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2014/69
§ 41 Fastställande av förfrågningsunderlag plåtarbete
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-12

Fastställande av förfrågningsunderlag
plåtarbete

Upphandlare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB samt AB Ronneby Industrifastigheter inbjuder till
anbudsgivning på plåtarbeten i omfattning och på villkor enligt redovisat förfrågningsunderlag.
Rangordning kommer att tillämpas och avtal med tre leverantörer kommer att tecknas.
Vid projekt över två prisbasbelopp förbehåller upphandlande myndigheter sig rätten att genomföra
separat upphandling.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Roger
Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C) och Anna Carlbrant (RP).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget för plåtarbeten med
förändringen att inställelsetiden ska vara samma som för glasmästeriarbeten dvs 45 minuter.
_____________________
Exp:

Maria Symbonis
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2014/65
§ 42 Blekingearkivet
William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare fattat inriktningsbeslut 2012-03-06 att godkänna ett
prospekt avseende ett arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 följande:
 Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta investeringsmedel om 15
Mkr, varav 1 Mkr år 2013 och återstående 14 Mkr år 2014.
 Omfördela ram om 143 tkr/år för hyra av Svarsarkivet från Kommunledningsförvaltningen till
Tekniska förvaltningen from 2015.
 Justera Tekniska förvaltningens ram avseende tillkommande nettokostnader
(internhyresgrundande) om 592 tkr/år from 2015.
 Flytta kommunarkivet till Arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
 Flytta redan tidigare tilldelade investeringsmedel om 540 tkr till Tekniska förvaltningen.
 Detta under förutsättning att hyresavtal tecknas med Blekingearkivet enligt tidigare beslut i
Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige godkände hyresavtal 2013-06-19 mellan Ronneby kommun och
Region Blekinge, som region Blekinge har skrivit på.
Nu har anbuden inkommit avseende det nya arkivcentrat och det har visat sig att anbudet
varit betydligt högre än enligt genomförd kalkyl.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att om man skall genomföra projektet krävs det ett
tilläggäskande på 8,5 Msek.
Tekniska förvaltningen bedömer att 3,5 Msek av investeringen är knuten till
underhållsåtgärder.
Förslag till beslut
- Att Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta investeringsmedel
om 5 Mkr 2014 (ger ökade kapitaltjänstkostnader).
- Att Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta underhållsmedel
om 3,5 Mkr 2014 för att möjliggöra aktuell investering.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen beslutar att förslå Kommunfullmäktige
- att besluta att tillskjuta investeringsmedel om 5 Mkr till Tekniska förvaltningen 2014 samt
- att tillskjuta underhållsmedel 3,5 Mkr till Tekniska förvaltningen 2014. Finansiering av det
senare sker via AFA-medel under förutsättning att kommunen erhåller dessa.
_____________________
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2014/53
§ 43 Anhållan om stöd för IOGT-NTO:s internationella lägerverksamhet på Aspan
kurs- och lägergård i Ronneby 2014
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-11

Förslag gällande IOGT-NTO:s
bidragsansökan gällande internationell
lägerverksamhet för Ryska
funktionshindrade barn

2 Ansökan

2014-02-06

Anhållan om stöd för IOGT-NTO:s
internationella lägerverksamhet på Aspan
kurs- och lägergård i Ronneby 2014,
IOGT-NTO i Blekinge

Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
IOGT-NTO i Blekinge ansöker om 20 000 kronor i bidrag för genomförande av
internationella lägerverksamheten på Aspan perioden 2014-06-09 - 2014-06-15.
För femte året i rad anordnas lägerverksamhet för 45 funktionshindrade barn och
ungdomar från Kaliningradregionen, Ryssland på IOGT-NTO:s kurs- och lägergård Aspan.
Målet med lägerverksamheten är att:
- Utbilda Ryska och Svenska ledare i internationellt ledarskap, kunskap om alkohol och
drogernas skadeverkningar för utvecklingen och demokratin i ett samhälle.
-

Göra humanitära och social instanser för Ryska funktionshindrade barn.

-

Kulturellt utbyte och förstärkta band mellan länderna

Hela kostnaden för utbildningsutbytet uppges uppgå till 145 000 kronor, se bilaga.
IOGT-NTO har tidigare beviljats bidrag till utbildningsutbytet från Ronneby kommun.
Bedömning
Den internationella lägerverksamheten erbjuder en viktig stödjande miljö för barn och
ungdomar med funktionshinder samtidigt som lägerverksamheten stärker banden mellan
länderna och möjliggöra utbildning och utveckling inom ledarskap och socialt arbete.
Bedömningen är att Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 20 000 kronor från
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att IOGT-NTO i Blekinge sänder
en utvärdering till Kommunstyrelsen senast under oktober 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att bevilja bidrag om 20 000
kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att IOGTNTO i Blekinge sänder en utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska
utfallet, till Kommunstyrelsen senast under oktober 2014.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna kenneth michaelsson (C), Roger
Gardell (FP), Tommy Andersson (S), Anna Carlbrant (RP), samt observerande ersättare Peter
Bowin (V).
Yrkanden
Roger Gardell (FP) 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 bevilja bidrag om 20 000 kronor från Kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att IOGT-NTO i Blekinge sänder en
utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet, till
Kommunstyrelsen senast under oktober 2014.
_____________________
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2014/11
§ 44 Ansökan om bidrag till genomförandet av läger för polska barn 2014
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-11

Förslag gällande bidrag till UNF:s läger för
Polska barn 2014

2 Handling

2014-01-09

Ansökan om bidrag till genomförandet av
läger för polska barn 2014, UNF
Ungdomens Nykterhetsförbund

Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) i Blekinge ansöker om 30 000 kronor i bidrag för
genomförande av lägerverksamhet för polska barn och ungdomar på Aspan perioden 201407-30 - 2014-08-13.
För 24:e året anordnas utbildningsutbytet med IOGT - Bytom i Polen på IOGT-NTO:s
kurs- och lägergård Aspan. Det är andra året som UNF Blekinge håller i lägret helt själva.
Målet med lägerverksamheten är att:
- utbilda Polska och Svenska ledare i internationellt ledarskap, kunskap om alkohol och
drogernas skadeverkningar för utvecklingen och demokratin i ett samhälle.
-

stärka ungdomarna i demokratifrågor.

-

utbyta kulturella erfarenheter.

-

bidra till att IOGT Polska stärker sin verksamhet.

Hela kostnaden för utbildningsutbytet uppges uppgå till 243 000 kronor, se bilaga.
UNF har tidigare beviljats bidrag till lägerverksamhet från Ronneby kommun.
Bedömning
Den internationella lägerverksamheten är en humanitär utbildningsinsats som är av
betydelse för utvecklingen av arbetet mot alkohol och droger såväl lokalt i Ronneby som i
Polen.
Bedömningen är att Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 30 000 kronor från
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att UNF (Ungdomens
nykterhetsförbund) i Blekinge sänder en utvärdering till Kommunstyrelsen senast under
oktober 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att bevilja bidrag om 30 000
kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att UNF i
Blekinge sänder en utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska
utfallet, till Kommunstyrelsen senast under oktober 2014.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Roger
Gardell (FP), Tommy Andersson (S), Anna Carlbrant (RP) samt observerande ersättare Peter Bowin
(V).
Yrkanden
Roger Gardell (FP) 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 bevilja bidrag om 30 000 kronor från Kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att UNF i Blekinge sänder en utvärdering
omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet, till Kommunstyrelsen senast
under oktober 2014.
_____________________
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2011/68
§ 45 Vatten- och avloppsplan
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-13

Vatten- och avloppsplan

VA-planesamordnare Pär Zars lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ett förslag till VA-plan har tagits fram av kommunkoncern-övergripande styr- och
arbetsgrupper. VA-planen är ett långsiktigt styrdokument som visar hur VA-försörjningen i
Ronneby kommun är tänkt att lösas i framtiden. Under processens gång har arbetet med
VA-planen avrapporterats till kommunstyrelsens arbetsutskott. Utöver rapportering har ett
halvdagsseminarium om Ronnebys framtida VA-försörjning hållits för medlemmar av
kommunstyrelsen och Miljötekniks styrelse. Delar av planen har antagits av kommunfullmäktige i form av en höjning av anläggningsavgift i två steg och en utbyggnadsplan.
Viktiga punkter
 Sedan utbyggnadsplanen antagits har Ronneby kommun av statens VA-nämnd förelagts att
bygga ut området Väbynäs norra. Området har lagts in i den grupp som planeras byggas ut
inom tio år.


Utbyggnadsplanen innefattar nu ytterligare en grupp av områden som planeras för
utbyggnad 10-20 år efter att VA-planen antagits. Samtliga områden i utbyggnadsplanen har
fått ett preliminärt datum för införlivande i det kommunala verksamhetsområdet. Områdena
som ingår i de två grupperna är de enda som planeras för anslutning till kommunalt VA via
upprättande av verksamhetsområde under överskådlig framtid.



Planen har skickats ut för kommentarer till ett antal berörda aktörer. Såväl
hembygdsföreningar som myndigheter. Ett antal synpunkter har kommit in som bidragit till
att förbättra dokumentet. De har dock inte inneburit någon större förändring av VA-planens
inriktning eller huvuddrag.



Resurser för att komma tillrätta med dåliga enskilda avlopp måste avsättas under en lång tid
framöver. Med en VA-plan kan dessa resurser användas mer effektivt.



Utökad tillsyn av enskilda avlopp kan ge upphov till behov av rådgivning till fastighetsägare
med enskilda avlopp.



Insatser som riktas till områden som sannolikt aldrig får kommunalt VA föreslås. Detta kan
hjälpa enskilda att göra en bra VA-lösning samt stärka kommunens anseende.



Miljöteknik föreslås fortsätta ge rådgivning till grupper av boende som vill ansluta sig till
kommunalt VA.



Klimatförändringars konsekvenser för VA-försörjning, inklusive dagvatten, behöver utredas
ytterligare.
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Steköarnas VA-försörjning är en fråga som Ronneby kommun behöver lösa. En utredning
av extern konsult har tillsatts och presenteras under våren.



VA-planen är ett levande dokument som löpande måste revideras för att möta förändringar i
rättsläge och ny kunskap. Ansvaret för detta ligger hos kommunstyrelsen.



Ett första steg till en vattenförsörjningsplan har tagits. Ytterligare steg måste tas för att
identifiera och skydda värdefulla dricksvattentillgångar

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till VA-plan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) samt observerande ersättare Peter Bowin (V)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige
att besluta anta förslaget till VA-plan och
att kostnader för åtgärderna hanteras i samband med ordinarie budgetprocess.
_____________________
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2014/66
§ 46 Fördjupning av översiktsplan för skärgården, Karlskrona kommun
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-11

Fördjupning av översiktsplan för
skärgården, Karlskrona kommun

Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Karlskrona kommun har skickat utställningshandling för Fördjupning av översiktsplan för
skärgården. Miljö- och Byggnadsförvaltningen har fått förslaget på remiss där svar önskas senat
2014-03-24.
En fördjupning av en översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen av
skärgården. Planen ska fungera som en vägledning för kommunen och andra myndigheter vid beslut
i frågor om kommunens mark- och vattenanvändning. Fördjupningen av översiktsplan för
skärgården tar sikte 20 år framåt i tiden.
Bedömning
Ronneby kommun har yttrat sig i samband med samrådet och har inget ytterligare att framföra
förutom att Ronneby kommun vill vara delaktig kring planering för förändringar som föreslås när
kommungränsen.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens beslutar att Ronneby kommun har inga erinringar mot Karlskrona kommuns
förslag till fördjupning av översiktsplan för skärgården.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens beslutar att Ronneby kommun har inga erinringar mot Karlskrona kommuns
förslag till fördjupning av översiktsplan för skärgården.
_____________________
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2014/60
§ 47 Risanäs 1:46 - Ansökan om att köpa in mark
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-12

Risanäs 1:46 - Ansökan om köp av mark

2 Handling

2014-02-10

Ansökan om att köpa in mark, Leif
Hansson

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Vid Lantmäteriförrättning, gränsbestämning, har framkommit att ägaren till Risanäs 1:46
använder mer mark än han äger. Han är villig att köpa in ca 500 kvm mark från Risanäs
7:2.
Bedömning
Marken ligger till viss del innanför en stenmur och ser ut att tillhöra fastigheten eftersom
stor del är gräsmatta.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 500 kvm från Risanäs 7:2 till ägaren av Risanäs
1:46. Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar lantmäteriförrättningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamoten Kenneth Michaelsson (C) och observerande ersättaren Peter Bowin (V).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att sälja ca 500 kvm
från Risanäs 7:2 till ägaren av Risanäs 1:46. Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar
lantmäteriförrättningen.
_____________________
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2014/71
§ 48 Fastställande av förfrågningsunderlag angående vinterväghållning
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-12

Fastställande av förfrågningsunderlag
angående vinterväghållning

Gatu- och parkchef Daniel Andersson lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning
Ronneby kommun inbjuder till anbudsgivning avseende vinterväghållning i omfattning och villkor
enligt denna förfrågan.
Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal, för successivt uttag under avtalstiden, med
en eller flera entreprenörer. Kommunen förbinder sig inte att uttaga viss bestämd kvantitet under
avtalstiden. Anbud skall lämnas på hela förfrågningsunderlaget.
Upphandlingsformen är Öppen upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och
Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget avseende
vinterväghållning.
_____________________
Exp:

Daniel Andersson
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2013/358
§ 49 Kompletteringsbudget 2014
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-11

Kompletteringsbudget 2014

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kompletteringsbudget avseende investeringsutgifter och exploateringsutgifter avser
överföring/reglering av investeringsmedel mellan budgetåren.
Driftäskandena ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av kommuninterna
budgetmedel.

Äskanden
Kommunstyrelsen
KS/KLF/SUS
KS/TF/G&P
KS/TF/KOST
KS/TF/LOF
KS/TF/TF
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnd
Socialnämnden
Socialnämnden
Fritid- och kulturnämnden
Fritid- och kulturnämnden
Äldrenämnden
Äldrenämnden
Totalsumma

Drift

Expl

Invest

558 000 kr

8 974 000 kr
134 000 kr

1 020 000 kr
1 150 000 kr

558 000 kr

11 278 000 kr

Totalsumma

2 149 000 kr 11 681 000 kr
8 450 000 kr 8 584 000 kr
243 000 kr
243 000 kr
20 826 000 kr 20 826 000 kr
632 000 kr 1 652 000 kr
344 000 kr

1 494 000 kr

535 000 kr

535 000 kr

1 665 000 kr

1 665 000 kr

214 000 kr
214 000 kr
35 058 000 kr 46 894 000 kr

Äskandena ovan framgår av bilagor. Samtliga äskanden tillstyrks.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att:
 Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag för SUS-enhetens
”Särskilda projekt”, med 558 000 kr, med hänvisning till att projekten fortfarande pågår i
någon del.
 Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 11
278 000 kr.
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Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag i enlighet
med justerat förslag, totalt 35 058 000 kr.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och
Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att de punkter som rör drift stryks.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottets bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att:
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt
11 278 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag i enlighet med
justerat förslag, totalt 35 058 000 kr.
_____________________
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2013/195
§ 50 Information om kommunens krediter
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-07

Information angående kommunens
krediter per 31 december 2013

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån
med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett
enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet
att välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 december till 418 (491) mkr. Värde inom parantes
avser per 31/12 2012. 39 (35) % av kommunens lånestock om 693 (735) mkr har rörlig ränta eller
bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 46 (47) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Genomsnittlig kostnadsränta för 2013 uppgick till 2,2 %.
Riksbankens styrränta, reporäntan, låg under nästan hela 2013 på
1,0 %. Den 18 december 2013 sänktes den till 0,75 %.
För det senast omsatta lånet i början av november 2013 valdes Stibor 3 månaders räntebindningstid
och 1 års kapitalbindning till en ränta om 1,7 %.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken riskexponering som ska gälla
för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) och Kenneth
Michaelsson (C).
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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2013/241
§ 51 Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 4 2013
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-02-07

Socialnämndens ej verkställda beslut
enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§
lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, kvartal 4 § 16/2014,
Socialnämnden

Socialnämnden § 16/2014
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§
SoL och av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, fjärde kvartalet, föredras för nämndens ledamöter.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
_____________________
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2014/62
§ 52 Riktlinjer för medborgardialog
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-11

Riktlinjer för medborgardialog

Utredare Per Elmgren lämnar följande beslutsförslag

Uppdraget
En motion inlämnades under 2010 av kommunfullmäktigeledamoten Susanne Lundgren,
moderaterna, som föreslår att;
-

Ronneby kommun utreder möjligheten till demokratiutveckling genom införandet av
exempelvis ”Malmöinitiativet” och medborgarpanelen eller andra metoder som passar vår
kommun.

Syftet är framför allt att öka intresset för politik, att nå nya grupper för dialog, öka
kunskapen om kommunen bland kommuninvånarna och att få ett ökat valdeltagande i de
allmänna valen.
Som en konsekvens av motionen beslutade kommunfullmäktige i början av 2013 att;
- tillsätta en utredning med tydlig målsättning om hur demokratiutvecklingen kan stärkas i
Ronneby kommun.
- kommunfullmäktiges presidium ansvarar för uppdraget som skall verka ut i de olika
politiska partierna
- utredningen ska vara genomförd och rapporterad till KF senast 2013-12-31
De personer som har deltagit i att arbeta fram riktlinjer för medborgardialog är följande;
Nils Ingmar Thorell, Folkpartiet, KF:s presidium, Ordf
Christoffer Stenström, Moderaterna, KF:s presidium
Bo Johansson, Socialdemokraterna, KF:s presidium
Tim Svanberg, Centern
Peter Bowin, Vänsterpartiet
Claes Diurhuus-Gundersen, Moderaterna
Johannes Chen, Kristdemokraterna
Malin Månsson, Socialdemokraterna
Anna Carlbrant, Ronnebypartiet
Anna-Mi Kullman, Opolitisk
Anna Söderberg, CELA
Per Elmgren, SUS-enheten, Sekreterare
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Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan konstatera en förändring av den demokratiska
arenan i Sverige, med ett över tid sjunkande valdeltagande där särskilt oroande är de stora skillnader
mellan olika kommuner, områden och valkretsar. Färre och färre blir medlemmar i politiska partier,
förtroendemannauppdraget har blivit mer och mer professionaliserat. Fler lokala partier har bildats
och koalitioner med många partier kan innebära att partipolitiken blir otydlig för medborgarna.
Denna förändring har inte bara skett i Sverige utan är en internationell trend i hela västvärlden.
Samtidigt vill svenskarna delta i samhällsdebatten och är intresserade av politiska frågor. Vi
engagerar oss alltmer på andra arenor än tidigare och inte minst de sociala medierna har blivit
mötesplatser. Svenskarna är också alltmer välutbildade.
Dessa faktorer utgör bakgrunden till att SKL lyfte frågan på förbundets kongress 2011. Ett beslut
fattades; ”SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och
att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling”
SKL menar att behovet av engagemang på lokal nivå blir allt större och detta är en utmaning för den
lokala demokratin där kommuner och landsting har en avgörande roll.
SKL´s motiv till att driva frågan om medborgardialog stämmer väl överens med motionens syfte.

Sammanfattning
Förutom lagstadgade samråd finns det i Ronneby kommun flera kanaler för invånarna att föra fram
förslag, idéer och åsikter såsom medborgarförslag till fullmäktige, allmänhetens frågestund vid
kommunfullmäktiges sammanträden och politikernas möjlighet att lägga upp sina bloggar på
startsidan av www.ronneby.se.
Arbetsgruppen föreslår Kommunfullmäktige (KF) att ge invånarna ytterligare möjlighet till
delaktighet och inflytande i form av medborgardialog. Beslut om medborgardialog fattar respektive
nämnd eller Kommunfullmäktige. Hur dialogen ska genomföras beslutas av respektive nämnd eller
KF-beredning.
Genom medborgardialog ska medborgarna ges möjlighet till deltagande och inflytande samtidigt
som dialogen ger politikerna bättre beslutsunderlag.
Dialogen bör genomföras så tidigt som möjligt i respektive fas
Ronneby kommuns förtroendevalda har som folkvalda ett övergripande ansvar att tillvarata
helheten och se till att medborgarnas vilja och behov kommer till sin rätt. Allas behov måste tas
hänsyn till och inte bara de uppsökande, resursstarka gruppernas behov. Därför är det viktigt att
våga stå emot starka särintressen, för att släppa fram helhetsbilden av medborgarviljan.
Det finns många metoder för medborgardialog, såväl fysiska som digitala metoder. Vilken metod
som man väljer att använda beror på dialogens syfte.
Det är också viktigt att följa upp, såväl hur själva dialogen genomfördes som att syftet med
medborgardialogen uppfylldes.
Bedömning
Arbetsgruppen, som leds av KF-presidium, har träffats under våren och hösten vid ett antal
tillfällen.
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Gruppen ha arbetat utifrån ett material som är framtaget av SKL. SKL har också varit i Ronneby för
att ge sin syn på medborgardialog.
Arbetsgruppen har flera gånger återkommit till de risker som forskare lyfter fram beträffande
medborgardialog. Forskning visar att man måste vara medveten om och hantera dessa för att
medborgardialogen ska bli ett bra verktyg.
Den största risken, menar forskarna, är att dialogen skapar en mer ojämlikhet demokrati där de som
redan är resursstarka får ytterligare ett forum för att påverka beslut. Det finns också en risk att
medborgardialogen i kommunen leder bort från politiska aktiviteter. Dessutom är bristande
helhetssyn något som forskare lyfter fram som en risk i arbetet med medborgardialoger.
Dessa risker ska ställas mot de slutsatser som bla SKL gör och som framgår under det tidigare
avsnittet ”Bakgrund”.
Arbetsgruppen har bedömt risker och möjligheter. Det är dock väldigt svårt att fånga effekterna av
medborgardialog, dvs hur påverkar medborgardialog invånarnas faktiska delaktighet och inflytande.
Arbetsgruppen menar dock att det är viktigt att öka medborgarna möjlighet till deltagande och
inflytande. Samtidigt behövs ännu bättre beslutsunderlag för att fatta bra beslut.
Kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar. En informerad opinion är en viktig
utgångspunkt för att kunna föra en konstruktiv och meningsfull dialog. Det går inte att räkna med
befolkningens stöd för svåra beslut om medborgarna inte känner till förutsättningarna.
Ronneby kommuns förtroendevalda har som folkvalda ett övergripande ansvar att tillvarata
helheten och se till att medborgarnas vilja och behov kommer till sin rätt. Allas behov måste tas
hänsyn till och inte bara de uppsökande, resursstarka gruppernas behov.
Som förtroendevald ska man företräda även de medborgare som av olika skäl är tysta mellan valen.
Därför är det viktigt att våga stå emot starka särintressen, för att släppa fram helhetsbilden av
medborgarviljan.
Medborgaren ser i idealfallet frågeställningarna ur ett helhetsperspektiv om vad som är det
allmännas bästa. Brukaren/kunden/medarbetaren kan ha delperspektivet som vårdtagare, elev,
löntagare, etc.
Ett politiskt organ kommer naturligtvis aldrig att, i sin dialog, nå ”alla” medborgare hur man än
anstränger sig. Men vill man veta vad medborgarna anser och få en spegelbild av hela
befolkningens åsikter, krävs att man på många olika sätt når människor som sammantaget
motsvarar ett representativt urval av invånarna. Ju mer man preciserar sina målgrupper, desto bättre
kan man målgruppsanpassa sina aktiviteter. Formuleringar och metoder för kommunikationen kan
ju uppfattas olika beroende på till exempel ålder, utbildning, språk, religion, kön, kultur, geografi,
funktionshinder och arbete.
Arbetsgruppen har vidare, vid ett flertal tillfällen, betonat att medborgardialog bör genomföras
tidigt i respektive fas.
Sammanfattningsvis finns det ett antal viktiga kriterier att beakta inför en medborgardialog. Av den
anledningen har arbetsgruppen arbetat fram riktlinjer för medborgardialog. Riktlinjerna är
uppbyggda kring ”medborgardialogprocessen” och ska vara en vägledning för nämnderna/KFberedningar. I riktlinjerna ges vägledning i följande steg;
Vad vill vi uppnå?
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När i beslutsprocessen ska vi föra dialog?
Vilka vill vi kommunicera med?
Vad vill vi föra dialog om?
Vilka metoder vill vi använda?
Hur gick det?
Förslag till beslut
Arbetsgruppen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå Kommunfullmäktige;
Att riktlinjerna för medborgardialog fastställs och börjar gälla from 2014-05-01
Att kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att genomföra medborgardialog
Att nämnder på eget initiativ kan genomföra medborgardialog
Att SUS-enheten utgör resurs vid genomförandet av medborgardialog
Att finansiering under 2014 sker via de budgetmedel som är tilldelade
Att kommunfullmäktige kan, from 2015-års budget avsätta särskilda medel för att stimulera
genomförandet av medborgardialog
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S) samt observerande ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att finansiering ska ske inom ram och respektive nämnd
samt att startdatum sätts till 2014-09-01.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att förslå Kommunfullmäktige att besluta
att riktlinjerna för medborgardialog fastställs och börjar gälla fr o m 2014-09-01,
att kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att genomföra medborgardialog,
att nämnder på eget initiativ kan genomföra medborgardialog,
att SUS-enheten utgör resurs vid genomförandet av medborgardialog samt
att finansiering sker inom ram för respektive nämnd.
_____________________
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2014/63
§ 53 Delegationsbeslut
Beslutsunderlag
1

Handling

2014-02-13

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor, Utbildningsnämnden

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-11

Återrapportering av delegationsbeslut TF
jan-2014

3

Handling

2014-02-11

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor, Äldrenämnden

Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Tekniska förvaltningen, Äldrenämnden
och Utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
_____________________
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2014/72
§ 54 Förslag till deltagande i projektet Förändra radikalt
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-13

Förslag till deltagande i projektet förändra
radikalt

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting driver under 2014 och 2015, tillsammans med VINNOVA,
utvecklingsprojektet Förändra radikalt. Projektet ger ett tiotal kommuner möjlighet att testa
innovativa lösningar på ett definierat problemområde.
Under projekttiden får kommunen stöd och rådgivning från projektgruppen på SKL, konsultstöd för
vissa moment, utbildning och möjlighet till nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan deltagande
kommuner.
För att delta behöver kommunen avsätta resurser i form av projektledning samt nödvändiga
kompetenser för att genomföra projektet, uppkomna kostnader vid gemensamma nätverksträffar,
rapportera aktiviteter samt upparbetad tid i projektet.
Bedömning
Deltagande i projektet bedöms som en möjlighet att hitta nya vägar till att arbeta med för
kommunen en stor utmaning. Koncernchefsgruppen har bedömt ungdomsarbetslösheten som ett
lämpligt problemområde att lyfta fram.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att:
Ronneby kommun skall ansöka om att delta i projektet Förändra radikalt.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att
Ronneby kommun skall ansöka om att delta i projektet Förändra radikalt.
_____________________
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2014/74
§ 55 Strategi för bredbandsutbyggnad och mobiltäckning i länet
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-02-13

Strategi för bredbandsutbyggnad och
mobiltäckning i länet, Länsstyrelsen
Blekinge län

Sammanfattning
Landshövding Berit Andnor Bylund inbjuder till strategiskt samtal om bredbandsutbyggnad och
mobiltäckning i länet. Två personer representanter från Kommunstyrelsen ombeds utses för
deltagande.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
_____________________
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2014/76
§ 56 Hyresavtal tillfälliga förskoleavdelningar samt anhållan om investeringsanslag
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-02-24

Hyresavtal tillfälliga förskoleavdelningar
samt anhållan om investeringsanslag,
Utbildningsenheten

Utbildningsnämnden § 18/2014
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag gällande hyresavtal avseende tillfälliga
förskoleavdelningarna i Parkdala; samt inventarier till de tillfälliga avdelningarna och Backsippans
förskola i Listerby.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige ;
1. Att medge Utbildningsnämnden teckna hyresavtal med Blekingefastigheter AB enligt avtal
2. Att besluta avsätta 660 Tkr/år till hyra samt 200 tkr till städning.
3. Att avsätta 450 Tkr till inventarier, de tillfälliga avdelningarna. Dessa inventarier kan sedan
överflyttas till Hulta nya förskola.
4. Att avsätta 600 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till Backsippans förskola.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige;





Att medge Utbildningsnämnden teckna hyresavtal med Blekingefastigheter AB enligt avtal
Att besluta avsätta 660 Tkr/år till hyra samt 200 tkr till städning.
Att avsätta 450 Tkr till inventarier, de tillfälliga avdelningarna. Dessa inventarier kan sedan
överflyttas till Hulta nya förskola.
Att avsätta 600 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till Backsippans förskola

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) , ledamöterna Malin Norfall (S) samt Kenneth
Michaelsson (C).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
1) medge Utbildningsnämnden teckna hyresavtal med Blekingefastigheter AB enligt avtal,
2) besluta avsätta sammanlagt 645 tkr 2014 för hyra och städning.
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3) avsätta 450 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till de tillfälliga avdelningarna.
Dessa inventarier kan sedan överflyttas till Hulta nya förskola.
4) Att avsätta 600 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till Backsippans förskola
Punkt 2) finansieras genom medel från Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader.
Punkterna 3) och 4) finansieras genom tilläggsanslag av investeringsmedel.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-02-24

29(32)

2014/70
§ 57 Bustorp 1:1 m fl - Ansökan om jakt
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-12

Bustorp 1:1 m fl - Ansökan om jakt

2 Handling

2014-02-12

Ansökan om jakt, Callenbring och CO

Fastighetsförvaltare Eva Lydin föredrar ärendet.
Sammanfattning
Callenbring och CO har ansökt om jaktarrende på de marker de arrenderar för bete och jordbruk.
Detta pga av att man har får och har synpunkter på hur rävjakten bedrivs.
Bedömning
Jakten på berört område är utarrenderad. Arrendet går att säga upp före den 31/3-2014. Nuvarande
jaktarrendator är en betrodd jägare, som även har hand om viss skyddsjakt på golfbanan och Södra
Brunnsskogen. Vissa av beteshagarna ligger inom Brunnsparkens reservat och där är det andra
skyddsjägare som jagar.
Callenbring och CO har synpunkter på hur jakten bedrivs. Markus Callenbring vill själv ha kontroll
på jakten och kunna kalla in vilken jägare han vill när han vill.
Risken att arrendera ut jakten till ett bolag är att de arrenderar den vidare och tjänar pengar på detta.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte säga upp nuvarande jaktarrende.
Kommunstyrelsen beslutar att inte arrendera ut jakten till Callenbring och CO, eller till Markus
Callenbring.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Malin Norfall
(S), Anna Carlbrant (RP), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt observerande
ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar med instämmande av Roger Gardell (FP) att jaktarrendet
sägs upp för omförhandling och att frågan utreds vidare innan nytt avtal tecknas på grund av de
synpunkter som framförts.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att att
Arbetsutskottets bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att jaktarrendet sägs upp för omförhandling och att frågan utreds vidare
innan nytt avtal tecknas på grund av de synpunkter som framförts.
Deltar ej
Ledamoten Tommy Andersson (S) deltar ej i beslutet.
_____________________
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2014/22
§ 58 Kurser och konferenser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan
beaktande.
_____________________
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2014/21
§ 59 Delgivningsärende
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-13

Delgivningsärenden

Sammanfattning
Ekonomienheten, underhåll och support av ekonomisystem
Justitiedepartementet, en politik för en levande demokrati
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, enkät om uppföljning av ersättning
Protokollsutdrag
Valnämnden § 7/2014
Protokoll
AB Ronnebyhus 2014-01-29
_____________________
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