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Val av justerare
Tommy Andersson (S) utses att justera dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-21

6(57)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 358

Dnr 2015-000412 007

Revisionsrapport fritid- och kulturnämnden
Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
KPMG har på kommundirektörens uppdrag, som ett led i kommunstyrelsens
uppsyningsplikt över nämnderna, genomfört en granskning av Fritid- och
kulturnämndens/-förvaltningens processer kring avtal.
Utredningen har genomförts genom granskning av 10 slumpmässigt utvalda avtal
mellan kommunen och föreningar samt intervjuer med berörda tjänstemän.
Efter genomförd granskning konstaterar utredaren att det råder god ordning i
avtalsregistret men att det finns ett behov av att uppdatera hela registret då det idag
innehåller inaktuella avtal. Utredaren rekommenderar att förvaltningen går igenom
samtliga avtal med syftet att tillförsäkra att avtalen är rätt utformade och att
föreningarna i största möjliga mån behandlas lika.
Ta bort avtal ur registret som inte längre är giltiga och inte ska förnyas
Teckna nya avtal med de föreningar där avtalstiden utgått och där det inte finns
någon klausul om förlängning
Gör en checklista på vad avtalen bör innehålla avseende klausul om förlängning,
uppsägningstider och eventuell indexuppräkning av belopp
Utarbeta en avtalsmall där föregående punkt säkras samt övriga frågor som är
viktiga att beakta i form av motprestationer från föreningarna, vem som står för
drift etc.
Bedömning
KPMG har på kommundirektörens uppdrag, som ett led i kommunstyrelsens
uppsyningsplikt över nämnderna, genomfört en granskning av Fritid- och
kulturnämndens/-förvaltningens processer kring avtal med frågeställningar rörande
efterlevnad av attestreglemente och delegationsordningar samt likabehandling
gällande avtalstecknande, avtalsuppföljningar, kravställande/motkrav och
ekonomisk kompensation/stöd, föreningsbidrag, samt eventuella förskott på bidrag
likväl som hantering av eventuellt uppkomna skulder till kommunen.
Granskningen har genomförts genom granskning av 10 slumpmässigt utvalda avtal
mellan kommunen och föreningar samt intervjuer med berörda tjänstemän.
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Avtalen slumpades från förvaltningens avtalsförteckning. Man har fått komplettera
med fler avtal då förteckningen innehöll avtal som inte längre gällde men som
fastnade i stickprovet.
Efter genomförd granskning konstaterar utredaren att det råder god ordning i
avtalsregistret men att det finns ett behov av att uppdatera hela registret då det idag
innehåller inaktuella avtal.
Granskningens resultat redovisas i tabellform (kap 5) i bifogad rapport. I tabellen
framgår att det finns brister i några av avtalen. Bland annat saknas i en del fall
förlängningsklausuler vilket innebär att kommunen och de aktuella föreningarna är
avtalslösa. Det saknas också indexuppräkning i de fall det utgår ekonomisk
ersättning åt ena eller andra hållet.
Avtalsuppföljning sker inte på regelmässigt sätt vilket bl.a. inneburit att en del avtal
gått ut medan verksamheten fortgår avtalslöst.
Frågan om likabehandling är svår att få besvarad eftersom avtalen skrivits under en
lång tidsperiod. Ersättningar åt ena eller andra hållet har sitt ursprung i genomförda
förhandlingar vilket gör att resultaten blir olika beroende på det enskilda
förhandlingsresultatet. Utredaren finner ingen grund för att säga att föreningarna
inte behandlas likvärdigt i de granskade avtalen.
Efter att ha genomfört granskningen rekommenderar utredaren att förvaltningen går
igenom samtliga avtal med syftet att tillförsäkra att avtalen är rätt utformade och att
föreningarna i största möjliga mån behandlas lika.
Ta bort avtal ur registret som inte längre är giltiga och inte ska förnyas
Teckna nya avtal med de föreningar där avtalstiden utgått och där det inte finns
någon klausul om förlängning
Gör en checklista på vad avtalen bör innehålla avseende klausul om förlängning,
uppsägningstider och eventuell indexuppräkning av belopp
Utarbeta en avtalsmall där föregående punkter säkras samt övriga frågor som är
viktiga att beakta i form av mot prestationer från föreningarna, vem som står för
drift etc.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen:
1) att notera revisionsrapporten till protokollet samt
2) överlämna den till Fritid- och kulturnämnden för åtgärdande av påtalade brister
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell
(FP), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD) och Peter
Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägget
om en tredje punkt om att återkoppling ska ske vid arbetsutskottets sammanträde i
januari 2016.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
1) att notera revisionsrapporten till protokollet samt
2) överlämna den till fritid- och kulturnämnden för åtgärdande av påtalade brister
3) återkoppling ska ske vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i januari
________________
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§ 359

Dnr 2015-000453 806

Taxa för Turisttåget - Ronneby expressen
Fritid- och kulturnämnden § 114/2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Inför säsongen 2015 köptes ett turisttåg in av förvaltningen för att trafikera mellan
torget-brunnsbadet-brunnen-Karöbryggan. Fyra turer per dag under vardagar har
genomförts. Avgiften har varit en 0-taxa under denna prövotid. Förare har varit
totalt fem personer varav tre arbetat per timme och två som finns i organisationen.
Förvaltningen har ställt högre krav på utbildningen för förarna än vad lagen kräver.
Bedömning
Tåget har rönt stor uppskattning i samhället och de flesta turer har varit fullbelagda.
0-taxan har upplevts mycket positivt och med den har pengahantering och dess
risker eliminerats. Antalet dagar i veckan kan utökas.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag inför säsong 2016 att
schemalägga turer alla dagar i veckan under säsong. På takdelen av vagnarna ska
det finnas möjlighet för annonsering. Det ska vara möjligt att som företag eller
annan organisation hyra tåget med chaufför utanför turlistan under förutsättning att
kostnadstäckning sker.
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att 0-taxa ska gälla för
turisttåget under planerade turer under säsongen.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag inför säsong 2016 att
schemalägga turer alla dagar i veckan under säsong.
På takdelen av vagnarna ska det finnas möjlighet för annonsering.
Det ska vara möjligt för företag eller annan organisation att hyra tåget med
chaufför utanför turlistan under förutsättning att kostnadstäckning sker.
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att 0-taxa ska gälla för
turisttåget under planerade turer under säsongen.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup
(SD), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) samt förtroendvald med närvarorätt Anna
Carlbrant (RP).
Yrkanden
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att Fritid- och kulturnämnden ska få i
uppdrag att redovisa en budget för turisttåget.
Ordförande Roger Fredriksson (M) instämmer i tidigare yrkade med tillägget att en
återremiss även ska innehåll att nämnden återkommer med ett samlat taxeförslag.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att arbetsutskottet bifaller desamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Fritid- och
kulturnämnden för redovisning av budget för turisttåget samt för att lämna förslag
till taxa för turisttåget i nämndens samlade taxedokument.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Susanne Öström
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§ 360

Dnr 2015-000298 049

Äskande av medel för kostnader som kan uppstå för
renovering och ombyggnad av ytterligare lokaler i Gamla
teatern
Fritid- och kulturnämnden § 94/2015
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2014-04-16, § 39, att
ställa sig positiv till att teckna ett internhyresavtal med Tekniska förvaltningen
angående delar av fastigheten Gamla Teatern. Förvaltningen gavs i uppdrag att
teckna avtal i andra hand med en eller flera föreningar med verksamhet i Teatern.
Förutsättningen för att Fritid- och kulturnämnden ska teckna internhyresavtal är att
budgetmedel, motsvarande årshyran, tillförs nämndens budget. I förslaget till
internhyresavtal ingick alla lokaler utom den lokal som hyrs av
Utbildningsförvaltningen, bostaden och en konstnärsateljé.
Vid fritid- och kulturnämndens sammanträde 2014-08-27,§79, fattades beslut om
förslag till bl a tilläggsäskande till driftsbudgeten om 336 tkr, som kompensation
för de kostnader fritid- och kulturnämnden får vid tecknandet av ett
internhyresavtal för Teatern samt kompensation för att kunna hyra ut lokaler till
föreningar med verksamhet i Teatern. I budgeten för 2015 är Fritid- och
kulturnämnden kompenserad dels för ökade internhyror samt även för bidragsdelen
till föreningarna.
Fritid- och kulturnämnden beslutade ge föreningen Ronneby Folkteater i uppdrag
att till nämndens första sammanträde 2015 lämna en beskrivning av hur föreningen
vill utveckla sin verksamhet i de lokaler föreningen använder i dag i Gamla teatern
samt beskriva behovet av utökade lokalytor i byggnaden. Beskrivningen skulle
även omfatta vilka förändringar som behöver göras i nuvarande och utökade
lokaler.
Fritid- och kulturnämnden beslutar vidare att ärendet om inriktning gällande
verksamhet i Gamla Teatern hanteras enligt förslag. Under januari 2015 skickade
föreningen Ronneby Folkteater in de begärda underlagen. Fritid- och
kulturnämnden beslutade den 18 februari 2015 att föra över föreningens skrivning
av lokal- och verksamhetsutvecklingsplaner till den av nämnden tillsatta gruppen
för genomlysning av kulturella byggnader och dess användande i framtiden.
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Bedömning
Det är fritid- och kulturnämndens intention att bidra till att en kontinuerlig
teaterverksamhet ska kunna drivas i Gamla Teatern genom ett avtal mellan
förvaltningen och Ronneby Folkteater. Om verksamheten ska kunna utvecklas
föreslås att även den lokal om 92,5 kvm som tekniska förvaltningen idag hyr ut till
Utbildningsförvaltningen, ska ingå i ett internhyresavtal mellan fritid- och
kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen. Investeringar kommer att krävas
för att rusta upp en del av de tillkommande lokalerna för teaterverksamheten.
Fritid- och kulturnämnden har därefter att ta ställning till
om ett internhyresavtal även ska omfatta den lokalyta om 92,5 kvm, som idag hyrs
av Utbildningsförvaltningen
om ett internhyresavtal ska omfatta alla ytor i byggnaden
att äska medel för kostnader som kan uppstå för renovering och ombyggnad av
ytterligare lokaler i Gamla teatern.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar enligt intentionen att:
ett internhyresavtal även ska omfatta den lokalyta om 92,5 kvm + 30,0 kvm, som
idag hyrs av Utbildningsförvaltningen
att ett internhyresavtal ska omfatta alla ytor i byggnaden
att äska medel för kostnader som kan uppstå för renovering och ombyggnad av
ytterligare lokaler i Gamla teatern.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar enligt intentionen att internhyresavtal även ska
omfatta den lokalyta om 92,5 kvm + 30,0 kvm, som idag hyrs av Utbildningsförvaltningen.
Internhyresavtalet ska omfatta alla ytor i byggnaden
Äska medel för kostnader som kan uppstå för renovering och ombyggnad av
ytterligare lokaler i Gamla teatern.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S),
Tommy Andersson (S) samt Kenneth Michaelsson (C).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras till Fritid- och
kulturnämnden för förtydligande av kostnader, beskrivning av nuläge samt
kommande planer och att detta arbete görs i dialog med berörda förvaltningar
(utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen)
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till fritid- och
kulturnämnden för förtydligande av kostnader, beskrivning av nuläge samt
kommande planer och att detta arbete görs i dialog med berörda förvaltningar
(utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen)
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Susanne Öström
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§ 361

Dnr 2015-000454 049

Anhållan om kompensation avseende lönekostnader
Fritid- och kulturnämnden § 107/2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson föredrar
ärendet.
Fritid-och kulturnämnden visar ett prognostiserat underskott om 533 tkr.
Sommarverksamheterna är inte avslutade och därmed råder viss osäkerhet.
I prognosen finns inte beräknat något överskott för slutbesiktning, Lugnevi.
En med genomlyst uppföljning kommer i samband med Tertial II per den 31
augusti 2015.
Väsentliga avvikelser mot budget:
300 tkr ej budgeterad kostnad för tf förvaltningschef 2015-09-01 2015-12-(31. (lön, dator, tel mm).
250 tkr lägre intäkter Brunnsbadet, på grund av dåligt väder.
150 tkr merkostnad mot budget för granulat som täcks från reserv.
130 tkr budgeterad merkostnad för ny turistinformation och pekskärmar vilket får
täckas från andra turistkonton.
100 tkr fördyrande div kostnader, larm, skadegörelse, nya lås, elavbrott
Brunnsbadet mm.
90 tkr kapitalkostnader, ej förbrukade investeringar.
För att prognosen ska hålla får inga ytterligare oförutsedda kostnader inrymmas
inom ram.
Att några av beslutade anläggningar fortfarande driftas och sköts av FoK påverkar
budget och verksamhet negativt
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om
kompensation om 300 tkr avseende lönekostnad för tf förvaltningschef, då
nämnden ej kunnat påverka detta.
Presidiet får i uppdrag att se över kostnader och utgifter för Brunnsbadet.
I övrigt notera den ekonomiska uppföljningen till protokollet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att anhållan avslås då kostnaden för
tjänsten ska belasta kommunledningsförvaltningen ensligt tidigare beslut i samband
med anställningen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå anhållan då kostnaden för tjänsten ska belasta
kommunledningsförvaltningen enligt tidigare beslut i samband med anställningen.
________________
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§ 362

Dnr 2015-000251 214

Detaljplan Ronneby 25:11
Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Adress: Kilenområdet
Detaljplanen för Kilenområdet har varit utställd för samråd under tiden 25 maj till
den 22 juni 2015. Myndigheter och berörda fastighetsägare m.fl. har beretts tillfälle
att lämna synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanfattats och
kommenterats i samrådsredogörelsen (se bilaga). Bl.a. har länsstyrelsen,
trafikverket och räddningstjänsten haft synpunkter mot säkerhetsavståndet mellan
spårområdet och nybebyggelse inom Kilenområdet. De anser att nybebyggelsen
inte skall byggas närmare spår 3 än 30 meter. Trafikverket motsätter sig helt en
planövergång vid stationen. De anser att en bro eller tunnel skall byggas.
Kommunstyrelsen och Ronnebyhus anser att del av Kilenområdet kan byggas med
åtta våningar samt att bevarandebestämmelser avseende ”Röda Magasinet" bör
utvecklas. Tekniska förvaltningen anser att kommunägdmark inom kv Loket bör i
framtiden kunna utgöra parkering inte industrimark.
Planförslaget har reviderats och Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27
augusti 2015 att ge Miljö- och byggnadsförvaltning i uppdrag att ställa ut det
reviderade planförslaget för granskning.
Granskningsställningen är från den 17 september t.o.m. den 8 oktober 2015.
Fullständiga handlingar med bilagor m.m. finns på
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/kilen/

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S),
Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt Nicolas
Westrup (SD).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att gång- och cykelvägen från bron stryks,
att bredden på lokalgatan längs järnvägen minskas till 11 meter och att, för att
säkerställa ABRIs behov av parkeringsplatser, lokalgatan söder om området flyttas
norrut in på det som nu är utpekat som kvartersmark.
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att beteckningen k, f och r gällande röda
ladan tas bort.
Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att beteckningen k, f och r gällande röda ladan ska
vara kvar.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkade och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Malin Norfalls (S) och
Kenneth Michaelssons (C) yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller Kenneth
Michaelssons yrkande.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på
granskningshandlingen för detaljplan för Kilenområdet:
-

gång- och cykelvägen från bron stryks

-

bredden på lokalgatan längs järnvägen minskas till 11 meter

-

för att säkerställa ABRIs behov av parkeringsplatser, lokalgatan söder om
området flyttas norrut in på det som nu är utpekat som kvartersmark

-

beteckningen k, f och r gällande röda ladan tas bort

Reservation
Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) samt Peter Bowin (V) reserverar sig mot
beslutet i den del som rör beteckningen gällande röda ladan.
________________
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§ 363

Dnr 2012-000311 253

Del av Risatorp 1:10, del av Bustorp 1:1 och Bustorp 1:25 Önskemål att köpa mark
KSAU § 180/2013
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Callenbrings önskar köpa mark i anslutning till sin gård. Marken planerar de att
använda som betesmark och odling av vallfoder. På Bustorp 1:25 finns gamla
grävda lergravar, sedan tegelbrukets tid, som de planerar att gräva ut, så att de åter
kan bli en våtmark. För att kunna anlägga våtmarken behöver de äga marken.
Skogen som finns på området ska gallras och göras mer tillgänglig för både
betesdjur och vilda djur och för allmänheten som rekreationsområde.
Bedömning
Bustorp ligger mitt i landskapet mellan Ronneby tätort och kusten. Hela området är
av stort intresse under de närmaste 20-30 åren för utveckling av tätorten, ex nya
våtmarker, rekreationsområden eller bebyggelse. Att i nuläget sälja delar av
området anser stadsarkitekten vara förkastligt, inte minst med hänsyn till
svårigheten att köpa tillbaka marken om vi sen kommer på att den behövs.
Större delen av marken är utarrenderad till Callenbrings på 5-årsavtal. För att beta
marken och odla vallfoder krävs inte att de äger marken.
För att anlägga nya våtmarker kan kommunen samarbeta som vi gjorde i Gärestad.
Miljö- och Hälsoskyddsenheten har inget att erinra. De påpekar dock att det finns
bostäder i närheten och att risken för allergi, lukt mm från betesdjur finns. Den
finns dock redan idag i och med att de arrenderar marken. Miljö- och
hälsoskyddsenheten förutsätter att Callenbrings tar fortsatt hänsyn till de boende
om de avser att fortsätta hålla betesdjur där.
Under marken går en VA-ledning. Miljöteknik håller på att ta över denna ledning.
Vid en försäljning av marken kommer ledningsrätt att krävas för denna ledning.
Under marken går även ett fiberrör som inte får grävas av. Någon sorts skydd
behövs även för detta.
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Arbetsutskottets beslut 2013-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återemittera ärendet med motiveringen
att yttrande från Tekniska förvaltningen ska inhämtas och därefter återaktualisera
ärendet.
Tekniska förvaltningen, genom förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande
yttrande:
Bakgrund
Tekniska förvaltningen har blivit ombedd att yttra sig avseende rubricerat ärende.
Efter samråd med Kommunstyrelsens ordförande skulle yttrandet bland annat
omfatta områdets geotekniska förutsättningar.
Utredning
Tekniska förvaltningen har från WSP inhämtat resultatet av den geotekniska
undersökningen som genomfördes för delar av området under sommaren 2007.
Aktuell undersökning redovisar att marken generellt sett har dåliga geotekniska
egenskaper med ett övre skikt av torv och gyttja med varierande mäktighet.
Därefter följer lera med inslag av siltlager ned till fast mark. Grundvattenytan
bedöms ligga ytligt och har detekterats inom 0,5-1 meter under markytan.
Generellt sett gör Tekniska förvaltningen bedömningen att samtlig exploatering
inom ängsmarksområdet kräver grundförstärkningsåtgärder. Kring kanterna mot
höjdpartierna förbättras dock de geotekniska egenskaperna radikalt varför det här är
fullt lämpligt för lättare bebyggelse såsom bostäder mm.
Totalt sett bedöms områdesförutsättningarna för exploatering i dagsläget som
ekonomiskt svårgenomförbara. Beroende på framtida utveckling av
exploateringsbehov samt genomförandeteknik kan detta dock förändras.
Bristen på kommunal strategisk odlingsbar mark gör att all avyttring av denna typ
av mark måste föregås av ordentlig genomlysning. Vår ståndpunkt är generellt att
denna typ av avyttring ej skall genomföras annat än att det genomförs via ett
markbyte där kommunen erhåller mer lämpad strategisk mark.
Tekniska förvaltningens samlade bedömning är att området skall bibehållas som
strategisk markreserv och motsätter sig försäljning.
Yttrande
Tekniska förvaltningen redovisar markförutsättningarna ovan och motsätter sig
försäljning.
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Arbetsutskottets beslut 2014-05-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända ärendet på remiss till Miljö- och
byggnadsnämnden.
Miljö- och Byggnadsnämnden lämnar följande remissvar:
Diskussioner om köp och eller arrende av mark har pågått sedan 2006. År 2008
sålde kommunen 25000 kvm så att jordbruksfastigheten skulle kunna utvecklas.
Kommunen avstyrkte köpet av Bustorp 1 :25 samt del av Risatorp 1: 1 O men gick
med på en längre arrendetid än var praxis vid den tidpunkten. Anledningen till att
kommunen inte gick med på en försäljning var uppfattningen att marken ingår i ett
större sammanhängande stråk av kommunägdmark mellan Ronneby tätort och
havet och att utvecklingen i Ronneby framöver kommer sannolikt att ske i tätorten
samt i dess omedelbara närhet i första hand.
Ingenting har förändrats i sak sedan dess. Marken är visserligen sank så att
förutsättningar för bebyggelse med dagens teknik inte är goda men de ekonomiska
parametrarna kan ändras med tiden. Marken kan också komma att användas till
annat som kommer framtidens Ronneby till nytta, någonting som vi inte kan
förutse idag.
Med hänsyn härtill är det olämpligt att sälja marken. Arrendeförhållandena ger
Callenbrings möjlighet att driva och utveckla sitt jordbruk. Vill man anlägga
våtmark ryms detta väl in i kommunens miljömålsarbete och kommunen kan säkert
samarbeta med Callenbrings i ett sådant projekt.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker köp av del av Bustorp 1:1 och 1:25 och del
av Risatorp 1:10.

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå ansökan om markköp.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell
(FP), Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om markköp avseende del av Bustorp
1:1 och 1:25 och del av Risatorp 1:10.
________________
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§ 364

Dnr 2015-000438 045

Hemställan avveckling och överbryggning för Leader
Blekinge
Sammanfattning
Föreningen Leader Blekinge skall avvecklas och den gamla programperioden skall
avslutas. En ny organisation, Sydost Leader skall bildas, inför den nya
programperioden.
Fackliga förhandlingar har genomförts tillsammans med representanter ifrån
Leader Blekinges styrelse, LAGgrupp i syfte att minimera kostnader och underlätta
en övergång till den nya Leader organisationen.
Rolf Persson och Viveca Olofsson har genomfört förhandlingarna med Ledarna. En
överenskommelse har gjorts och styrelsen antog denna vid möte den 2015-08-18.
Överenskommelsen innebär att personalen övergår till den nya organisationen när
den bildats.
(Leader Småland Sydost tar upp till beslut på sitt styrelsemöte den 2015-09-04).
Jordbruksverket har dock meddelat att starten av den nya programperioden kommer
att bli försenad och trolig start för handläggning av projekt blir tidigast i mars/ april
2016.
Hemställan om kompletterande finansiering
För att kunna avveckla verksamheten, överbrygga glappet mellan den gamla
programperioden och den nya och göra detta på ett korrekt juridiskt sätt. Behövs
finansiering enligt nedan;
Drift av kontor och personal i 12 månader eller tidigare när den nya verksamheten
kommer igång:
Lön inklusive arbetsgivaravgifter, skatte och försäkringar 80 000 kr/mån = 960 000
kr.
Hyran kontoret i Soft Center, 4 O00 kr/månad= 48 000 kr.
Netcomb (datordrift) 1 800 kr/mânad, telefonkostnader ca 300 kr/månad samt
diverse kontorsmaterial ca 900 kr/månad = 36 000 kr.
Tillkommer:
Bokföring 1000 kr/månad = 12 000 kr.
Revisorskostnader 40000 kr + 50 000 kr = 90 000 kr
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Leader Blekinge och Leader Smålandsydost har genomfört ett gemensamt projekt
”Gränslöst”. Återstår att reglera Blekinges medverkan = 162 000 kr.
Det förberedande stödet är också försenat och fortfarande oklart om exakt belopp
som vi kan förvänta oss. Dock krävs detta också offentlig medfinansiering för att få
ut.
Bedömning är att det krävs ca 150 000 kr i offentlig medfinansiering från Blekinge.
Detta belopp är dock medräknat i summan nedan.
På grund av ovan nämnda försenade start av programperioden och för att
säkerställa kontinuiteten krävs ytterligare finansiering av verksamheten med
Totalt 1. 300 000 kr
Fördelat enligt gängse fördelningsnycklar:
10 % Sölvesborgs kommun = 130 000 kr
10 % Olofströms kommun = 130 000 kr
20 % Ronneby kommun = 260 O00 kr
20 % Karlshamns kommun = 260 000 kr
40 % Karlskrona kommun = 520 000 kr
OBS: Vid tidigare start av den nya programperioden kommer återbetalning av
medlen att göras till kommunerna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S),
Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) samt
Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
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§ 365

Dnr 2014-000363 14

Strategi och organisation för kommungemensam
marknadsföring/information
Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 presenterades förslaget på
strategi och två förslag till organisatorisk lösning för besöksnäring (§24 Dnr: 2014–
000359001). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att ge kommundirektören
i uppdrag att arbeta vidare med förslaget och redovisa för- och nackdelar med de
två förslag till organisation. Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-17
återremitterades förslaget med att en komplettering med en utredning kring förrespektive nackdelarna med att placera Informationsenheten, Turistbyrån och
evenemang i Kommunledningsförvaltningen och därmed under Kommunstyrelsen.
Det beslutades även att en analys skulle tas fram rörande omdisponering av medel
inom Fritid- och kulturförvaltningen. Det beslutades också att ärendet skulle
kopplas samman med ärendet Strategi och organisation för kommungemensam
marknadsföring/information.
Förslaget om fördelning av kostnaderna är på remiss till nämnderna.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 366

Dnr 2015-000256 041

Socialnämndens redovisning av tertialrapporten
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-02 att uppdra åt socialnämnden att till
kommunstyrelsesn arbetsutskott redovisa tertialrapport i detalj. Vid arbetsutskottets
sammanträde 2015-09-07 redovisade förvaltningschef Birgitta Socialnämndens
tertialrapport I.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet samt att
socialnämnden återkommer med en redovisning av balanskontot för
ensamkommande barn till kommande sammanträde.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 367

Dnr 2015-000230 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 2015
Socialnämnden § 138/2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra kvartalet
redovisas för ledamöterna.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisning till protokollet.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
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§ 368

Dnr 2013-000301 236

Förslag till beslut - rivning Leråkra 3:30, Stuga, Aspan
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I Aspanområdet finns fastigheten Leråkra 3:30 som idag används bland annat som
husvagnsuppställning säsongsvis. På fastigheten finns en byggnad (fritidshus) som
hyrs ut säsongsvis. För hela Aspanområdet finns en lagakraftvunnen detaljplan
(2013). I den planen tas denna del av Leråkra 3:30 upp som friluftsområde.
Bedömning
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att stugan på Leråkra
3:30, är i sådant skick att den bör rivas snarast.
Bilder och karta av byggnaden och området framgår av bilaga 2 och 3.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå Kommunstyrelsen att tillstyrka en rivning samt beslutar föreslå
Kommunfullmäktige att stugan på Leråkra 3:30 rivs och att rivningen finansieras
av intäkter från fastighetsförsäljning.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP)
samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska
förvaltningen för utredning av kostnader för renovering samt om kostnadstäckning
kan ske genom hyresintäkter.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till tekniska
förvaltningen för utredning av kostnader för renovering samt om kostnadstäckning
kan ske genom hyresintäkter.
________________
Exp:
Per Engkvist
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§ 369

Dnr 2013-000436 253

Försäljning av fastigheten S:a Eringsboda 1:9,
föreningsgård, f.d. ålderdomshem, Sörgårdsvägen 18,
Eringsboda
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade § 149/2015 att sälja fastigheten S:a Eringsboda 1:9,
föreningsgård, f.d. ålderdomshem, Sörgårdsvägen 18, Eringsboda till Örjan
Westlund, Stockholm
Bedömning
Örjan Westlund som har avsikten att starta HVB hem för flickor i åldrarna 13-20 år
vill köpa fastigheten i sitt helägda bolag Foxab AB. Registreringsbevis och
köpekontrakt bifogas.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka en försäljning av fastigheten S:a
Eringsboda 1:9 till Foxab AB, ägare Örjan Westlund för en köpeskilling om 550
tkr.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka en försäljning av fastigheten S:a
Eringsboda 1:9 till Foxab AB, ägare Örjan Westlund för en köpeskilling om 550
tkr.
________________
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§ 370

Dnr 2015-000464 049

Information om kommunens krediter 2015-08-31
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av
låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna
med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om
detta bedöms fördelaktigt.
Bedömning
Av bifogad finansrapport framgår kommunens och de helägda bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 augusti 2015 till 401 (411) mkr. Värde
inom parantes avser per 31/12 2014. 56 (48) % av kommunens lånestock om 621
(627) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har
44 (46) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Genomsnittlig kostnadsränta för perioden januari till april uppgick till 1,2 %.
Riksbankens styrränta ligger per 2015-08-31 på -0,35 %.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av
låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna
med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om
detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av
låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna
med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om
detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
________________
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§ 371

Dnr 2015-000456 052

Fastställande av förfrågningsunderlag, hyra av fordon inkl
förare och utrustning
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ronneby kommun och Ronneby Miljö & Teknik AB inbjuder att inkomma med
anbud på Hyra av fordon inkl förare och utrustning i omfattning och på villkor
enligt denna förfrågan.
Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en eller flera
leverantörer per position. Vid antagande av flera leverantörer kommer rangordning
per position att ske.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S),
Roger Gardell (FP) samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att förfrågningsunderlaget fastställs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget
gällande hyra av fordon inkl. förare och utrustning.
________________
Exp:
Teo Zickbauer
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§ 372

Dnr 2015-000142 007

Revisionsrapport för yttrande om granskning av
ärendehanteringen i Ronneby kommun
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
I samband med att kommunstyrelsen 2015-06-15 beslutade om yttrande över
revisionsrapport Ärendehanteringen i Ronneby kommun beslutades också att
• listan över öppna ärenden överlämnas till kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare för uppföljning under hösten 2015
• uppdra kommunledningsförvaltningen att skapa rutiner för uppföljning av nya
ärenden från september 2015
Utifrån detta föreslås att en lista över öppna ärenden äldre än tre månader tas fram
en gång per kvartal. Listan gås igenom av enhetschef för SUS-enheten samt
förvaltningschef kommunledningsförvaltningen (kommundirektör) samt
förvaltningschef tekniska förvaltningen.
Motsvarande lista överlämnas till kommunstyrelsen två gånger om året. Första
listan överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-21 och till
kommunstyrelsen 2015-10-06.
Listan överlämnas även till kommunfullmäktiges presidium.
För övriga nämnder förslås en rekommendation att redovisning av samtliga öppna
nämndsärenden görs i samband med nämndsberedningarna. Nämndsekreterarna
ansvarar för att en sådan lista tas fram.
Handläggarna är sedan tidigare enligt grunddokument bilaga H ansvariga för att
meddela registrator eller nämndsekreterare att ett ärende kan avslutas.
Beslut i kommunstyrelsen som innebär ett uppdrag sammanställs från och med
september 2015 i en lista. Denna uppdragslista redovisas för kommunstyrelsen en
gång per kvartal.
Det läggs bevakning i Ciceron (dokument- och ärendehanteringssystemet) gällande
nya kommunstyrelseuppdrag fr om september 2015.
Sedan tidigare redovisas uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige samt
läget avseende motioner och medborgarförslag två gånger om året till
kommunfullmäktige.
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Systemförvaltare och enhetschef SUS-enheten arbetar vidare med hur Ciceron kan
användas för att tydliggöra var i processen ett ärende befinner sig. Resultat av detta
arbete ska vara klart för eventuell implementering 2016-01-01.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att
notera redovisning till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S) samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 373

Dnr 2015-000466 101

Redovisning av öppna ärenden 11 juni 2015
Sammanfattning
I samband med att kommunstyrelsen 2015-06-15 beslutade om yttrande över
revisionsrapport Ärendehanteringen i Ronneby kommun beslutades också att
• listan över öppna ärenden överlämnas till kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare för uppföljning under hösten 2015
• uppdra kommunledningsförvaltningen att skapa rutiner för uppföljning av nya
ärenden från september 2015
Listan över öppna ärenden har överlämnats.
Enligt förslag redovisas listan fortsättningsvis till kommunstyrelsen två gånger per
år.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S) samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
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§ 374

Dnr 2014-000350 001

Ny varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby
kommun (plats och organisation)
Informationsansvarig Heike Rosenquist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
För att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara på dagens
kommunikationsmöjligheter och stärka Ronneby kommuns varumärken presenterar
informationsavdelningen en varumärkesplattform med fokus på organisationens
varumärke – Ronneby kommun och platsens varumärke – Ronneby – den moderna
kurorten. Båda våra varumärken används redan idag av den kommunala
organisationen. Varumärkesplattformen håller fast vid dessa två varumärken och
tydliggör användandet och förhållningssätt. Både varumärket för organisationen
och platsen bygger på en gemensam grafisk idé men har unika grafiska
utformningar. Varumärkesplattformen behövs även för att föra ihop två politiska
beslut (KF § 96/2007 och KS § 134/2012) angående kommunikation och
marknadsföring i Ronneby kommun.
Bedömning
Den grafiska profilen är en del av varumärkesplattformen. Färger, former och
känslan i profilen har växt fram ur en gedigen analys som beskrivs i
bakgrundsdelen till plattformen. Både varumärket för organisationen och platsen
bygger på en gemensam grafisk idé men har unika grafiska utformningar. Detta för
att på bästa möjliga sätt kunna förstärka effekterna av varandra.
Totalt har ca 180 personer (kommunanställda chefer och medarbetare på alla
förvaltningar, invånare, näringsidkare, föreningsaktiva, ungdomar, nyinflyttade och
politiker) deltagit i arbetet under perioden mars 2013 - augusti 2015. Under
sommaren har vi fokuserat vårt arbete på att förtydliga innehållet i förslaget som
presenterades i KS den 7 april 2015 (KS § 110/2015). Vi har även lämnat svar på
ett flertal frågor, som till exempel en införandeplan med tillhörande preliminära
kostnadskalkyl (bilaga 4). Detta för att plattformen ska kunna användas som ett
värdefullt verktyg av många för att kunna ge en så realistisk och mångfacetterad
bild av Ronneby som möjligt.
Remissvaren presenteras här i bilaga 2 i form av en samrådspresentation.
Varumärkesplattformen och den grafiska profilens kärnvärden är en
vidareutveckling av ursprungsförslaget med hänsynstagande till remissvaren, ett
prioriteringsarbete i form av två workshops och kompletteringar efter återremissen.
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Varumärken byggs inifrån. Vårt varumärke utgår från en gemensam
varumärkesplattform som beskriver vad vi vill och står för. Varumärkesplattformen
skapar nödvändiga förutsättningar för att stärka bilden av Ronneby kommun som
en bra och attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Detta enligt visions- och
målformuleringarna i gällande budgetdokument för Ronneby kommun.
Plattformen ska även tydliggöra förhållandet mellan Ronneby kommuns två
befintliga varumärken – Ronneby kommun och Ronneby – den moderna kurorten.
Båda våra varumärken ingår i plattformen och kommer även i fortsättningen att
användas av den kommunala organisationen.
Plattformen och den grafiska profilen är ett dagligt verktyg för alla kommunens
verksamheter som arbetar med utåtriktad kommunikation och marknadsföring. Den
ger underlag till beslut i kommunikationsfrågor som rör den kommunala
organisationen (intern- och externkommunikation) och övergripande
kommunikationsfrågor där olika delar av kommunkoncernen samverkar.
Varumärkesplattformen innehåller rekommendationer i kommunikationsfrågor där
kommunen samverkar med externa aktörer (privat och offentlig verksamhet) för att
stärka platsens attraktivitet.
Varumärkesplattformen och den grafiska profilen är utformad för att ge vägledning
och beslutsunderlag till kommunikatörer, informatörer, webbredaktörer,
marknadsförare och chefer inom den kommunala organisationen. Även externa
aktörer (näringsliv, föreningsliv,…) som verkar på den geografiska platsen
Ronneby kan använda den delen av varumärkesplattformen som berör varumärket
Ronneby – den moderna kurorten.
Varför behöver vi ha en varumärkesplattform?
Vi har i dagsläget två politiska beslut som styr kommunikations- och
marknadsföringsarbetet inom Ronneby kommun (KF § 96/2007 och KS §
134/2012). Beslutet i KS i april 2012 slog fast att marknadsföringsarbetet för
platsen Ronneby kommun ska genomföras under varumärket Ronneby – den
moderna kurorten. Som en följd av beslutet krävs en samordning av KF-beslutet
från 2007 med KS-beslutet från 2012 som reder ut förhållningssättet och de olika
användningsområdena för våra nuvarande kommunala varumärken Ronneby
kommun och Ronneby – den moderna kurorten.
I analysarbetet ingår tidigare erfarenheter från kommunikationssatsningar som till
exempel näringslivsprojektet Ronneby – den moderna kurorten och
jubileumssatsningen från 1987 Hjärtat i Sveriges trädgård. Vissa detaljer från
tidigare arbeten är djupt rotade inom kommunen och bär tydliga positiva
associationer för befintliga och framtida målgrupper. Därför ingår dessa i
varumärkesplattformen och inte minst i den grafiska profilen.
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Den gemensamma plattformen gör det möjligt att berätta den egna historien inom
en gemensam ram. För målgruppen skapar det en tydlighet kring avsändaren och
ger relevant och mångfacetterat innehåll. Avsändaren får hjälp med inramningen av
berättelsen och kan lägga mer tid och resurser genom att på ett kreativt sätt
målgruppsanpassa sitt budskap.
Hur ser omvärlden på oss i Ronneby kommun? Vilken image har vi?
Som en del i återremissen önskades förtydliganden kring omvärldens bild av vår
plats, d v s imagen som platsen Ronneby kommun har bland de som inte bor eller
verkar här. Generellt gäller att omvärldens (anm. omvärlden i Sverige) bild av
Ronneby är positiv, dock brottas vi som många mindre eller mellanstora kommuner
runt om i Sverige med en ganska låg kännedom. Associationer som nämns är
Ronneby Brunn/Brunnspark, kust och spa/kurort. I bakgrundsmaterialet (bilaga 3)
finns mer detaljerad information.
När använder vi varumärket Ronneby kommun och när Ronneby – den
moderna kurorten?
Den konkreta kommunikationsinsatsen styr vilket av våra varumärken som
kommer att användas. Generellt gäller dock att varumärket Ronneby kommun
används i de flesta fall när Ronneby kommun kommunicerar som myndighet,
arbetsgivare eller organisation. När Ronneby kommun tillsammans med andra
aktörer (privata, offentliga, föreningsliv) marknadsför platsen Ronneby används i
de flesta fall det gemensamma varumärket Ronneby – den moderna kurorten. Det
kommer att finnas kommunikationsinsatser som hamnar i ett mellanläge, där
avsändarfrågan behöver processas fram. I varumärkesplattformen nämns konkreta
exempel.
Hur kan vi styra platsvarumärket ”Ronneby” i framtiden?
Varumärkesplattformen som presenteras här är färskvara. Platsens varumärke
behöver vårdas och utvecklas utifrån Ronneby kommuns övergripande mål- och
visionsdokument. Därför föreslår informationsavdelningen att tillsätta en styrgrupp
för utvecklingen av platsens varumärke. Med fördel består denna styrgrupp av
kommunens ledande politiker, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott.
Informationsavdelningen presenterar årligen analyser och förslag på lämpliga
åtgärder för att stärka Ronnebys platsvarumärke. Kommunstyrelsens arbetsutskott
fattar därefter beslut om finanseringen.
Att vårda och utveckla Ronneby kommuns varumärke som organisation ligger
inom ramen av det befintliga mandatet för informationsansvaret inom respektive
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verksamhet. Men lämpligen samordnas detta ansvar inom en
tjänstemannaledningsgrupp under kommundirektörens övergripande ansvar.
Vad kostar varumärkesplattformen och ändringarna i den grafiska profilen?
Arbetet har hittills kostat 182 tkr. Bilaga 4 redogör för mer detaljerad information.
Utöver kostnadskalkylen innehåller bilaga 4 även en kortfattad införandeplan. En
utförlig variant är framtagen med rekommendationer till respektive ansvarig
verksamhet. Rekommendationen från informationsverksamheten är ett stegvis
införande med fokus på några centrala (mest synliga) element som ska införas till
ett fast datum. Samma förfarande har visat sig fungerande bra i andra kommuner i
Sverige, senaste exempel är Eskilstuna.
Bilagor
Varumärkesplattform
Grafisk profil (kärnvärden)
Samrådspresentation av
remissvaren
Bakgrund
Införandeplan inkl. kostnadskalkyl

1
2
3
4

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att anta Ronneby
kommuns varumärkesplattform inkl. den grafiska profilen.
att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att ge nämnderna
i uppdrag att arbeta in varumärkesplattformen i sitt budget- och målarbete.
att förslå till Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att utse
Kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare utvecklingen av
platsens varumärke Ronneby – den moderna kurorten.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 375

Dnr 2014-000551 730

Återremiss privata pensionsförsäkringar, äldreomsorgen
Äldrenämnden § 108/2015
Sammanfattning
Kommunfullmäktige återremitterade enligt § 21, diarienummer 2014–000551
frågan om privata pensionsförsäkringar ska medföra ett högre förbehållsbelopp.
Frågeställningen är intressant för hemtjänsttagare med privat pensionsförsäkring
och som betalar avgift. Dock inte för dem som ändå skulle haft maxtaxa. Den
troligaste kombinationen är vårdtagare, som har pensionsförsäkring, men som även
vid ett förhöjt förbehållsbelopp skulle betala maxavgift. Uppskattningsvis skulle
högst 10 vårdtagare beröras, dvs. de skulle få sänkt avgift. Äldreförvaltningen kan
inte, med nuvarande information, utreda frågeställningen mer exakt.
Äldreförvaltningen skulle behöva ta in självdeklarationerna för dem, som idag valt
att inte skicka in dessa. Vårdtagaren kan välja att betala den högsta avgiften.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att tills vidare inte föreslå att
personer med privat pensionsförsäkring får ett högre förbehållsbelopp.
Arbetsutskottets beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
________________
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§ 376

Dnr 2015-000434 730

Nya taxor 2015 Äldreförvaltningen
Äldrenämnden § 107/2015
Sammanfattning
Idag har Ronneby kommun tre taxenivåer för hemtjänstavgift, fyra om timtaxan
räknas med. Kritiken är delvis att systemet är, i viss mening, orättvist. Det
förekommer att vårdtagare i nivå 1 har hjälp avsevärt fler timmar än en vårdtagare i
nivå 2, men trots det har vårdtagaren i nivå 2 en högre avgift.
Äldreförvaltningen föreslår att nivåindelningen för hemtjänstavgiften avskaffas och
att timtaxa inrättas.
Timtaxan ska vara 0,5 % av prisbasbeloppet, vilket är ca 222 kronor/ timme.
Taxan ska vara högst 80 % av avgiftsutrymmet,
Maxtavgiften är under 2015 1780 kronor/ månad vilket är 4 procent av
prisbasbeloppet. Detta finns reglerat i Socialtjänstlagen, 8 kapitlet 5§.
Förslag finns om att maxavgiften ska höjas med ca 220 kronor/månad.
Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44 300 kronor, dvs en sänkning med 200
kronor.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att;
a) Nivåindelningen behålls
b) För insatser är avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet, ca 222 kronor/timme,
(oförändrat).
c) Avgift tas ut med 80 % av avgiftsutrymmet upp till maxavgiften, enligt
Socialtjänstlagen, dock högst 4 procent av prisbasbeloppet per månad,
(oförändrat).
d) Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor.
e) Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet.
f) I övrigt behålls nuvarande regler.

Arbetsutskottets beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
________________
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§ 377

Dnr 2015-000370 734

Förslag till trygghetsboende i Kallinge
Äldrenämnden § 100/2015
Sammanfattning
Enligt beslut § 79 Dnr: 2015-000098-730 ska kommunala pensionärsrådet lämna
förslag på var de anser att nästa trygghetsboende i Ronneby kommun bör placeras.
Förslaget ska presenteras under Äldrenämndens sammanträde i juni 2015.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att:


bifalla förslaget att nästa trygghetsboende ska byggas i Kallinge

överlämna ärendet kommunstyrelsen utan eget ställningstagande
Arbetsutskottets beslut 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
________________
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§ 378

Dnr 2014-000559 250

Ny projektledare för projektet Kilen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-08-17 i ärendet Kilenprojektet aktuell status, aktiviteter, tider, ekonomi och framtid att notera informationen till
protokollet samt att ett nytt ärende skulle förberedas till nästa sammanträde för
kommunstyrelsens arbetsutskott gällande ny projektledare för projektet Kilen.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin Norfall
(S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Dennis Roberteus projektledarskap
förlängs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förlänga Dennis Roberteus
projektledarskap för projektet Kilen.
________________
Exp:
Dennis Roberteus
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§ 379

Dnr 2015-000470 252

Begäran om markköp kvarteret Telefonen
Dennis Roberteus, VD ABRI, föredrar ärendet.
Sammanfattning
Med anledning av pågående detaljplanearbete för kvarteret Kilen vill ABRI
informera om sitt behov av att säkerställa tillgång till ytor för parkering i anslutning
till kvarteret Telefonen. Ärendet har hanterats vid ett extra styrelsemöte enligt
följande:
Protokoll styrelsemöte ABRI 2015-09-15
§ 84 Beslut- Markköp Kv Kilen
VD föredrog förslag till att köpa in mark angränsade till Kv Telefonen för att
säkerställa logistik och parkeringsytor till fastighetens hyresgäster.
Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att tillskriva Kommunstyrelsen att få
köpa markområde enligt bilaga l.
Paragrafen förklarades omgående justerad.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att med hänvisning till synpunkterna i
ärendet om detaljplan för Kilen (§ 362) tillstyrks inriktningen att ABRI får köpa
mark för sitt parkeringsbehov. Tekniska förvaltningen får med anledning av
ansökan återkomma om gränsdragning och pris.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till synpunkterna i ärendet om
detaljplan för Kilen tillstyrks inriktningen att ABRI får köpa mark för sitt
parkeringsbehov. Tekniska förvaltningen får med anledning av ansökan återkomma
om gränsdragning och pris.
________________

Justerandes sign
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§ 380

Dnr 2015-000482 012

Verksamhetsetablering Viggenområdet
Dennis Roberteus, VD ABRI, föredrar ärendet.
Sammanfattning
I enlighet med policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag ber AB Ronneby Industrifastigheter om ägarens
yttrande/ställningstagande avseende beslut om större investering som styrelsen har
tagit beslut om.
Protokoll styrelsemöte ABRI 2015-09-15
§83 Beslut - Omlastningsterminal i Viggenområdet
VD föredrog investering i nybyggnation, till PostNord, på en föreslagen plats
inom Viggenområdet mot tecknande av långsiktigt hyresavtal till budgeterat
avkastningskrav.
Styrelsen beslutade att ABRI skall investera upp till 60 msek i nybyggnation av
omlastningsterminal i Viggenområdet mot tecknande av hyresavtal till
budgeterat avkastningskrav. VD fick i uppdrag att komplettera ABRl:s
investeringsplan för 20 l 5 samt att tillskriva ägaren för ställningstagande'
yttrande.
Paragrafen förklarades omgående justerad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S)
samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att arbetsutskottet tillstyrker en
investering om 60 miljoner kr för nybyggnation av omlastningscentral till PostNord
under förutsättning att hyresavtal upprättas.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-21

49(57)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka en
investering om 60 miljoner kr för nybyggnation av omlastningscentral till PostNord
under förutsättning att hyresavtal upprättas.
________________
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§ 381

Dnr 2015-000219 100

Finansdepartementets begäran om remissyttrande gällande
en kommunallag för framtiden
Sammanfattning
Finansdepartementet har bjudit in Ronneby kommun att lämna synpunkter på ett
betänkande med förslag till ny kommunallag, SOU 2015:24 En kommunallag för
framtiden.
Förslag till remissvar bifogas.
Gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige har vid möte den 8 september
2015 fått en muntlig information om betänkandet och därvid lämnat synpunkter på
detsamma.
En sammanfattning av betänkandet har remitterats till kommunens revisorer för
yttrande. Svar på remissen har inte inkommit.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen förslås
besluta att kommunfullmäktige föreslås avge remissvar i enlighet med upprättat
förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamöterna Tommy
Andersson (S) och Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avge remissvar i
enlighet med upprättat förslag.
________________
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§ 382

Dnr 2015-000469 101

Sammanträdestider kommunstyrelsen och dess utskott
2016
Sammanfattning
Kommunstyrelsen
2016-01-12
2016-02-02
2016-03-02
2016-04-05
2016-05-03
2016-06-07

2016-08-09
2016-09-06
2016-10-04
2016-11-01
2016-11-29

Kommunstyrelsen arbetsutskottet
2016-01-18
2016-02-08
2016-02-22
2016-03-07
2016-03-21
2016-04-18
2016-05-09
2016-05-23
2016-06-13

2016-08-15
2016-08-29
2016-09-12
2016-09-26
2016-10-17
2016-11-14
2016-12-05

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________

Justerandes sign
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§ 383

Dnr 2015-000468 101

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2016
Sammanfattning
Kommunfullmäktige
2016-01-28
2016-02-25
2016-03-31
2016-04-28
2016-05-26
2016-06-16

2016-08-25
2016-09-29
2016-10-27
2016-11-24
2016-12-15

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________

Justerandes sign
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§ 384

Dnr 2015-000007 101

Delegationsbeslut 2015.
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från tekniska förvaltningen och
Äldreförvaltningen.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar notera delegationsbesluten till protokollet.
________________
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§ 385

Dnr 2015-000480 049

Tertial T2 - tekniska förvaltningen
Sammanfattning
Magnus Graad redovisar prognosen för helår avseende tekniska förvaltningen med
särskilt fokus på driftsbudgeten. Han redovisar också planerade åtgärder för att
minska ner driftskostnaderna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell
(FP), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S) och Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att tekniska förvaltningen får i uppdrag
att till kommunstyrelsen redovisa hur övriga verksamheter inom förvaltningen kan
stötta upp för att minimera åtgärder inom kostdelen. Möjliga besparingar ska vara
prissatta.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tekniska förvaltningen får i uppdrag
att till kommunstyrelsen redovisa hur övriga verksamheter inom förvaltningen kan
stötta upp för att minimera åtgärder inom kostdelen. Möjliga besparingar ska vara
prissatta.
________________
Exp:
Magnus Graad
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§ 386

Dnr 2015-000017 101

Kurser och konferenser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets ledamöter på
kommunstyrelsens bekostnad får delta på Inspirationsdag om resultatstyrning,
Osby 20 oktober.
Övriga kurser och konferenser läggs till handlingarna utan beaktande.
________________
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§ 387

Dnr 2015-000018 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Blekinge tingsrätt, underrättelse konkurs Studio III Aktiebolag
Mail till Åsa Evaldsson, har rätt till sina föräldrar
Länsstyrelsen, beslut om hastighetsbegränsning på Värperydsvägen
Länsstyrelsen, beslut om miljörapport Ronneby hamn
Polisen, anmälan om stöld av bärbara datorer
Protokoll
Region Blekinge 2015-09-02
Protokollsutdrag
Region Blekinge §97/2016
Socialnämnden § 135/2015
Utbildningsnämnden § 87/2015
________________
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