslag att upphäva nu gällande skolplan för Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-12

KS AU § 366/2012 2012-10-15, Förslag
att upphäva nu gällande skolplan för
Ronneby kommun

2 Handling

2012-10-01

Förslag att upphäva nu gällande skolplan
för Ronneby kommun,
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden § 113/2012
Kvalitetsstrateg Inger Hjort redogör för ärendet.
Sammanfattning
I tidigare skollagstiftning fanns krav på att kommunen skulle upprätta en skolplan;
”De politiskt ansvariga i kommunen har ett övergripande ansvar för skolan i kommunen. Därför
skall kommunfullmäktige i varje kommun i en skolplan visa hur skolverksamheten i kommunen
skall utvecklas och förändras både på kort och lång sikt. Av skolplanen skall särskilt framgå hur de
riksgiltiga mål som riksdagen och regeringen har ställt upp i de nationella måldokumenten skall
uppnås i just den kommunen”
I den nya skollagen 2010:800 är detta krav avskaffat.
Nu gällande skolplan antogs av kommunfullmäktige i december 2000 och kommunfullmäktige har i
beslut (KF § 161/2002) 2002-11-12 beslutat att ge förlängd giltighet åt skolplanen att gälla
tillsvidare.
Mot bakgrund av den nya skollagstiftningen och kommunens nya sätt att arbeta med mål- och
nyckeltal och uppföljningar av dessa, samt önskvärdheten i att begränsa målträngseln inom
utbildningsverksamhetens område föreslår vi att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
att formellt fatta beslutet att upphäva skolplanen för Ronneby kommun.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att formellt fatta beslutet att upphäva skolplanen
för Ronneby kommun.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att upphäva skolplanen för Ronneby
kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att upphäva skolplanen för Ronneby
kommun.
_____________________
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2012/328
§ 309 Utredning angående enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU § 367/2012 2012-10-15, Utredning
angående enskilt driven pedagogisk
omsorg i Ronneby kommun

2 Handling

2012-10-01

Utredning angående enskilt driven
pedagogisk omsorg i Ronneby kommun,
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden § 116/2012
Kvalitetsstrateg Inger Hjort redogör för ärendet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade §308/2011 att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att ökat användande av enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby.
Kommunfullmäktige har, 2010-05-27 § 150, fastställt riktlinjer för enskilt driven
pedagogisk omsorg i Ronneby med ersättningsbelopp kopplade till placerade barns åldrar
och vistelsetider.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2012-08-16, § 99.
Följande åtgärder för att öka användandet av enskild pedagogisk omsorg föreslogs då;
1.
Höja ersättningsnivån för de yngsta barnen 1-2 år
2.
Införa fler omsorgsnivåer
3.
Ge kommunalt stöd med tydliga anvisningar
4.
Öka informationsinsatserna
Utbildningsnämnden beslutade under § 99/2012 att återremittera ärendet till
utbildningsförvaltningen för vidare utredning gällande förslag om ersättningsnivåer
avseende enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun enligt följande;
- Att tjänstemännen återkommer med förslag till ersättningsnivåer och gränsdragningar som
innebär högre ersättningsnivå oavsett åldersfördelningen hos barnen.
- Att de ekonomiska konsekvenserna av det nya förslaget redovisas utifrån några olika
gruppsammansättningar.
- Att en jämförelse av ersättningsnivåer i grannkommunerna och i riket redovisas.
Utbildningsnämnden har tagit del av förslag till nya ersättningsnivåer enligt bilaga 2 (i
utsända handlingar) samt jämförelser med andra kommuner enligt bilaga 3 (i utsända
handlingar).
Bedömning
Hittills har endast en (1) person startat verksamhet med enskilt driven pedagogisk omsorg i
kommunen.
En ökad användning kräver självklart en ökad tillgång till verksamhetsformen.
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Nytt förslag:
För att öka användandet av enskild pedagogisk omsorg är följande faktorer viktiga:
1.
Höja ersättningsnivån för de yngsta barnen 1-2 år
2.
Ge kommunalt stöd med tydliga anvisningar
3.
Öka informationsinsatserna
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt nytt förslag om nya ersättningsnivåer enligt bilaga 2 i
utsända handlingar.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget om nya
ersättningsnivåer, enligt bilaga med nummer 2, för enskilt driven pedagogisk omsorg.
Reservation
JanAnders Palmqvist, S, och Tommy Andersson, S, reserverar sig mot beslutet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Jan-Eric Wildros, S, JanAnders
Palmqvist, S, Malin Norfall, S, Kenneth Michaelsson, C, Susanne Lundgren, M, Peter Bowin, V,
samt tjänstgörande ersättare Ola Svensson, RP.
Yrkanden
Jan-Eric Wildros, S, yrkar med instämmande av JanAnders Palmqvist, S och Peter Bowin, V,
avslag på förslaget.
Kenneth Michaelsson, M, yrkar med instämmande av Susanne Lundgren, M, bifall till
Arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för Arbetsutskottets förslag till beslut.
Nej-röst för avslag på förslaget.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) ja-röster mot sex (6) nejröster. Kommunstyrelsen bifaller Arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget om nya
ersättningsnivåer, enligt bilaga med nummer 2, för enskilt driven pedagogisk omsorg.
_____________________
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2012/324
§ 310 Äskande om ramutökning för miljö- och byggnadsnämnden för budgetår 2013
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU §369/2012 2012-10-15, Äskande
om ramutökning för miljö- och
byggnadsnämnden för budgetår 2013

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-26

Äskande om ramutökning för miljö- och
byggnadsnämnden för budgetår 2013

Stadsarkitekt David Gillanders föredrar ärendet.
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen behöver för 2013 års budget och 2014-15 års
budgetplan en utökning av budgetramen med 236 tkr för att permanenta den förstärkning
som gjorts för att klara handläggningstiderna på plan- och byggenheten.
Budgetramen för 2012 behöver förstärkas med 2 814 tkr för att kostnaderna för
bostadsanpassningsåtgärder ligger fortsatt på en hög nivå och för att avgiftsintäkterna blivit
lägre än budgeterat.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut § 213/12 uppdragit åt nämndens presidium att
fatta beslut i ärendet efter det att uppföljningen av 2012 tertial II är klar. Enligt
delegationsordningen är det dock endast ordföranden som kan besluta i brådskande
ärenden, varmed med presidiets extrasammanträde får ses som en beredning inför
ordförandes delegationsbeslut. Med vid presidiets beredning har Knut Svensson och
Magnus Pettersson varit förutom ordföranden Lena Karstensson, som är beslutande.
Bedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningens plan- och byggenhet har sedan i våras haft en förstärkt
administration, i syfte att snabba upp och säkra handläggningen av bl a bygglov. I
budgeten finns en halv assistenttjänst, men behovet är en heltid. Nya tydligare krav på
kommunicering och handläggningstider motiverar att ge handläggarna ett ökad
administrativt stöd. Det har lösts genom att använda medel som blivit tillgängliga i
samband med föräldraledighet i kombination med medel för den halva tjänst som finns i
botten. För att klara handläggningstider och ge besökare ett bättre mottagande även efter
det att pågående föräldraledighet upphör (2012-12-31) behövs en heltidsanställd assistent
på plan- och byggenheten. I budget för 2013 saknas 236 tkr för att täcka den kostnad som
vi får om vi ska kunna ge handläggarna samma stöd som de har idag.
Inom en kort tidsrymd (ett halvår) har miljö- och byggnadsförvaltningen fått känna av en
hårdnande konkurrens från arbetsmarknaden, avseende kvalificerade handläggare. Tre av
miljö- och hälsoskyddsenhetens 8 handläggare har erbjudits och tagit jobb inom andra
kommuner, och fått mellan 2900 och 4000 kr mer i lön. Det är handläggare som arbetat
med avlopp, lantbruk, kemisk bekämpning och hälsoskydd. Försök till återbesättning av
utlyst tillsvidaretjänst hälsoskydd/avlopp har fått avbrytas då det saknas medel i budget,
som skulle täcka lönekostnaden (lönekrav) för dem som erbjudits tjänst. Mellanskillnaden
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har varit i samma storleksordning som skillnaderna för dem som sökt sig till andra arbetsgivare. Om återbesättning inte sker med kvalificerade sökanden kommer det att påverka
ambitionsnivå avseende handläggningstider och vad som kan tas med i miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2013. De vakanser som nu finns påverkar redan
utfallet för 2012 års verksamhetsplan.
Avgiftsintäkterna på plan- och byggenheten (lov- och planavgifter) ligger fortsatt på en
lägre nivå än budgeterat. De uppskattas till att vid årets slut ligga på ca 1 120 tkr lägre än
budget. Resultatet för enheten förväntas 2012 bli -1119 tkr.
Miljö- och hälsoskyddsenhetens intäkter kommer att bli 250 tkr lägre än budget, därför att
taxan för miljöbalken m fl beslutades till en lägre nivå än vad som skulle täcka den
ramreducering som KF beslutade om hösten 2011. En annan orsak är att tre vakanser
uppkommit när handläggare rekryterats till grannkommuner, och att det i sin tur även
medför att timavgifter faller bort på intäktssidan. Sett till enhetens budget kompenseras
intäktsbortfallet ngt av att personalkostnaderna förväntas något lägre till följd av
vakanserna. Resultatet för enheten förväntas bli -170 tkr.
Resultatet för nämnden förväntas bli +95 tkr.
Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder ligger fortsatt på en hög nivå, och uppskattas
att vid årets (2012-12-31) slut ha kostat minst 1 620 tkr mer än vad som finns i budget för
själva åtgärderna (6 000 tkr).
De medel som nedan äskas till ramen 2012 respektive 2013 bedöms vara nödvändiga för
att bedriva den myndighetsutövning och ge den service som förvaltningslagen, miljöbalken
och plan- och bygglagen föreskriver. Äskandena står därför i överensstämmelse med det
undantag som finns omnämnt i kommunens ekonomistyrningsprinciper.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till vad som framgår under
rubriken bedömning att till kommunstyrelsen lämna äskande om:
1. En förstärkning av 2013 års budgetram och 2014-15 års budgetplan med 236 tkr, för att kunna
vidmakthålla den administration som finns idag.
2. En förstärkning av 2012 års budgetram med 2 814 kr för att balansera det förväntade negativa
resultatet (1119+170+1620-95 tkr), till följd av intäktsbortfall och högre bostadsanpassningskostnader.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna frågan om förstärkning av 2013 års
budgetram till budgetberedningen.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Att föreslå Kommunfullmäktige att till nämnden tilläggsbudgetera 1 620 tkr avseende
bostadsanpassning i 2012 års budget, finansiering sker ur eget kapital.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-11-06

23(68)

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, och ledamot JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att till Miljö- och Byggnadsnämnden
tilläggsbudgetera 1 620 tkr avseende bostadsanpassning i 2012 års budget, finansiering sker ur eget
kapital.
_____________________
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2012/248
§ 311 Revisionsrapport granskning av turismverksamheten
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-15

Förslag till yttrande avseende
revisionsrapport "Granskning av
turismverksamheten"

2

Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU §370/2012 2012-10-15,
Revisionsrapport granskning av
turismverksamheten

3

Beslut allmänt ärende

2012-10-08

KS §287/2012 2012-10-09,
Revisionsrapport granskning av
turismverksamheten

4

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

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

5

Handling

2012-09-24

Yttrande gällande granskning av
turismverksamheten, Fritid- och
kulturnämnden

6

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-14

Synpunkter på revisionsgranskningen av
kommunens turismverksamhet 2012

7

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.
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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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om yttrande
till Revisionen.

Näringslivschef Marcus Sandekjer föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Granskning av
turismverksamheten", författad av Lina Olsson på KPMG, till kommunstyrelsen för
yttrande.
Avsnitt 7 Iakttagelser
Rapporten pekar på att flera chefsbyten på kort tid påverkat turismverksamheten.
Kommunstyrelsen noterar detta, men påpekar också att detta visar på att långsiktiga
strategier och mål är viktiga för att minska sårbarheten vid personalomsättning.
Avsnitt 8 Sammanfattande synpunkter och rekommendationer
Nämnden måste utforma mål för verksamheten, liksom skapa rutiner för att följa upp
dessa. Tätare uppföljning behövs och nämnden bör bryta ned fullmäktiges mål till
verksamhetsspecifika mål.
Kommunstyrelsen instämmer i revisionens uppfattning och noterar att ett sådant arbete är
påbörjat av nämnd och förvaltningschef. Tydliga och mätbara mål är avgörande för att
arbeta gemensamt med utvecklingen av turismen.
Revisionen menar att Turistbyrån deltar i samarbete såväl inom kommunen som externt.
Turistbyrån arbetar med samtliga delar i kommunikationspolicyn utom med det lokala
näringslivet, vilket främst sker genom Näringslivsenheten.
Kommunstyrelsen noterar det stora samarbetsnätverket, men vill understryka vikten av att
Turistbyrån kommunicerar direkt med företagen i turismfrågor, då Näringslivsenheten
främst inriktas på företagsspecifika frågor och inte turism i allmänhet.
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Kommunstyrelsen noterar att flera positiva satsningar har genomförts, bland annat Visit
Ronneby och deltagande i evenemang, samt att Turistbyrån aktivt arbetar på att få fler
besökare (bl.a. genom biljettförsäljning och Fiskekort). Det är dock av stor vikt att
turismen ses som ett kommunalt fokusområde och fortsätter denna utveckling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ovanstående yttrande till revisionen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande till Revisionen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande till Revisionen.
_____________________
Exp.
Revisorerna
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2012/249
§ 312 Revisionsrapport granskning av kommunens näringslivsarbete
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-15

Förslag till yttrande avseende
revisionsrapport "Granskning av
kommunens näringslivsarbete"

2

Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU §371/2012 2012-10-15,
Revisionsrapport granskning av
kommunens näringslivsarbete

3

Beslut allmänt ärende

2012-10-08

KS §288/2012 2012-10-09,
Revisionsrapport granskning av
kommunens näringslivsarbete

4

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

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

5

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-12

Synpunkter på revisionsgranskning av
näringslivsenheten 2012

6

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
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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.
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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om yttrande
till Revisionen.

Näringslivschef Marcus Sandekjer föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Granskning av kommunens
näringslivsarbete", författad av Eric Rydén till kommunstyrelsen för yttrande.
Bedömning
Allmänt: Revisionen skriver övergripande: Kommunstyrelsens arbete med näringslivsfrågor har
tydliggjorts och utvecklats under senare år och vi bedömer att den i stort sett är ändamålsenligt och
sker på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Ett faktapåpekande: i punkten 5.1 anger revisorerna 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.
Avsnitt 6.3 Kommentarer till Verksamhet, organisation och ekonomi.
Revisionen skriver: Vi anser att kommunen bör överväga att ge näringslivsenheten utökade resurser
i ”rörliga” medel för genomförande av/stöd till olika framåtsyftande utvecklingsprojekt.
Kommunstyrelsen noterar revisionens hållning och hänvisar till det normala budgetförfarandet, där
eventuella ändringar görs inför budget 2014-2015. I våra intervjuer har det framkommit fortsatt
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behov av klargörande vad gäller ansvaret för mark-, exploaterings- och etableringsfrågornas
hantering i kommunen.
Kommunstyrelsen instämmer i vikten av dessa frågor, och menar att de har tydliggjorts bl.a. genom
den nyligen genomförda överflyttningen av markfrågor till Tekniska förvaltningen, från Miljö- och
Byggförvaltningen.
Revisionen vill framhålla betydelsen av tydlighet i syfte – mål – roll – funktion – ansvar –
befogenheter vad gäller Näringslivsrådet.
Kommunstyrelsen konstaterar att Näringslivsrådet är en sammanslutning för kommunikation mellan
kommun och företag och rådgivande organ till Näringslivsenheten. Det är inte ett officiellt
beslutsorgan. Eventuell ytterligare formalisering av formerna för Näringslivsrådet bör diskuteras i
samband med utvärderingen av den nya organisationen för näringslivsfrågor som ska göras 2013.
Avsnitt 7.1 Kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.
Revisionen påpekar att det inte framgår av Reglementet att det under kommunstyrelsen finns ett
näringslivsråd. Likaså finns inte näringslivschefen angiven explicit i delegationsordningen.
Kommunstyrelsen avser att se över reglementet och delegationsordning så att dessa frågor
behandlas.
Avsnitt 7.5 Kommentarer Verksamhetsplan.
Revisorerna menar att KS rimligen mera formellt bör fatta beslut om och bli ”bärare” av
verksamhetsplanen i sin roll som ansvarig driftnämnd.
Kommunstyrelsen instämmer i att KS bör vara den instans som ska godkänna verksamhetsplanen,
men att Näringslivsrådet kan vara det diskussionsforum där förslaget utformas.
På samma tema skriver revisionen i sammanfattningen: Hela kommunstyrelsen har ansvar för
frågorna. Antalet företagsbesök och företagsträffar har ökat markant varför former för
återrapportering till styrelsen bör utvecklas.
Kommunstyrelsen noterar påpekandet och konstaterar att Näringslivschefen har en stående punkt på
varje KS. Denna kan möjligen utökas för att uppnå bättre återrapportering. Dock bör inte punkten
handla om att återrapportera företagsbesök.
Revisionen noterar att i Budget 2012-2013 och Plan 2014-2015 har inte ändring skett i förhållande
till föregående års budget vad avser styrtalet att förbättra rankingplatsen i Svenskt Näringslivs
mätning.
Kommunstyrelsen konstaterar att översyn ska göras.
Revisorerna tycker att Vision 2020 och dess skrivning att vara bland de 50 bästa i landet 2020 är
bra, men tycker att styrtalet för varje budgetår istället bör uttryckas i förbättringstermer typ ”under
år 20xx förbättra rankingplaceringen med y platser för att 2020 ligga bland de 50 bästa i landet”.
Kommunstyrelsen noterar revisionens synpunkter i frågan till kommande måldiskussioner.
Avsnitt 8 Mätningar.
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Revisorerna förordar att Ronneby bör delta i SKL:s mätning ”Insikt”.
Kommunstyrelsen konstaterar att Näringslivsenheten har preliminäranmält Ronneby kommun till
2013 års mätning (de görs vartannat år).
Revisionens sammanfattande rekommendation
Kommunstyrelsen instämmer i revisionens sammanfattande rekommendationer och avser att
åtgärda ovan nämnda brister.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ovanstående yttrande till revisionen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande till Revisionen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande till Revisionen.
_____________________
Exp.
Revisorerna
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2012/340
§ 313 Karön 1:1 - Uppsägning av arrende för fritidsbostadstomter
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU § 374/2012 2012-10-15, Karön 1:1
- Uppsägning av arrende för
fritidsbostadstomter

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-04

Karön 1:1 - Uppsägning av arrende för
fritidsbostadstomter

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby Kommun arrenderar ut 16 fritidsbostadstomter på Karön. Miljö- och
Byggnadsnämnden beslutade i § 277/2011-11-17 att säga upp avtalen för villkorsändring.
11 av avtalen är uppsagda till årsskiftet och 5 gäller ett år längre och kommer att sägas upp
före årsskiftet.
I MBN § 142/2012-06-13 beslutade Miljö- och Byggnadsnämnden att avgifterna för Karön
och Spjälkö kommer att utredas och utvärderas ytterligare. Beslut om nya avgifter tas i
höst.
Efter kontakter med Karöns villaförening har framkommit önskemål om att alla
arrendeavtalen skall löpa under samma tid och med samma villkor.
Bedömning
Avtal på samma period är lättare att hantera. Gränsdragningarna mellan kommunens och
arrendatorernas ansvar bör regleras noggrant i avtalen. En längre period för att utreda detta
vore bra.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga de uppsagda avtalen med ett år. Alla avtal sägs upp
för villkorsändring till den 31/12-2013.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga de uppsagda avtalen med ett år. Alla avtal sägs upp
för villkorsändring till den 31/12-2013.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Lena
Karstensson, M, Kenneth Michaelsson, C, samt Thomas Håkansson, C.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga de uppsagda avtalen med ett år. Alla avtal sägs upp
för villkorsändring till den 31/12-2013.
_____________________
Exp. Eva Lydin
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2012/341
§ 314 Oden 24 - Önskemål att köpa mark
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU §375/2012 2012-10-15, Oden 24 Önskemål att köpa mark

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-04

Oden 24 - Önskemål att köpa mark

3

Handling

2012-10-04

Önskemål att köpa mark, Mattias Dahl

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Mattias Dahl, Sandtagsvägen 14, 372 33 Ronneby
Sökanden önskar köpa ca 200 kvm mark i anslutning till sin tomt. Berörd mark är en
bergsplatå som man bara kommer åt från deras tomt. Anledningen till köpet är att de vill
bygga ett orangeri på tomten, men arealen räcker inte till för att få bygglov.

Bedömning
Plan- och byggenheten anser att det är bättre att sökanden får köpa mark än att de behöver
ge tillstånd till en avvikelse enligt bygglovsreglerna.
Lantmäteriet har sagt ja till en fastighetsreglering och kommer att bestämma de slutliga
gränserna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja ca 200 kvm från Oden 17 till Oden 24. Pris 150
kronor/kvm. Fastighetsregleringen betalas av köparna.
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja ca 200 kvm från Oden 17 till Oden 24. Pris 150
kronor/kvm. Fastighetsregleringen betalas av köparna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Lena Karstensson, M, Peter Bowin, V, samt ersättare Monika Lindqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja ca 200 kvm från Oden 17 till Oden 24. Pris 150
kronor/kvm. Fastighetsregleringen betalas av köparna.
_____________________
Exp.
Eva Lydin
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2012/343
§ 315 Utnyttjande av obeskattade reserver i Blekingetrafiken
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU §376/2012 2012-10-15,
Utnyttjande av obeskattade reserver i
Blekingetrafiken

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-05

Utnyttjande av obeskattade reserver i
Blekingetrafiken

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kollektivtrafiken i Blekinge har tidigare bedrivits i ett av blekingekommunerna och landstinget
samägt bolag, Blekingetrafiken AB. Från och med 2012 är Region Blekinge trafikmyndighet och
har övertagit driften från bolaget. Varje kommuns del av de obeskattade reserverna som kvarstår i
bolaget kan enligt avtal utnyttjas under perioden 2012-2014.
I budget 2012-2013 är angivet att de obeskattade reserverna ska utnyttjas med 2 mkr årligen som
resultatförstärkning och dessutom för att möta årliga kostnadsökningar. År 2012 är
kostnadsökningen 1,8 mkr. Därtill har en korrigering för faktisk kostnad enligt marknadsplanen
gjorts med 1,4 mkr, vilket totalt ger ett budgeterat utnyttjande av de obeskattade reserverna med 5,2
mkr för 2012. Rent praktiskt justeras det årliga belopp som betalas avseende trafiken med
motsvarande belopp.
På uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande lämnas, avseende Ronneby kommuns utnyttjande av
obeskattade reserver i Blekingetrafiken AB, nedanstående förslag till beslut.
Förslag till beslut
Att Ronneby kommun under år 2012 inte ska utnyttja någon del av de obeskattade reserverna i
Blekingetrafiken AB och att budget för år 2012 justeras för detta.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommun under år 2012 inte ska utnyttja någon del av de
obeskattade reserverna i Blekingetrafiken AB och att budget för år 2012 justeras för detta.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun under år 2012
inte ska utnyttja någon del av de obeskattade reserverna i Blekingetrafiken AB och att budget för år
2012 justeras för detta.
_____________________
Exp.
Johan Sjögren
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2012/26
§ 316 Besvarande av medborgarförslag angående att utarbeta tydliga anvisningar
och regler vid namngivning av gator, platser och skolor efter historiska personer
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU § 380/2012 2012-10-15,
Besvarande av medborgarförslag
angående att utarbeta tydliga anvisningar
och regler vid namngivning av gator,
platser och skolor efter historiska
personer

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-08

Förslag till svar på medborgarförslag om
regler för namngivning av gator mm

3

Remissvar utg. remiss

2012-10-05

Svar på remiss, Namnkommittén, att.
Karin Svensson

4

Remiss utg.

2012-07-19

Namnkommittén, att. Karin Svensson
besvarad 2012-10-05 (2012.3456)

5

Beslut allmänt ärende

2012-01-24

KF § 7/2012 2012-01-26, Anmälan av
medborgarförslag från Lars Karlsson
angående att utarbeta tydliga anvisningar
och regler vid namngivning av gator,
platser och skolor efter historiska
personer

6

Handling

2012-01-16

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

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Lars Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att Ronneby kommun bör utarbeta tydliga anvisningar
och regler för hur namngivning av gator, platser och skolor skall utformas när man väljer att
namnge efter historiska personer. Lars Karlsson skriver: "Inom kommunen finns drygt tio gator
namngivna efter historiska personer. Minst en skola är namngiven efter en historisk person.
Vanligtvis väljer man att hedra personer som haft en positiv roll i ortens utveckling och någon som
man vill se som en förebild. I Ronneby har man valt att namnge gator och skola efter personer som
mer än andra skadat och haft ett mycket negativt inflytande på orten." Som ett dåligt exempel
används Blasius König och Blasius Königsgatan.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Namnberedningen som svarat genom planarkitekt Karin
Svensson. Hon svarar följande:
"Ortsnamnsrådet har tagit fram rekommendationer om användningen av memorialnamn som
namnberedningen använder sig av vid namnsättning av gator, platser och skolor. I
Kulturminneslagens 1:a kapitel, 4:e paragrafen finns en bestämmelse om att god ortsnamnssed skall
iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. Ortsnamnsrådet rekommenderar - i enlighet med
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Förenta Nationernas resolution VIII/2 från 2002 om standardisering av geografiska namnförsiktighet vid användning av memorialnamn. Det betyder att man ska undvika att namnge gator
eller platser efter levande personer liksom att en viss tid bör förflyta innan en avliden persons namn
används i namn på gator, torg eller allmänna platser. Dessa lagar och regler arbetar
namnberedningen efter. Namnberedningen undersöker alltid i första hand om det finns något
historiskt namn som kan vara användbart och vad namnet står för. De namn som tas upp i
medborgarförslaget är namn som tillkommit för länge sedan och som namnberedningen inte kan
göra något åt.
Eftersom namnberedningen arbetar efter Kulturminneslagens 1:a kapitel, 4:e paragrafen,
bestämmelsen om att god ortsnamnssed skall iakttas vid statlig och kommunal verksamhet anser
namnberedningen att det inte finns någon anledning att utarbeta nya tydliga anvisningar och regler
vid namngivning av gator, platser och skolor efter historiska personer."
Utifrån ovanstående förslås att medborgarförslaget avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktig beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktig beslutar att avslå medborgarförslaget.
_____________________
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2012/58
§ 317 Besvarande av medborgarförslag från Leif Gustavsson att anlägga en riktig
park/lekpark i Rådhusparken
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU § 381/2012 2012-10-15,
Besvarande av medborgarförslag från Leif
Gustavsson att anlägga en riktig
park/lekpark i Rådhusparken

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Förslag till svar på medborgarförslag från
Leif Gustavsson att anlägga en riktig
park/lekpark i Rådhusparken

3

Handling

2012-08-24

Yttrande över medborgarförslag om att
anlägga lekpark i Rådhusparken, Miljöoch byggnadsnämnden

4

Remissvar utg. remiss

2012-06-27

Svar på remiss, Tekniska förvaltningen

5

Remiss utg.

2012-04-26

Tekniska förvaltningen besvarad 201206-27 (2012.2588)

6

Remiss utg.

2012-04-26

Stadsarkitekten besvaras senast 201206-30

7

Beslut allmänt ärende

2012-02-21

KF § 34/2012 2012-02-23, Anmälan av
medborgarförslag från Leif Gustavsson
om att anlägga en riktig park/lekpark i
Rådhusparken

8

Handling

2012-02-09

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

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Leif Gustavsson förslår i ett medborgarförslag att, med anledning av tävlingen om torgets nya
utseende, ett förslag ska tas fram till utformning av en ny lekpark i Rådhusparken. En lekpark, inte
som nu med bara gunga och sandlåda, vore till stor gagn för alla. Leif pekar vidare på att lekplatsen
är den enda centrala lekplatsen i stan.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen samt till Miljö- och
byggnadsnämnden.
Tekniska förvaltningen håller med om att behovet finns av en väl tilltagen attraktiv lekplats centralt
i Ronneby. Förvaltningen håller för närvarande på med en utredning kring de kommunala
lekplatserna i kommunen. I dagsläget finns 55 lekplatser över vilka Tekniska förvaltningen
ansvarar, men då befintlig driftbudget inte möjliggör en acceptabel skötsel av fler än knappt 30
lekplatser måste ett stort antal av dessa tas ur drift. En inriktning kan vara att satsa på ett antal större
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och mer attraktiva lekplatser som kan attrahera besökare från mer än det direkta närområdet.
Aktuellt medborgarförslag styrker denna inriktning.
Innan kommunen beslutar om utbyggnad av enskilda större lekplatser bör Tekniska förvaltningens
lekplatsutredning färdigställas. Det bör även diskuteras om det årliga investeringsanslaget om 300
tkr för reinvesteringar i befintliga lekplatser skall förändras då denna typ av föreslagna större
ombyggnadsåtgärder kräver ökat investeringsanslag.
Summerat är Tekniska förvaltningen positiv till den idé som Leif Gustavsson framför i sitt
medborgarförslag. Man skriver att med fördel kan denna även utformas med en "senioravdelning"
omfattande ett antal träningsredskap anpassade för seniorer. I enlighet med redovisningen ovan
anser dock förvaltningen att medborgarförslaget skall avslås baserat på ställningstagandet att
kommunen, innan beslut om utbyggnad av enskilda större lekplatser fattas, bör avvakta
färdigställandet av Tekniska förvaltningens lekplatsutredning.
Miljö- och byggnadsnämnden skriver att tävlingen angående torgets nya utformning är avgjord och
bedöms inte påverka frågan om eventuell lekpark i Rådhusparken. Nämnden ansvarar inte för
byggandet av nya lekplatser mm, men ser att tillgång till en central lekplats kan göra stadskärnan
mer attraktiv. Plats finns i Rådhusparken att bygga ut befintlig lekplats. En eventuell utbyggnad av
lekparken bör samordnas med pågående centrumutveckling och de diskussioner som förs där.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nämnden inte har något att erinra mot en ny lekpark i
Rådhusparken.
Sammantaget görs bedömningen att Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.
Tekniska förvaltningen uppmanas dock att i både i lekplatsutredningen som i fortsatt
centrumutvecklingsarbete ha medborgarförslaget i åtanke.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Tekniska förvaltningen uppmanas dock att i
både i lekplatsutredningen som i fortsatt centrumutvecklingsarbete ha medborgarförslaget i åtanke.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen uppmanas
att både i lekplatsutredningen som i fortsatt centrumutvecklingsarbete ha medborgarförslaget i
åtanke.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen uppmanas
att både i lekplatsutredningen som i det fortsatta centrumutvecklingsarbetet ha medborgarförslaget i
åtanke.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
_____________________
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2012/221
§ 318 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors,
opol, om att landsbygden måste leva
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU § 383/2012 2012-10-15,
Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamot Marcus
Jingfors, opol, om att landsbygden måste
leva

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-02

Förslag på svar på motionen
Landsbygden måste leva från Kf ledamoten Marcus Jingfors, OPOL

3

Handling

2012-08-24

Yttrande över motion angående om att
landsbygden måste leva, Miljö- och
byggnadsnämnden

4

Remiss utg.

2012-07-02

Miljö- och byggnadsnämnden besvaras
senast 2012-09-14

5

Beslut allmänt ärende

2012-05-30

KF § 156/2012 2012-05-31, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Marcus Jingfors, opol, om att
landsbygden måste leva

6

Handling

2012-05-29

Motion från kommunfullmäktigeledamot
Marcus Jingfors, opol, om att
landsbygden måste leva, Marcus Jingfors

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Marcus Jingfors, OPOL, föreslår i en motion att Ronneby kommun
slopar bygglovsavgiften för privatpersoner och företag som bygger och utvecklar sina
hus/verksamheter utanför Ronneby och Kallinge tätorter. Ärenden ska behandlas enligt gällande
regler och rutiner men ingen avgift ska avkrävas från den sökande. Praktiskt var gränserna ska gå
kan styras antingen via karta eller t.ex. postnummer.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden redovisar att intäkter för
hantering av bygglov mm inom hela kommunen uppgår till ca 1347 tkr år 2011, ca 1308 tkr 2010
samt ca 1570 tkr år 2009. Någon uppdelning mellan Ronneby/Kallinge och övriga kommuner finns
ej men uppskattningsvis härrör ca 755 av intäkterna till bygglov inom Ronneby/Kallinge.
Taxan för bygglov mm är konstruerad så att ca 60% av kostnaderna för hantering av bygglov dvs
myndighetsbeslut, rådgivning, tillsyn mm täcks av bygglovsavgifter. Resten är skattefinansierad.
Idag är bygglov för passivhus samt bygglov för utökad lovplikt inom Blekanområdet avgiftsfria. Ett
förslag att slopa bygglovsavgiften för privatpersoner och företag som bygger och utvecklar sina
hus/verksamheter utanför Ronneby och Kallinge innebär att täckningsgraden minskar med ca 50%
dvs att ytterligare skattemedel måste tillföras nämnden för att slutföra sina åtaganden.
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Nämnden beslutar att avslå motionen med hänsyn till kommunallagens likabehandlingsprincip. Det
finns idag andra regler och förmåner som ger fördelar att bo utanför samlad bebyggelse.
Med ovanstående yttrande som grund och med hänvisning till likställighetsprincipen enligt 2 kap 2
§ Kommunallagen förslås att motionen avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
_____________________
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2012/236
§ 319 Kostutredning
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-25

KS AU §389/2012 2012-10-29,
Kostutredning

2

Handling

2012-10-25

Remissyttrande över kostutredning,
Äldreomsorgen

3

Handling

2012-10-25

Yttrande över inriktningsutredning av
kommunens måltidsverksamhet,
Utbildningsnämnden

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-22

Remissyttrande avseende
inriktningsutredning av kommunens
måltidsverksamhet

5

Handling

2012-10-17

Yttrande över kostutredning,
Socialnämnden

6

Remiss utg.

2012-10-02

Tekniska Förvaltningen besvaras senast
2012-10-25

7

Remiss utg.

2012-10-02

Socialnämnden besvaras senast 201210-25

8

Remiss utg.

2012-10-02

Utbildningsnämnden besvaras senast
2012-10-25

9

Remiss utg.

2012-10-02

Äldrenämnden besvaras senast 2012-1025

10

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-02

Reviderad efter ksau 1 oktober utredning

11

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU §334/2012 2012-10-01,
Kostutredning

12

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-06-08

Kostutredning

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 148 om att upphäva den tidigare beslutade
utredningen av kommunens kostverksamhet och att genomföra en inriktningsutredning av
kommunens måltidsverksamhet. Ärendet tidsbegränsas t o m 2012-09-30.
Arbetsgrupp
Kenneth Michaelsson, C, representant från Kommunstyrelsen och sammankallande för gruppen.
Lennarth Förberg, M, representant från Utbildningsnämnden
Bo Johansson, S, representant från Äldrenämnden
Teo Zickbauer, sammanhållande utredare, Kommunledningsförvaltningen
Birgitta Fransson, Kostchef, Tekniska förvaltningen
Inger Hjort, Utbildningsförvaltningen
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Torill Skaar, Äldreförvaltningen

Upplägg
1.0 Nulägesbeskrivning.
Diskussion av tidigare genomförda utredningar samt redovisning av dagens situation.
2.0 Inriktningsresonemang.
Hur skall måltidsverksamheten fungera oberoende av huvudman för genomförandet. Diskussion om
produktionsalternativ, organisation samt krav på kök och utrustning mm.
3.0 Egen regi jämfört med konkurrensutsatt verksamhet.
Påverkar det inriktningen?
4.0 Ekonomiska konsekvenser av föreslagen inriktning
5.0 Förslag till beslut
Inriktningsresonemang
Kvalitetssäkringssystem, Organisation och Produktionsalternativ.
Diskussion har förts om utifrån följande frågeställningar:
Hur kvalitetssäkrar vi kommunens måltidsverksamhet? Hur ska en framtida organisation för kosten
inom kommunen organiseras, hur och var ska produktionen ske? Varm, kyld mat eller både och?
Ska vi ha två stora produktionskök och var i så fall ska de vara lokaliserade? Hur många
tillagningskök ska finnas? Vilka investeringsbehov finns?
Arbetsgruppens resonemang och förslag framgår av bifogad utredning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
Att anta inriktningen att bygga om Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge
produktionskök för kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.
Att bevilja 500 000 kronor för genomförande av en kostnadsanalys av de nya tillagningsköken samt
ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök. Pengarna hämtas från kontot för
kommunstyrelsen oförutsedda.
Att ge kommundirektören i uppdrag att inrätta en ny Central kostenhet med samlade resurser och
områdesindelat ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt kostpolicy och
kvalitetssystem.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kostutredningen ska remitteras till Socialnämnden,
Utbildningsnämnden, Äldrenämnden och Tekniska förvaltningen för yttrande.
Yttrande lämnas senast 25 oktober 2012.
Sammanfattning
Remissyttrande från Socialnämnden, Tekniska förvaltningen, Utbildningsnämnden och
Äldrenämnden redovisas.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
Att anta inriktningen att bygga om Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge
produktionskök för kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.
Att bevilja 500 000 kronor för genomförande av en kostnadsanalys av de nya tillagningsköken samt
ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök. Pengarna hämtas från kontot för
kommunstyrelsen oförutsedda.
Att ge kommundirektören i uppdrag att inrätta en ny Central kostenhet med samlade resurser och
områdesindelat ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt kostpolicy och
kvalitetssystem.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att texten revideras enligt följande:
Att som huvudinriktning fortsätta utreda alternativet att bygga om Vidablick till ett tillagningskök,
avveckla Kallinge produktionskök för kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt
förslag.
Att jämföra de tre föreslagna alternativen gällande drift- och investeringsekonomi.
Att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag till att inrätta en ny Central kostenhet med
samlade resurser och områdesindelat ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt
kostpolicy och kvalitetssystem.
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att texten revideras enligt följande:
Att bevilja 500 000 kronor för genomförande av en kostnadsanalys avseende investerings och
driftsekonomi av de nya tillagningsköken samt ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök.
Pengarna hanteras inom budget 2013.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på JanAnders Palmqvist, S, yrkande och
finner att Arbetsutskottet bifaller desamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på sitt yrkande och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att om huvudinriktning fortsätta utreda alternativet att bygga om
Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge produktionskök för kyld mat och utöka med
totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.
Att jämföra de tre föreslagna alternativen gällande drift- och investeringsekonomi.
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Att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag till att inrätta en ny Central kostenhet med
samlade resurser och områdesindelat ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt
kostpolicy och kvalitetssystem.
Att bevilja 500 tkr för genomförande av en kostnadsanalys avseende investerings- och
driftsekonomi av de nya tillagningsköken samt ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök.
Pengarna hanteras inom budget 2013.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Jan-Eric
Wildros, S, JanAnders Palmqvist, S, Bo Johansson, S, Peter Bowin, V, tjänstgörande ersättare
Tomas Lund, SD, ersättarna Margaretha Yngvesson, S, och Claes Diurhuus-Gundersen, M.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att som huvudinriktning fortsätta utreda
alternativet att bygga om Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge produktionskök för
kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.
Att jämföra de tre föreslagna alternativen gällande drift- och investeringsekonomi.
1. Ombyggnad av Vidablick och Kallinge produktionskök (kyld mat). I övrigt oförändrat.
2. Ombyggnad av Vidablick produktionskök så att även Kallinge produktionskök kan flytta
dit.
3. Ombyggnad av Vidablick till tillagningskök, Kallinge produktionskök avvecklas för kyld
mat och det totala antalet tillagningskök utökas med åtta (8) nya tillagningskök.
Att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag till att inrätta en ny Central kostenhet med
samlade resurser och områdesindelat ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt
kostpolicy och kvalitetssystem.
Att bevilja 500 tkr för genomförande av en kostnadsanalys avseende investerings- och
driftsekonomi av de nya tillagningsköken samt ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök.
Medel hanteras inom budget 2013.
_____________________
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2012/194
§ 320 Kostpolicy
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-26

KS AU § 390/2012 2012-10-29,
Kostpolicy

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-23

Kostpolicy rev till au 29 okt

3 Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU § 333/2012 2012-10-01,
Kostpolicy

4 Handling

2012-09-26

Yttrande avseende Kostpolicy,
Folkhälsorådet

5 Handling

2012-09-26

Yttrande avseende Kostpolicy,
Utbildningsenheten

6 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Kostpolicy för Ronneby kommun

7 Handling

2012-09-04

Yttrande gällande kostpolicy,
Socialnämnden

8 Handling

2012-08-28

Yttrande om kostpolicy, Äldreomsorgen

9 Remiss utg.

2012-06-29

Socialnämnden besvaras senast 2012-0825

10 Remiss utg.

2012-05-14

Folkhälsorådet besvaras senast 2012-0625

11 Remiss utg.

2012-05-14

Omsorgsnämnden besvaras senast 201206-25

12 Remiss utg.

2012-05-14

Utbildningsnämnden besvaras senast
2012-06-25

13 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-05-14

Kostpolicy

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Under 2011 fattade Kommunstyrelsen beslut om ”Matdokumentet för Ronneby kommun” som bl.a.
innehåller de kvalitets-, miljö- och djurskyddskrav som ska ställas på de livsmedel som kommunen
köper. I beslutet gavs också uppdrag om att ett kostpolitiskt program ska arbetas och redovisas till
Kommunstyrelsen senast april 2012.
En arbetsgrupp bestående av
Teo Zickbauer, Kommunledningsförvaltningen
Birgitta Fransson, Tekniska förvaltningen
Yvonne Gullberg, Omsorgsförvaltningen
Cecilia Robertsson, Utbildningsförvaltningen
har arbetat fram ett förslag till ett kostpolitiskt program – Kostpolicy för Ronneby kommun.
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Förslaget har varit remitterat till Utbildningsnämnden, Folkhälsorådet, Äldrenämnden och
Socialnämnden. Kostpolicyn har även diskuterats i arbetsgruppen för inriktningsutredning av
kommunens måltidsverksamhet.
Bedömning
Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är
helt nödvändig, i rätt mängd och med rätt sammansättning, för att vi ska må bra och kunna prestera
i förskola, skola och i arbetslivet. Maten är dessutom viktig för att nå god livskvalitet inom vård och
omsorg. Att äta tillsammans har en stark pedagogisk, social och kulturell funktion.
Dessutom medför produktion och konsumtion av mat påverkan på klimatet, på miljön i
jordbrukslandskapet och på arbetsförhållandena och hälsan hos dem som producerar maten. Genom
medvetna val kan vi påverka alla dessa aspekter i en positiv riktning.
Kostpolicyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra de måltider som serveras inom
Ronneby kommun. Policyn kan även användas vid planering och uppföljning av
måltidsverksamheten. Alla som arbetar med måltidsverksamhet ansvarar för att policyn efterlevs.
Kostenheten, rektorer och enhetschefer inom äldreförvaltningen ansvarar för kvalitetssäkring och
uppföljning
Syftet med kostpolicyn är att alla berörda matgäster ska erbjudas god och näringsriktig kost inom
kommunens samtliga verksamheter där måltider serveras. Måltiderna ska vara något att se fram
emot och vara en viktig källa för sociala kontakter.
Måltiderna ska förebygga kostrelaterade problem som övervikt och fetma och därigenom minska
risken för till exempel diabetes, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. De ska också verka
för att grundlägga goda kostvanor samt ge kunskaper för god hälsa och välbefinnande. Måltiderna
ska anpassas efter äldres individuella behov, vanor och önskemål, främja livskvalitet och motverka
undernäring för äldre. Måltiderna ska underlätta lärandet i förskola och skola genom mätta, pigga
och friska barn och elever som ser värdet i maten och måltiderna.
Strävan ska vara att göra de bästa valen av livsmedel ur etiska och miljömässiga utgångspunkter.
Erforderlig kompetens ska finnas inom måltidsverksamheten för upprättandet av näringsberäknade
matsedlar samt för att hålla hög kvalitet på livsmedelshygienen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
Att fastställa ”Kostpolicy för Ronneby kommun” att gälla från och med 2012-12-01
Att gällande Matdokument för Ronneby kommun, fastställd av Kommunstyrelsen 2011-04-05 §
111/2011, upphör att gälla fr o m 2012-12-01.
Att uppdra åt Kostenheten att genomföra utbildning för berörd personal
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ”Kostpolicy för Ronneby
kommun” att gälla från och med 2012-12-01.
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Att gällande Matdokument för Ronneby kommun, fastställd av Kommunstyrelsen 2011-04-05 §
111/2011, upphör att gälla fr o m 2012-12-01.
Att uppdra åt Kostenheten att genomföra utbildning för berörd personal.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
_____________________
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2012/359
§ 321 Revidering av förteckning över personer utsedda att deltaga i anbudsöppning
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-26

KS AU §391/2012 2012-10-29, Revidering
av förteckning över personer utsedda att
deltaga i anbudsöppning

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-24

Förslag till revidering av förteckning över
personer utsedda att deltaga i
anbudsöppning

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Med anledning av förändringar i organisationen efter att kommunstyrelsen senast beslutade om
revidering av förteckning över personer som är berättigade att delta i öppnandet av anbud (KS §
60/2007) föreslår undertecknad att nedan föreslagna personer utses.
Tjänsteställe
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)
Kommundirektör
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen

Namn
Roger Fredriksson
Kenneth Michaelsson
JanAnders Palmqvist
Tommy Andersson
Anna Carlbrant
Roger Gardell
Jörn Wahlroth
Anna-Karin Sonesson
Teopoula Zickbauer
Maria Landgren
Leona Öberg
Roland Edvinsson
Leif Söderlund
Johan Sjöberg
Peter Nordberg
Magnus Graad
Arne Berg
Ola Liljerum
Birgitta Fransson
Sattar Zad
Zijad Bico
William Lavesson
Per Höglund

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot JanAnders Palmqvist, S.
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående personer att vara berättigade att delta i
öppnande av anbud.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående personer att vara berättigade att delta i
öppnande av anbud.
_____________________
Exp.
Roger Fredriksson
Kenneth Michaelsson
JanAnders Palmqvist
Tommy Andersson
Anna Carlbrant
Roger Gardell
Jörn Wahlroth
Anna-Karin Sonesson
Teopoula Zickbauer
Maria Landgren
Leona Öberg
Roland Edvinsson
Leif Söderlund
Johan Sjöberg
Peter Nordberg
Magnus Graad
Arne Berg
Ola Liljerum
Birgitta Fransson
Sattar Zad
Zijad Bico
William Lavesson
Per Höglund
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2012/346
§ 322 Äskade om utökad ram 2013 för volymförändringar inom hemtjänsten
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-26

KS AU § 392/2012 2012-10-29, Äskade
om utökad ram 2013 för
volymförändringar inom hemtjänsten

2 Handling

2012-10-10

Äskade om utökad ram 2013 för
volymförändringar inom hemtjänsten,
Äldreomsorgen

Äldrenämnden § 111/2012
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet tillsammans med ekonom Eva
Robertsson.
Sammanfattning
Äldreomsorgens huvudsakliga syfte är att tillgodose behoven hos de äldre i kommunen så att de kan
leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kan åldras i trygghet och med
bibehållet oberoende, bemötas med respekt och har tillgång till god vård och omsorg.
Äldrenämnden söker anslag med 8 500 tkr för 2013 enligt följande:
Volymökning hemtjänst
4 200 tkr
Nattpatrull

2 200 tkr

Minskade intäkter av hemtjänstavgifter

565 tkr

Avgiftshandläggare

425 tkr

Avgift för bårhusplatser

160 tkr

Ökade transportkostnader till dagverksamhet

300 tkr

Tjänst för LOV tre mån

150 tkr

Ökade kostnader för leasingbilar

500 tkr

Hemtjänst
Volymökning i hemtjänsten prognostiserades med ca 17 000 timmar år 2012 jämfört med 2011 års
bokslut. Den demografiska utvecklingen visar på en ökande befolkning i gruppen 65 år och äldre.
De i gruppen som behöver äldrenämndens tjänster väljer i allt större utsträckning att bo kvar i sitt
ordinära boende. Den grundläggande inriktningen för äldreomsorgen är att äldre människor bör ges
förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem så långt det är möjligt.
Utvecklingen av hemtjänsttimmarna har varit följande från 2009:
Bokslut 2009 om 216 334 timmar. Bokslut 2010 om 227 766 timmar, en ökning med11 432 timmar.
Bokslut 2010 om 227 766 timmar. Bokslut 2011 om 249 110 timmar, en ökning med ytterligare
21 344 timmar.
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Bokslut 2011 om 249 110 timmar. Prognostiserat bokslut 2012 om 265 969 timmar, en ytterligare
ökning med 16 859 timmar.
En ökning av timmar från 2009 till 2012 med 49 635 timmar inom en treårsperiod.
Den ovan beskrivna volymökningen inom hemtjänsten innebär också ökat tryck även nattetid. Detta
innebär att nattpatrullen behöver utökas med ett arbetslag om fyra (4) personer samt kostnad för bil.
Detta innebär att verksamheten har nått en smärtgräns för vad den kan förväntas att klara av inom
givna ramar. Uppföljning av hemtjänsten sker både genom månatliga uppföljningar av resultatet
utifrån anslaget och utifrån en beräknad hemtjänsttimmekostnad.
I de centrala delarna gjordes under våren en mätning vilket visade på ett utrymme för
effektivisering vilket överensstämmer med den framräknade timkostnaden. Timkostnaderna har
successivt förbättrats under tertial 2, men har inte nått ända fram inom alla enheter. Det
prognostiserade underskottet från tertial 1 har inte ökat till tertial 2 men då hemtjänsttimmarna har
ökat och underskottet i stort är det samma måste det ses som ett förbättrat resultat.
Verksamheten har ett pågående arbete med att förnya strukturen och därigenom förbättra resultatet
men den ovan beskrivna volymökningen kan inte förväntas rymmas inom den tilldelade
budgetramen för år 2013.
Ett antagande är att det nya avgiftssystemet kommer att leda till minskade intäkter. På grund av nya
rutiner till följd av nytt verksamhetssystem krävs utökning i avgiftshandläggningen med en tjänst.
Landstinget kan med stöd av lagstiftning ta ut bårhusavgift av kommunerna för avlidna inom
särskilt boende med 1 600 tkr för varje person.
Ökade transportkostnader till Gläntan och Solbacken till följd av merkostnad för att ha
dagverksamhet på två ställen och tillkommande resor med 300 tkr. Ökade kostnader för leasingbilar
i samband med ny upphandling och byte av bilar om 400 tkr, en engångssumma för år 2013, 100 tkr
är utökade kostnader för ny bil för nattpatrull.
I samband med införande av LOV krävs att verksamheten inrättar en tjänst för att hantera de
administrativa uppgifter som rör LOV. Om erforderliga beslut fattas planeras införandet till
oktober 2013 vilket innebär tre månader för 2013 och därefter stadigvarande.
Verksamheten kan delas in i två delar, lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet.
Lagstadgad verksamhet:
Hemtjänst och särskilt boende.
Rätten till bistånd 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt
till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt”.
Särskilda bestämmelser för olika grupper 5 kap. 5 § andra stycket Socialtjänstlagen
”Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor
som behöver särskilt stöd”.
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Icke lagstadgad verksamhet:
Avlösning, dagcentraler/dagverksamhet och korttidsvård.
Socialtjänstens omsorg om äldre 5kap. 4 § Socialtjänstlagen
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och
bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap
med andra”.
Förslag till omdisponering av verksamhet med konsekvensanalys
Avlösning
1 000 tkr
Avlösning är en insats som ger stöd till anhöriga som vårdar sin make/maka själv hemma.
Avlösning kan fås med 24 timmar per månad utan föregående biståndsbeslut. Vid behov där utöver
kan insatsen ansökas om hos en biståndshandläggare.
Konsekvens
Den anhöriga får ingen avlastning i hemmet och behov av hemtjänst kan bli aktuellt eller utökat,
samma kan gälla korttidsplats.
Backen. halvårseffekt
4 320 tkr
Det särskilda boendet Backen kan i sin utformning fungera väl som ett trygghetsboende.
Konsekvens
Boendet kan däremot inte garantera trygghet och säkerhet för personer med demensdiagnos i större
utsträckning än det ordinära boendet.
Det särskilda boendebeståndet minskar med ytterligare 26 platser vilket kan tyckas mycket då
verksamheten de senaste tre åren redan har minskat med 50 platser. En ytterligare konsekvens blir
att de norra delarna av kommunen står utan särskilt boende.
Dagverksamheterna och träffpunkt, halvårseffekt
1 985 tkr
Dagverksamhet och dagcentraler har flera syften, social aktivitet och gemenskap, individuell
stimulans samt avlastning för anhöriga. Inom Ronneby kommun har vi en låg bemanning inom de
särskilda boendena.
Konsekvens
Nämnden skulle få uppenbara svårigheter i att uppfylla lagens krav om att de äldre personer som
behöver kommunens insatser för att klara sig i den dagliga livsföringen ska kunna få ett värdigt liv
och känna välbefinnande. Dagverksamhet fungerar även som stöd för den enskilde att kunna bo
kvar i sitt boende.
Avveckling av dagverksamheter och dagcentraler kan med all säkerhet leda till ökade kostnader för
hemtjänst sam ökat behov av korttidsboende. Ökat behov av korttidsboende kan leda till ökade
kostnader för betalningsansvar till landstinget. Besparingen går stick i stäv med lagstiftning och nya
satsningar från regeringens sida i äldreomsorgen.
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Korttidsplatser
1 195 tkr
Kommunens korttidsboende finns på Vidablick. I samband med ombyggnationen av Vidablick
satsades det på platser för rehabilitering, välplanerade träningslokaler med modern utrustning. Fyra
platser har tidigare i år tagits i anspråk för Trygg Hemgång, en satsning som enbart har varit positiv
och ökat tryggheten för vårdtagare som skrivs ut ifrån sjukhuset. För att klara kostnadsökningen i
hemtjänsten föreslås reducera med ytterligare fyra platser.
Icke lagstadgade verksamheter är stödjande funktioner till lagstadgad verksamhet som ökar både
kvalitet och effektivitet.
Konsekvens
En reducering av korttidsplatser innebär ingen kvalitativ satsning på hemtjänst som motsvarande
Trygg Hemgång, utan enbart för att bidra till att klara den ökade volymen av hemtjänsttimmar och
kan innebära ökade kostnader för betalningsansvar till Landstinget. Det kan även innebära
ytterligare kostnad för hemtjänst då korttidsplatser även beviljas i avvaktan på särskilt boende för
de som inte alls klarar av sitt kvarboende. Vid sådana tillfällen kan insatserna bli särskilt
kostnadskrävande då det kan krävas omsorg kontinuerligt över dygnet.
Totalt

8 500 tkr

2014
Föreskrift har kommit ifrån socialstyrelsen beträffande bemanningsriktlinjer inom särskilt boende
vilket innebär en helt annan utgångspunkt i bemanningen och därtill schemaläggningen.
Självbestämmande och meningsfullhet ska beaktas i den individuella bedömningen. Detta kommer
att innebära frekvent biståndsbedömning samt planering och resurstilldelning utifrån bedömningen.
Detta kommer att innebära stora kostnader för kommunerna.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om 8,5 miljoner kronor i utökad ram för
år 2013.
Ge förvaltningschef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson i uppdrag att beräkna
effekterna av möjliga besparingsalternativ för icke lagstadgad verksamhet.
Att 2, 2 miljoner i interkommunala intäkter om hemsjukvården ska tillföras Äldrenämnden när
erforderliga beslut fattats i ärendet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige hänskjuter ärendet till budgetberedningen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige behandlar ärendet i samband med
budgetförslaget 2013.
_____________________
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2012/320
§ 323 Tilläggsäskande 2012 för äldrenämndens verksamhet
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-26

KS AU §393/2012 2012-10-29,
Tilläggsäskande 2012 för äldrenämndens
verksamhet

2

Handling

2012-10-10

Tilläggsäskande för äldrenämndens
verksamhet 2012, reviderad,
Äldreomsorgen

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Tilläggsäskande 2012 för äldrenämndens
verksamhet

Äldrenämnden § 104/2012
Sammanfattning
Från tertial 1 till tertial 2 har prognosen för år 2012 totalt förbättrats med ca 2 700 tkr. Tyvärr
kommer inte äldrenämnden att kunna hålla en budget i balans beroende på flera faktorer.
Volymökning i hemtjänsten med ca 17 000 timmar. Från bokslut år 2011 med 249 110 timmar
jämfört med prognos år 2012 med 265 969 timmar. Beräknad timkostnad på 250 tkr medför en ökad
kostnad på ca 4 250 tkr.
Inom särskilt boende har nämnden under året haft två kostnadskrävande ärenden om
ca 880 tkr på helår.
Transporterna till dagcentralerna har ökat innevarande år med ca 300 tkr, trots att vi ökade
internbudgeten från 250 tkr till 550 tkr.
Minskade intäkter på grund av införande av nytt verksamhetssystem prognostiseras till
en kostnad om 1 250 tkr på helår.
Totala kostnader för utökad verksamhet och minskade intäkter för år 2012 blir ca 6 680 tkr.
Vidtagna åtgärder
Minskat underskott för sjuksköterskor med ca 1000 tkr, Återhållsamhet på förvaltningsnivå med ca
720 tkr, Förstärkning inom avgiftshandläggningen för att säkerställa avgiftshanteringen pågår.
Övriga händelser
Minskade kostnader för anhörigvård och ökade intäkter för vårdtagare som vistas tillfälligt i vår
kommun, ca 600 tkr
Överskott rehabilitering med ca 1100 tkr. Överskott på grund av svårigheter att rekrytera och på
grund av mindre inköp av hjälpmedel.
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Äldrenämnden har i beslut § 104 uppdragit åt nämndens presidium, att fatta beslut i ärendet efter
det att uppföljningen av tertial 2 år 2012 är klar. Enligt delegationsordningen är det endast
ordföranden som kan besluta i brådskande ärenden
Bedömning
Att efter tertial 1 minska personalkostnaderna inom hemtjänsten med ca 3000 tkr har inte varit
möjligt, då volymen har ökat med ca 17 000 timmar i relation till prognosen år 2012 jämte
svårigheter att omfördela personal. Förvaltningen har även haft extra kostnadskrävande ärenden
inom särskilt boende.
Tilläggsäskande
På äldrenämndens vägnar äskas tilläggsanslag om 3 500 tkr för år 2012.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Äldrenämnden ett
tilläggsanslag om 3 500 tkr för år 2012.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Äldrenämnden ett
tilläggsanslag om 3 500 tkr för år 2012.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-11-06

56(68)

2012/352
§ 324 Förslag till förändring av barnomsorgstaxa 2013
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-26

KS AU §394/2012 2012-10-29, Förslag till
förändring av barnomsorgstaxa 2013

2 Handling

2012-10-15

Förslag till förändring av barnomsorgstaxa
2013, Utbildningsenheten

Utbildningsnämnden § 127/2012
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för ärendet.
Sammanfattning
Barnomsorg är ett samlingsnamn för verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Rambudgeten för 2013, tagen i kommunfullmäktige § 308/2011, bygger på ett uttag av avgift 12
månader per år vid fortlöpande placering.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås att hos kommunfullmäktige, begära att få ta ut avgift 12 månader per
år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Om kommunfullmäktiges beslut blir att avgift inte skall tas ut 12 månader, så måste
utbildningsnämnden begära att ramen för 2013 revideras. I annat fall fattas intäkter motsvarande ca
1200 tkr.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige, begära att få ta ut avgift 12 månader per
år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Om kommunfullmäktiges beslut blir att avgift inte skall tas ut 12 månader, så måste
utbildningsnämnden begära att ramen för 2013 revideras. I annat fall fattas intäkter motsvarande ca
1200 tkr.
Detta beslut justeras omedelbart.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Utbildningsnämndens
begäran om att ta ut avgift 12 månader/år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, och ledamot JanAnders Palmqvist, S.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till beslut.
JanAnders Palmqvist, S, yrkar avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen bifaller Arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Utbildningsnämndens
begäran om att ta ut avgift 12 månader/år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
_____________________
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2012/234
§ 325 Åtgärd av vandringshinder för fisk i Bräkneån
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-26

KS AU § 398/2012 2012-10-29, Åtgärd av
vandringshinder för fisk i Bräkneån

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-16

Åtgärd av vandringshinder för fisk i
Bräkneån

3

Handling

2012-05-08

Åtgärd av vandringshinder för fisk i
Bräkneån, Bräkneåns Vattenråd

Camilla Norrman, Miljöutvecklare lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Från Bräkneåns Vattenråd har inkommit förfrågan ang. Ronneby kommuns engagemang
beträffande åtgärder av vandringshinder för fisk i Bräkneån. I Bräkneåns södra del från
kusten upp till Belganet finns tio vandringshinder för fisk, som det är mycket angeläget att
åtgärda. Framför allt är det viktigt att Bräkneån på nytt kan få livskraftigt bestånd av öring,
som förutom sitt egenvärde också är en nödvändig förutsättning för att den
utrotningshotade flodpärlmusslan ska kunna räddas. Ronneby kommun har varit delaktig
sedan ett antal år i planeringen av åtgärder av vandringshindren i Bräkneån. På grund av
juridiska omständigheter framkom att kommunen trots beviljade statliga medel ej kunde gå
vidare i detaljprojektering beträffande de prioriterade vandringshindren vid Snittinge,
Tararp och Trånhem. Åtgärderna visade sig vara ett tillsynsärende som åligger
länsstyrelsen.
Bedömning
Ronneby kommun har ett starkt engagemang beträffande åtgärd av vandringshindren för
fisk i Bräkneån. Dock är åtgärderna tillsynsärende som åligger länsstyrelsen och inte
Ronneby kommun. Ronneby kommun skall yttra sig över, förslag på regionalt
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016, senast 15 november 2012. I detta
yttrande kommer Ronneby kommun vara tydlig med att en viktig åtgärd i detta program är
under fokusområdet, biologisk mångfald, att åtgärda vandringshinder för fisk.
Förslag till beslut
Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsen att besluta lämna följande yttrande:
Ronneby kommun har ett fortsatt stort engagemang beträffande att vandringshindren för
fisk i Bräkneån skall åtgärdas snarast. Ronneby kommun kommer att vara tydlig med i sitt
yttrande, förslag på regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016, att
åtgärder för att undanröja vandringshinder för fisk är en viktig åtgärd vilken skall
prioriteras högt.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2012-11-06

59(68)

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:
Ronneby kommun har ett fortsatt stort engagemang beträffande att vandringshindren för
fisk i Bräkneån skall åtgärdas snarast. Ronneby kommun kommer att vara tydlig med i sitt
yttrande, förslag på regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016, att
åtgärder för att undanröja vandringshinder för fisk är en viktig åtgärd vilken skall
prioriteras högt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Thomas Håkansson, C, Lena Karstensson, M, samt ersättare Monika
Lindqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
_____________________
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2012/257
§ 326 Ett Hållbart Blekinge, regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 20132016
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-26

KS AU § 399/2012 2012-10-29, Ett
Hållbart Blekinge, regionalt
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen
2013-2016

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-16

Yttrande över förslag till regionalt
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen
2013-2016

3

Handling

2012-07-06

Ett Hållbart Blekinge, regionalt
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen
2013-2016, Länsstyrelsen

Camilla Norrman, Miljöutvecklare lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge har arbetat fram ett förslag på åtgärdsprogram för att uppnå en
hållbar utveckling i länet. Åtgärderna skall peka på vad som behöver göras, inte specificera
hur. Miljöarbetet blir genom åtgärdsprogrammet mer konkret och mätbart vilket möjliggör
uppföljning och kunskapshöjande utvärdering. Åtgärdsprogrammet har tagits fram av en
regional arbetsgrupp samt de miljökvalitetsmålsansvariga på Länsstyrelsen. Representanter
från samtliga kommuner och Miljöförbundet Blekinge Väst, har varit delaktiga i
framtagandet av åtgärderna och ansvarar för förankringen av dessa inom sin
kommun/organisation. Åtgärdsprogrammet ersätter tidigare åtgärdsprogram från 2005 och
löper över åren 2013-2016. Programmet omfattar de 15 miljökvalitetsmål som är aktuella
för Blekinge. Totalt ingår 55 åtgärder i förslaget som är uppdelade i temaområden:
- Biologisk mångfald
-

Friskt vatten

-

Hållbar bebyggelseutveckling

-

Mindre gift på drift

-

Skog och odlingslandskapet

Temaområdet: Mindre klimatpåverkan -energi och transporter har inga åtgärder i denna
remiss utan kommer att kompletteras senare. Avsikten är att åtgärderna skall påbörjas och
genomföras inom programperioden 2013-2016. Det är upp till utpekade aktörer att
bestämma vilket år åtgärden skall genomföras och på vilket sätt. Dessa åtagande meddelas
Länsstyrelsen inför varje år, liksom en rapportering av vilka åtgärder som genomförts
under året
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Förslag till beslut
Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsen att antaga, Bilaga 1, som sitt yttrande.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelses beslutar att anta bilaga 1 som sitt yttrande i ärendet.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelses beslutar att anta bilaga 1 som sitt yttrande i ärendet.
_____________________
Exp.
Länsstyrelsen
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2012/335
§ 327 Hoby 22:1 - Nyttjanderättsavtal Hoby Ekbacke
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-26

KS AU § 400/2012 2012-10-29, Hoby
22:1 - Nyttjanderättsavtal Hoby Ekbacke

2

Handling

2012-10-19

Förslag avtal

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-03

Hoby 22:1 - Nyttjanderättsavtal Hoby
Ekbacke

4

Handling

2012-10-02

KF protokoll § 192, 2004-12-16

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Föreningen Hoby Ekbacke genom Thomas Håkansson
I § 192 / 2004-12-16 beslutade Kommunfullmäktige att "Kommunfullmäktige lämnar, under
förutsättning att ny förening bildas, förhandsbesked om att kommunen tecknar avtal med den
nybildade föreningen om att få disponera mark inom Hoby Ekbacke. Föreningen vårdar och
ansvarar för det upplåtna markområdet." Något avtal upprättades aldrig.
Nu behöver husen renoveras och föreningen vill söka bidrag från Boverket och Allmänna
arvsfonden. För detta krävs att de visar upp ett minst 10-årigt avtal. Ett nyttjanderättsavtal bör
upprättas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtalet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet gällande föreningen Hoby Ekebacke, genom
Thomas Håkansson.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Tommy Andersson, S, samt ersättare Monika Lindqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet gällande föreningen Hoby Ekebacke, genom
Thomas Håkansson.
Jäv
Thomas Håkansson, C, deltar ej i handläggning och beslut i ärendet på grund av jäv.
_____________________
Exp. Föreningen Hoby Ekebacke, genom Thomas Håkansson
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2012/360
§ 328 Förslag till Reglemente Äldrenämnden
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-31

Bilaga till Förändringar i Reglemente för
Äldrenämnden från och med 2013

2

Beslut allmänt ärende

2012-10-26

KS AU § 402/2012 2012-10-29, Förslag
avseende reglemente och budget med
anledning av kommunalisering av
hemsjukvården

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-24

Förslag avseende reglemente och budget
med anledning av kommunalisering av
hemsjukvården

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i § 285 2012 fattat beslut om en kommunalisering av hemsjukvården. Med
anledning härav föreslås följande:
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att Äldrenämnden ska ha hand om verksamheten för den kommunaliserade hemsjukvården
att uppgifterna förs in i Äldrenämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.
att medel för verksamheten anslås i enlighet med bilaga 2. Finansieringen hanteras i samband med
beslut om skattesats (skatteväxling) och budget för 2013.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Äldrenämnden ska ha hand om
verksamheten för den kommunaliserade hemsjukvården.
Att uppgifterna förs in i Äldrenämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.
Att medel för verksamheten anslås i enlighet med bilaga 2. Finansieringen hanteras i samband med
beslut om skattesats (skatteväxling) och budget för 2013.
Kommunjurist Leona Öberg lämnar en kort presentation av sig själv.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, samt Susanne Lundgren M.
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Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att det ska göras en revidering i dokumentet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Äldrenämnden ska ha hand om
verksamheten för den kommunaliserade hemsjukvården.
Att uppgifterna förs in i Äldrenämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.
Att medel för verksamheten anslås i enlighet med bilaga 2. Finansieringen hanteras i samband med
beslut om skattesats (skatteväxling) och budget för 2013.
_____________________
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2008/352
§ 329 Besvarande av medborgarförslag från Gunilla Olofsson angående
Informationsblad och policy - Stärkt medborgarinflytande
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-26

KS AU § 403/2012 2012-10-29,
Besvarande av medborgarförslag från
Gunilla Olofsson angående
Informationsblad och policy - Stärkt
medborgarinflytande

2

Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU §384/2012 2012-10-15,
Besvarande av medborgarförslag från
Gunilla Olofsson angående
Informationsblad och policy - Stärkt
medborgarinflytande

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-20

Förslag på svar på medborgarförslag om
information och policy förstärkt
medborgarinflytande

4

Remissvar utg. remiss

2012-06-05

Svar på remiss, Heike Rosenquist

5

Remiss utg.

2012-03-21

Heike Rosenquist besvarad 2012-06-05
(2012.2556)

6

Beslut allmänt ärende

2008-11-03

KF §241/2008 2008-10-30

7

Handling

2008-11-03

Informationsblad och policy - Stärkt
medborgarinflytande, Gunilla Olofsson

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Gunilla Olofsson lämnar i ett medborgarförslag flera förslag gällande information till allmänheten.
Hon förslår att ett informationblad/informationsfolder/webinfo riktad till allmänheten med
upplysningar om medborgarförslag, skrivelser och allmänhetens frågestund i samband med
Kommunfullmäktige. vidare att man lägger till namn och hur man kommer i kontakt med
förtroendevalda politiker, att kommunens organisation och tjänstemän presenteras, att bifoga
foldern med KF, KS och nämndernas sammanträdesdatum, att utse och utbilda ett par personer som
tar speciellt ansvar för att hjälpa medborgarna till rätta, lämpligtvis arbetar de på medborgarservice.
Vidare att en policy upprättas som svarar mot informationen till allmänheten, att kommunen jobbar
med frågor rörande attityd och bemötande samt att testa material från Sveriges kommuner och
landstings demokratiprojekt i Ronneby.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till enheten för kommunikation och medborgarservice.
Informationsansvarig Heike Rosenqvist, skriver att ett stärkt medborgarinflytande är högst
önskvärt. Den kommunala webbplatsen www.ronneby.se har som sitt yttersta syfte att informera
och engagera Ronneby kommuns invånare. Idag finns den efterfrågade presentationen av
tjänstemän och kommunens organisation på hemsidan. Även det efterfrågade
förtroendemannaregistret finns på www.ronneby.se med namn, kontaktuppgifter samt uppdrag för
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alla kommunens politiker. Under 2012 förbättras presentationen ytterligare då bilder kommer att
komplettera informationen. Kungörelser visas redan på startsidan och datum för KF, KS och
nämndernas sammanträden är tillgängliga via webben.
Medborgarservice är tillgänglig för allmänheten och har som en uppgift att hjälpa invånare,
nyinflyttade eller företagare vidare med information eller vägledning till rätt person.
En informationspolicy för Ronneby kommun antogs i KF redan 2002 (§ 189/2002). En omarbetning
av denna policy står på tur. Dessutom har KS beslutat om en marknadsföringsplan (KS 2012-05-08
§ 134).
Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunen redan i stor utsträckning arbetar med frågan i
linje med förslaget varför medborgarförslaget föreslås besvaras med ovanstående.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.
Arbetsutskottets beslut 2012-10-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktig beslutar att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktig beslutar att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.
_____________________
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2008/342
§ 330 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Kjell G G Johansson,
M, angående kommunens servicenivå i kontakten med medborgarna
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-26

KS AU § 404/2012 2012-10-29,
Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamot Kjell G G
Johansson, M, angående kommunens
servicenivå i kontakten med
medborgarna

2

Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU § 385/2012 2012-10-15,
Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamot Kjell G G
Johansson, M, angående kommunens
servicenivå i kontakten med
medborgarna

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-07-20

Förslag till svar på motion angående
kommunens servicenivå i kontakterna
med medborgarna

4

Remissvar utg. remiss

2012-06-05

Svar på remiss, Enheten för
Kommunikation och Medborgarservice

5

Remiss utg.

2012-03-15

Enheten för Kommunikation och
Medborgarservice besvarad 2012-06-05
(2012.2558)

6

Beslut allmänt ärende

2008-10-30

KF § 269/2008 2008-10-30, Motion från
kommunfullmäktigeledamot Kjell G G
Johansson, M, angående kommunens
servicenivå i kontakten med
medborgarna

7

Handling

2008-10-24

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

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kjell GG Johansson yrkar i en motion att Kommunfullmäktige medverkar till att det skapas
instruktioner, reglementen och rutiner som medför att medborgarna ges en betydligt bättre service
när det gäller muntliga och skriftliga besked i ärenden som berör den enskilda medborgaren eller
organisationen men även i fråga om telefon- och e-post-service.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till Enheten för kommunikation och medborgarservice. Heike
Rosenquist, informationsansvarig, skriver att kommunikation med medborgarna är en central fråga i
den kommunala verksamheten. Hon pekar på att t ex via medborgarservice belägen vid stadshusets
entré ges alla medborgare möjlighet att komma i kontakt med kommunen personligen, via brev,
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telefon, fax eller e-post. Kommunens webbplats www.ronneby.se optimerades vid senaste
uppdatering i oktober 2011 med särskild hänsyn till tillgänglighet. W3C standards och riktlinjer
följs. (http://www.ronneby.se/sv/ronneby-kommun/om-webbplatsen/).
Ronneby kommun deltar i undersökningen Kvalitet i korthet. En del i detta är att kommunens
service via telefon och e-post undersöks och jämförs med resultat från andra deltagande kommuner.
När det gäller svarstider i växel och visa e-post ligger Ronneby kommun bra till. Kommunen
behöver dock arbeta mer med bemötande och den service man ger i kontakten med medborgare.
Flera förvaltningar arbetar med att förbättra kommunikationen t ex genom att i svarsbrev ange att
man tagit emot posten och anger vem som kommer att vara handläggare.
I november 2010 beslutade Kommunfullmäktige att bifalla en motion om tjänstegarantier och
fastställde övergripande riktlinjer för detta. Detta är ett sätt att jobba i den riktning motionen syftar
till.
Med ovanstående förslås att motionen är besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med ovanstående.
Arbetsutskottets beslut 2012-10-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med
ovanstående.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Tommy Andersson, S, samt
Susanne Lundgren, M,
Yrkanden
Tommy Andersson, S, yrkar att beslutet ändras till att motionen är bifallen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen med
ovanstående.
_____________________
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