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§ 387

Dnr 2014-000001 101

Val av justerare
Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 388

Dnr 2014-000593 101

Rättelse i Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll,
2014-11-25, § 285
Sammanfattning
Kommunstyrelsens beslut om förändringar i styrelsens arbetsformer och
organisation innehåller redaktionella fel i de delar som avser delegation till
kommunstyrelsens arbetsutskott, införande av en beredning för
personalfrågor m.m. Beslutmeningen överensstämmer inte med
arbetsutskottets beslut om förslag till beslut i denna del. Av protokollet
framgår inte att något yrkande om ändrad beslutsformulering har framställts.
Den ändrade lydelsen innebär även att beslutet jämfört med förslaget ändrats
i sak. Kommunstyrelsens beslut bör därför rättas så att det motsvarar
arbetsutskottets beslut och ges följande lydelse.
”Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
antar ovan redovisade förslag om ändringar i kommunstyrelsen organisation
och om arvodering…”
Bedömning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-25, § 285, dnr. KS 2014/532, bl. a.
följande.
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ovan redovisade
förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation och om arvodering,
besluta att kommunstyrelsen föreslås besluta

Justerandes sign

-

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i de
ärenden som enligt nu gällande delegationsordning för
kommunstyrelsen ankommer på personalutskottet.

-

att delegering av ärendena för in i kommunstyrelsens
delegationsordning i enlighet med bilaga 3.”

-

osv.
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Beslutmeningen överensstämmer inte med arbetsutskottets beslut om förslag
till beslut i denna del, som lyder
”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, under förutsättning att
kommunfullmäktige antar ovan redovisade förslag om ändringar i
kommunstyrelsens organisation och om arvodering, föreslå
Kommunstyrelsen
att…” osv.
Av protokollet framgår inte att något yrkande om ändrad beslutsformulering
har framställts till Kommunstyrelsen. Den ändrade formuleringen medför
dessutom att beslutet i sak inte överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Den ändrade lydelsen är otydlig och kan tolkas som att kommunfullmäktige
föreslås lägga förslag om hur styrelsen ska besluta rörande delegation och
beredning av ärenden. Det är tveksamt om fullmäktige kan lämna synpunkter
på nämndens organisation och arbetsformer i dessa delar. Kommunstyrelsens
beslut bör därför rättas så att det motsvarar vad arbetsutskottet föreslagit.
”Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
antar ovan redovisade förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation
och om arvodering
att…” osv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens beslut i de delar
som avser delegation och beredning av personalfrågor rättas på följande sätt
Det första ledet i beslutsmeningen stryks
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ovan redovisade
förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation och om arvodering,
besluta att kommunstyrelsen föreslås besluta…”
och ersätts med
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”Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
antar ovan redovisade förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation
och om arvodering…”
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S)
samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att beslut i de delar som avser delegation och
beredning av personalfrågor som Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-25, §
285,rättas på följande sätt
Det första ledet i beslutsmeningen stryks
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ovan redovisade
förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation och om arvodering,
besluta att kommunstyrelsen föreslås besluta…”
och ersätts med
”Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
antar ovan redovisade förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation
och om arvodering…”
Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad.
_______________
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§ 389

Dnr 2014-000532 003

Förändringar i Kommunstyrelsens arbetsformer och
organisation
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den vid sammanträde den 11 december 2014
(ej justerat protokoll) att återremittera förslaget om förändringar i
Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation för förnyad beredning.
Återremissen omfattar inte förslag till beslut i den del som avser ersättning
för sammanträden med nämndberedningar, inte heller arvode för uppdraget
som ordförande för beredning av personalfrågor.
Bedömning
Återremissen avser Kommunstyrelsens förslag till beslut enligt följande
”Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta
att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter. Utskottet ska
inte ha några ersättare.
att Kommunstyrelsens personalutskott tas bort.
att förtroendevald som utsetts till ordförande för av styrelsen tillsatt
beredning för personalfrågor får närvara vid arbetsutskottets sammanträden
och delta i överläggningarna men inte i besluten. Nämndberedningens
ordförande har rätt att få sin mening antecknad i sammanträdesprotokollet.
att förändringarna av Kommunstyrelsens organisation förs in i
kommunstyrelsens reglemente i enlighet med bilaga 1.
(---)
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att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente (---) ska träda i kraft 1
januari 2015.
att förändringarna i Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation enligt
ovan finansieras inom befintlig budget för kommunstyrelsen.
(---)”
Kommunstyrelsens förslag i den del som avser ersättning för sammanträden
med nämndberedningar och arvode för uppdraget som ordförande för
beredning av personalfrågor kom under fullmäktigesammanträdet den 11
december 2014 att behandlas i ärendet Ny författningssamling, Ekonomiska
förmåner till förtroendevalda. Fullmäktige lyfte därför ut beslutsförslagen
avseende ersättning och arvode från ärendet om förändringar i styrelsens
arbetsformer och organisation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen
föreslås besluta att Kommunfullmäktige föreslås besluta

Justerandes sign

-

att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter.
Utskottet ska inte ha några ersättare.

-

att Kommunstyrelsens personalutskott tas bort.

-

att förtroendevald som utsetts till ordförande för av styrelsen tillsatt
beredning för personalfrågor får närvara vid arbetsutskottets
sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
Nämndberedningens ordförande har rätt att få sin mening antecknad i
sammanträdesprotokollet.

-

att förändringarna av Kommunstyrelsens organisation förs in i
Kommunstyrelsens reglemente i enlighet med bilaga 1.
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-

att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft 1
januari 2015.

-

att förändringarna i Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation
enligt ovan finansieras inom befintlig budget för Kommunstyrelsen.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad.
________________
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§ 390

Dnr 2014-000510 100

Ny författningssamling, Ekonomiska förmåner till
förtroendevalda
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 11 december 2014 (ej justerat
protokoll) beslutat att återremittera förslaget om ny författningssamling
avseende ekonomiska förmåner till förtroendevalda i den del som avser
arvode för uppdrag som ordförande i en av kommunstyrelsen tillsatt
nämndberedning för personalfrågor för förnyad beredning.
Bedömning
Återremissen omfattar Kommunstyrelsens förslag till beslut som avser ny
punkt 5 under rubriken Årsarvode (40 % tjänstgöringsgrad eller mer) i bilaga
till Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
”5. Ordförande för av kommunstyrelsen tillsatt nämndberedning för
personalfrågor, inklusive närvaro vid ksau:s sammanträden, 40 % av
grundarvodet – 251 418 kronor (20 951 kronor per månad)”.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen
föreslås besluta att Kommunfullmäktige föreslås besluta att ny punkt 5 införs
under rubriken Årsarvode (40 % tjänstgöringsgrad eller mer) i bilaga till
Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda med följande
lydelse
”5. Ordförande för av kommunstyrelsen tillsatt nämndberedning för
personalfrågor, inklusive närvaro vid ksau:s sammanträden, 40 % av
grundarvodet – 251 418 kronor (20 951 kronor per månad)”.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP).
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad.
________________
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§ 391

Dnr 2014-000546 052

Fastställande av förfrågningsunderlag markarbeten
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Då nuvarande avtalstid är på väg att löpa ut inbjuder Ronneby kommun,
Ronnebyhus AB och AB Ronneby Industrifastigheter till att inkomma med
anbud på markarbeten inklusive material.
Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en eller flera
leverantörer..
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att förfrågningsunderlaget
fastställs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottets bifaller detsamma
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget
för markarbeten.
________________
Exp:
Teo Zickbauer
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§ 392

Dnr 2014-000545 055

Fastställande av förfrågningsunderlag juridiska tjänster
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Upphandlingen avser Ronneby kommun, AB Ronneby Industrifastigheter,
AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö och Teknik ABs behov av juridiska
tjänster omfattande Entreprenadrätt, Affärsjuridik och Fastighetsrätt
inklusive PBL och VA-lagen, i omfattning och villkor enligt denna
förfrågan.
Upphandlingen skall resultera i tecknande av avtal, för successiva avrop,
med en eller flera leverantörer.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att förfrågningsunderlaget
fastställs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottets bifaller detsamma
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget
för juridiska tjänster
________________
Exp:
Teo Zickbauer
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§ 393

Dnr 2014-000486 059

En lag om upphandling av koncessioner SOU 2014:69
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ronneby kommun är en av remissinstanserna avseende En lag om
upphandling av koncessioner. Remissen innebär en inbjudan att lämna
synpunkter.
I det utredningsarbete som genomförts inom Regeringskansliet och av
Genomförandeutredningen har det förutom Nya regler om upphandling Ds
2014:25, även ingått att överväga en lag om upphandling av koncessioner i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26
februari 2014 om tilldelning av koncessioner, vilket innehåller regler om
tilldelning av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner. I sitt
slutbetänkande redovisar utredningen sitt förslag till en sådan lag.
Utredningen föreslår att direktivet genomförs genom en särskild lag om
upphandling av koncessioner (LUK).
Direktivet omfattar tilldelning av både byggkoncessioner och
tjänstekoncessioner. Det som är utmärkande för en koncession är att
vederlaget för anskaffningen utgörs av rätten att utnyttja byggnadsverket
eller tjänsterna som är föremål för koncessionen eller av dels en sådan rätt,
dels betalning. Det är alltså fråga om en överenskommelse med en leverantör
om att denne får möjlighet att ta betalt för sin leverans genom att helt eller
delvis få ersättning för den genom t.ex. att ta ut en avgift från dem som
nyttjar byggnadsverket eller tjänsten. Ett exempel kan vara att en
entreprenör anlagt en väg och tar ut vägavgift eller att en restaurang åtagit
sig att t.ex. driva en personalmatsal hos en myndighet och har möjlighet att
ta betalt av restaurangens gäster.
Direktivet har samma struktur som övriga direktiv inom skilda
upphandlingsområden.
De allmänna principerna ska iakttas, dvs. om likabehandling, ickediskriminering, ömsesidigt erkännande, öppenhet och proportionalitet.
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Genom direktivet kommer också upphandling av koncessioner att kunna bli
föremål för överprövning i enlighet med vad som anges i specialregleringen
därom, dvs. enligt de s.k. rättsmedelsdirektiven.
Vad gäller förfarandet är det alltså myndigheten eller enheten som
bestämmer hur detta ska gå till, så länge de allmänna principerna iakttas.
Däremot är det ett absolut krav att principen om öppenhet iakttas genom att
tilldelningen dels offentliggörs i förväg, dels att tilldelningsbeslutet också
offentliggörs samt slutligen resultatet av förfarandet.
Mycket av det som LUK innehåller motsvarar vad som föreslås gälla också
för övriga upphandlingsområden vad avser allmänna principer, uteslutning
av leverantörer, val av anbud, och miljöhänsyn och sociala hänsyn samt
hänsyn till arbetsrättsliga förhållanden och villkor.
LUK utgör alltså ytterligare en upphandlingslag, med avvikelser från de
övriga upphandlingslagarna endast i de avseenden som huvudsakligen
föranleds direkt av direktivets ordalydelse.
Bedömning
Koncessionsupphandlingar är ganska ovanliga och det är bra att
koncessioner regleras i en särskild lag men i övrigt lämnas inga synpunkter.
Förslag till beslut
Ronneby kommun har inte några synpunkter på lagförslaget avseende
upphandling av koncessioner
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Kenneth Michaelsson (C) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(67)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommun inte har några synpunkter
på lagförslaget avseende upphandling av koncessioner
________________
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§ 394

Dnr 2014-000562 13

Samhällsorientering i Ronneby kommun
Flyktingsamordnare Sabina Bico lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I Ronneby kommun bedrivs samhällsorientering inom Vuxenutbildningens
verksamhet. Utifrån de lagar som gäller i dagsläget har vi ca. 260 personer
som har rätt att få samhällsorientering.
Av dem är ca. 200 personer inskrivna på SFI, av dessa är ca. 140 flyktingar
och 120 övriga kategorier nyanlända till Sverige och Ronneby kommun.
Utöver elever på SFI har vi ca. 40 personer till som har rätt att få
samhällsorientering i kombination med övriga arbetsmarknadsinsatser tex.
praktik, yrkesutbildningar, arbete m.m.
Enligt förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
så syftar samhällsorienteringen till att underlätta de nyanländas etablering i
arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande
förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt
kunskapsinhämtande.
Samhällsorienteringen ska innehålla följande delar.
1. Att komma till Sverige.
2. Att bo i Sverige.
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
4. Individens rättigheter och skyldigheter.
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
6. Att påverka i Sverige.
7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
8. Att åldras i Sverige.
Från och med den 1 maj 2013 har målgruppen för samhällsorientering
utökats till att omfatta fler nyanlända invandrare.
Kommunen är nu skyldig att även erbjuda samhällsorientering till
anhöriginvandrare i åldern 18-64 år. Skyldigheten gäller de som folkbokförts
första gången i en kommun efter april 2013. Kommunens ansvar att erbjuda
samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången
folkbokfördes i en kommun.
Följande grupper omfattas inte av den utökade målgruppen: ungdomar i
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gymnasieskolan, EU/ EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt
gäststuderande/gästforskare.
Bedömning
Utifrån de lagar som råder, utökat mottagande och utökad målgrupp har vi,
Arbetsmarknads & integrationsenheten i samråd med Vuxenutbildningschef
för samhällsorientering på modersmålet, Henrik Lövgren bedömt att vi
behöver mer personal för att kunna genomföra uppdraget och följa de
föreskrivna lagarna. För att kunna klara uppdraget, bedömer vi att i dagsläget
behöver vi ha 3,0 tjänster (Samhällskommunikatörer) som ska ge
samhällsorientering till de nyanlända.
Förslag till beslut
Enheten för Arbetsmarknad & Integration utifrån verksamhetsplaneringen
för år 2015 behöver anslå ytterligare medel till vuxenutbildning för
uppdraget. Vi bedömer att det behövs 1 300 000 kr för 3,0 tjänster.
I dagsläget erhåller vuxenutbildningen ersättning från balanskonto för
uppdraget. Enligt skolchefen Tommy Alhqvist används de medel till
finansiering av Samhällsorientering.
Det finns två KF-s beslut sedan tidigare.
KF§168/04
KF§200/05

400 000 kr
250 000 kr

Dessa två beslut bör hävas upp och ersättas med ett nytt beslut mer
specificerat till uppdraget. Vi föreslår att 1 300 000 kr per år överförs från
balanskonto till vuxenutbildningens konto, uppdrag samhällsorientering.
Denna överföring ersätter tidigare beslut och överföringarna på sammanlagt
650 000 kr.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP),
Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S) samt
ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
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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 föreslå kommunfullmäktige att 1 300 000 kr
per år överförs från balanskonto till vuxenutbildningens konto, uppdrag
samhällsorientering. Denna överföring ersätter tidigare beslut, KF § 168/04
och KF §200/05, och överföringarna på sammanlagt 650 000 kr.
________________
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§ 395

Dnr 2014-000572 059

Fastställande förfrågningsunderlag, storkök Knut
Hahnsskolan
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har framtagit förfrågningsunderlag gällande ett
storkök för att ersätta Vidablicks behov placerat på Knut Hahn.

Bedömning
Tekniska förvaltningen ämnar gå ut med upphandling precis efter jul och
fram till dess kan mindre justeringar i AF-delen komma at genomföras. Dock
inte något övergripande.

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
fastställer förfrågningsunderlaget

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Malin Norfall (S), Tommy Andersson samt ersättare Peter Bowin (V).

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
förfrågningsunderlaget för storkök Knut Hahnsskolan.
________________
Exp:
William Lavesson
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§ 396

Dnr 2014-000293 253

Ansökan om köp av del av fastighet Hjortsberga 4:26.
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Roger och Carina Jönsson ägare till grannfastigheten Hjortsberga 4:30 har i
skrivelse till kommunen framställt en begäran att få förvärva fastigheten
Hjortsberga 4:26. Redan idag använder de en del av fastigheten för infart till
sin egen fastighet Hjortsberga 4:30.
På fastigheten Hjortsberga 4:26 finns en stuga, Skräddarens stuga, den har de
senaste åren hyrts av Listerby Johannishus PRO förening och använts för
föreningsverksamhet. PRO-föreningen har på uppdrag av
Lokalförsörjningsenheten i Ronneby kommun skött området runt själva
stugan, klippt gräs m.m. PRO-föreningen använder inte längre stugan och
har sagt upp hyresavtalet.
Bedömning
Vid en ev försäljning av fastigheten Hjortsberga 4:26 bör en
fastighetsreglering genomföras enligt karta sida 2. Den norra delen som idag
utgörs av Hantverkarvägen förs över till fastigheten Hjortsberga 4:73. Den
föreslagna avstyckningen som ev ska försäljas utgör ca 1 183 m2.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en
försäljning av en avstyckad del, enligt karta sida 2 av fastigheten Hjortsberga
4:26 till Roger och Carina Jönsson för en köpeskilling av 100 000 kr samt
beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till
Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av del av Hjortsberga 4:26.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Roger
Gardell (FP) samt ersättare Peter Bowin (V).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att fastigheten läggs ut till
försäljning samt att vid försäljning sker en fastighetsreglering så att den
norra delen som idag utgörs av Hantverkarvägen förs över till fastigheten
Hjortsberga 4:73
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att lägga ut
fastigheten Hjortsberga 4:26 till försäljning samt att det vid försäljning sker
en fastighetsreglering så att den norra delen som idag utgörs av
Hantverkarvägen förs över till fastigheten Hjortsberga 4:73.
Kommunstyrelsen får delegation att slutföra en försäljning av del av
Hjortsberga 4:26
________________
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§ 397

Dnr 2014-000527 189

Krishanteringsplan Tekniska förvaltningen
Utvecklingssamordnare Emelie Stenborg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska alla kommuner
ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Enligt Ronnebys
kommunövergripande krishanteringsplan ”Ledningsplan för allvarliga och
extraordinära händelser” ska alla verksamheter (förvaltningar och bolag) ha
en egen krishanteringsplan där de åtgärder som ska vidtas vid allvarliga och
extraordinära händelser beskrivs. Krishanteringsplanen ska fastställas i
respektive nämnd under det första året i varje ny mandatperiod.
Bedömning
Det övergripande syftet med Tekniska förvaltningens krishanteringsplan är
att säkerställa att förvaltningen har en god krishanteringsförmåga vid hot om,
eller vid inträffad allvarlig eller extraordinär händelse. Tekniska
förvaltningen har formulerat sin krishanteringsplan i enlighet med den
kommunövergripande krishanteringsplanen för att möjliggöra koherens vid
krishantering.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta
föreslagen krishanteringsplan.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen krishanteringsplan
________________
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§ 398

Dnr 2014-000409 264

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 - markbyte
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
1997 sålde Ronneby Kommun fastigheten Ronneby 22:49 till Jan Thorén för
232 680 kronor. Sedan dess har den stått obebyggd mitt i Viggen-området.
Eftersom det är den enda markbiten i området vi inte förfogar över har den
ibland låst eventuella etableringar. Under de senaste åren har förhandlingar
förts om att köpa tillbaka marken. Thorén har krävt bytesmark och olika
områden har diskuterats.
Bedömning
Ronneby 22:49 är 3324 kvm. Den del av Svenstorp 2:2 som ingår i
markbytet är ca 30,1 ha. En sammanfattning av värderingen av marken
bifogas.
Marken bytes i befintligt skick och mellanskillnaden i pengar som betalas till
kommunen blir 1 752 500 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker markbytet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka markbytet.
________________
Exp:
Eva Lydin
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§ 399

Dnr 2014-000596 260

Information från Tekniska förvaltningen angående mark
Förvaltningschef för tekniska förvaltningen Magnus Graad informerar om
möjligt strategiskt markförvärv mellan Ronneby och Kallinge.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt Roger Gardell (FP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 400

Dnr 2014-000205 310

Förändrad hantering avseende uteserveringar på
allmän plats
Teknisk förvaltningschef Magnus Graad redovisar förslag till remiss
avseende uteserveringar på allmän plats i enlighet med återremiss enligt
beslut i kommunstyrelsen 2014-11-25 i samma ärende.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att fastighetsägare ska vara med på
remisslistan, att näringslivsenheten ersätts av näringslivsrådet samt att
remisstiden förlängs till 2015-02-28.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända ut förslaget på remiss
enligt förslaget från Tekniska förvaltningen med förändringarna att
fastighetsägarna ska vara med på remisslistan, att näringslivsenheten ersätts
med näringslivsrådet samt att remisstiden förlängs till 2014-02-28.
________________
Exp:
Magnus Graad
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§ 401

Dnr 2014-000496 019

Remiss Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 20152017
Utbildningschef Tommy Ahlquist lämnar följande förslag till yttrande:
Sammanfattning
Region Blekinge har begärt synpunkter på det förslag till
kompetensförsörjningsstrategi som tagits fram.
Ska Blekinge lyckas med förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och
behålla rätt kompetens i länet? Det påverkar möjligheterna för företag och
organisationer att nå framgång och utvecklas med god avkastning. För
offentliga verksamheter handlar det om att kunna erbjuda medborgare och
företag den service och de tjänster som krävs. Resurserna måste användas
effektivt och i samklang med kraven på verksamhetens utveckling. Den höga
förändringstakten ställer också krav på anpassningsförmåga och flexibilitet.
Det behövs ett gediget arbete under medverkan av alla parter i länet.
Vi har uppfattningen att:
• strategin omfattar de utvecklingsområden som är mest angelägna att arbeta
med
• arbetsmetoden med kompetensplattformar och regionalt kompetensråd är
bra
• omvärldsbevakningen måste ske löpande aktivt och därför kräver
allokering av resurser
• de mål som återfinns inom utbildningsområdet är relevanta, om än
krävande sett till den snäva tidsperiod som föreslås.
I nästa läge bör konkreta handlingsplaner utarbetas och resursbedömas.
Innan detta är genomfört är det inte möjligt att bedöma om målsättningarna
är realistiskt tidssatta. För övrigt bör strategin korrekturläsas och korrigeras
mera noggrant.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), och
Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ovanstående antas som
Ronneby kommuns yttrande i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta ovanstående som Ronneby
kommuns yttrande i ärendet.
________________
Exp:
Tommy Ahlquist
Region Blekinge
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§ 402

Dnr 2014-000507 049

Plan och anvisningar för verksamhets- och ekonomisk
uppföljning 2015, samt arbetet med budget 2016-2017
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Lämnas förslag till tidplan och anvisningar för 2015 avseende uppföljning av
verksamhet och ekonomi, samt arbete med budget 2016-2017.
Bedömning
Det som är mest bråttom är att fastställa en tidplan. Om anvisningarna blir
återremitterade föreslås att tidplanen fastställs eller revideras enligt önskemål
i samband med beslutet. Detta för att tjänstemän och förtroendevalda ska ha
möjlighet att planera in i första hand bokslutsgenomgångarna i februari-mars
2015.
Förslag till beslut
Föreslås att kommunstyrelsen beslutar att: Tidplan för 2015 avseende
uppföljning av verksamhet och ekonomi, samt arbete med budget 2016-2017
fastställs Anvisningarna avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi
2015, samt arbete med budget 2016-2017 plan 2018-2019 fastställs.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar att förslaget antas men med följande tillägg
under 3.1:
Möjliga rationaliseringar, effektiviseringar och kostnadsbesparingar i
nämndens verksamhet eller organisation vid en eventuell ramreduktion.
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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 fastställa
Tidplan för 2015 avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi, samt
arbete med budget 2016-2017 och
Anvisningarna avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi 2015, samt
arbete med budget 2016-2017 plan 2018-2019.
Punkt 3.1 får följande tillägg:
Möjliga rationaliseringar, effektiviseringar och kostnadsbesparingar i
nämndens verksamhet eller organisation vid en eventuell ramreduktion.
________________
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§ 403

Dnr 2014-000057 759

Avgifter för insatser inom Socialförvaltningens område
Socialnämnden § 143/2014
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande
beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutade under § 212/2014, att återemittera
Socialnämndens förslag till avgifter inom Socialförvaltningens område i den
del som avser avgift för korttidsvistelse i form av lägervistelse.
I Socialnämndens förslag föreslås en avgift på 200 kr per dag i de fall
egenavgiften inte debiteras direkt till vårdtagaren utan kommunen debiteras
hela kostnaden för lägervistelse. Socialnämndens förslag är byggt på att den
avgiften motsvarar de avgifter som icke funktionshindrade barn betalar för
läger och inte är orsakad av funktionshindret.
Egen avgift enligt Socialnämndens förslag skulle ge en intäkt på 1 000-5 000
kr per år.
Bedömning
Det som är mest bråttom är att fastställa en tidplan. Om anvisningarna blir
återremitterade föreslås att tidplanen fastställs eller revideras enligt önskemål
i samband med beslutet. Detta för att tjänstemän och förtroendevalda ska ha
möjlighet att planera in i första hand bokslutsgenomgångarna i februari-mars
2015.
Beslutsförslag
Socialnämnden föreslås besluta att;
Alternativ 1
En egenavgift på avgift t 200 kr per dag för lägervistelser enligt LSS § 9:6 i
de fall egenavgiften inte debiteras direkt till vårdtagaren utan kommunen
debiteras hela kostnaden för lägervistelse.
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Alternativ 2
Ingen egenavgift för lägervistelser enligt LSS § 9:6
Underlag
Socialnämndens förslag
I socialnämndens förslag föreslås en avgift på 200 kr per dag i de fall
egenavgiften inte debiteras direkt till vårdtagaren utan kommunen debiteras
hela kostnaden för lägervistelse.
Bakgrunden är att konstruktionen av avgifter för lägervistelser för barn med
funktionshinder varierar. Det vanligast är att avgiften är uppdelad i en del
som betalas av föräldrarna och en del som betalas av Socialförvaltningen
efter beslut om kortidsvistelse. Den avgift som föräldrarna betalar motsvarar
ofta avgiften för icke funktionshindrade barn. Vissa lägeranordnare väljer
däremot att ha en avgift som i sin helhet betalas av Socialförvaltningen.
Socialnämndens förslag på en avgift på 200 kr per dag i de fall hela avgiften
betalas av Socialförvaltningen är byggt på att den avgiften motsvarar de
avgifter som icke funktionshindrade barn betalar för läger och inte är
orsakad av funktionshindret.
Nuläge
Under 2014 har 6 st barn beviljats korttidsvistelse enligt LSS § 9:6.
Kostnaden uppgår till 46 582 kr. Av barnen har 5 st betalat egenavgift till
föreningen och 1 barn till Socialförvaltningen.
Egen avgift enligt Socialnämndens förslag skulle ge en intäkt på ca 1 000 -5
000 kr per år
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta alternativ 2, att inte ta ut någon egenavgift
för lägervistelser enligt LSS § 9:6.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag
gällande Avgifter inom socialförvaltningens område, delen Korttidsvistelse i
form av lägervistelse innebärande att ingen egenavgift tas ut för
lägervistelser enligt LSS § 9:6.
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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 föreslå Kommunfullmäktige att anta
socialnämndens förslag gällande Avgifter inom socialförvaltningens område,
delen Korttidsvistelse i form av lägervistelse innebärande att ingen
egenavgift tas ut för lägervistelser enligt LSS § 9:6.
________________
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§ 404

Dnr 2014-000585 805

Ansökan om bidrag till Blekinge
Nämndemannaförening
Sammanfattning
Blekinge Nämndemannaförening ansöker härmed om bidrag för år 2014 för
de 16 nämndemän i Blekinge Tingsrätt, som är utsedda av
Kommunfullmäktige i Ronneby.
Vi ansöker om 8 000 kronor. Det motsvara 500 kronor per nämndeman.
Blekinge Nämndemannaförening är en länsgemensam förening, för samtliga
Blekinges nämndemän. Föreningen trädde i kraft den 1 januari 2014 efter en
sammanslagning av länets tre tidigare nämndemannaföreningar.. Detta för att
bättre kunna samordna och stärka uppdraget. Föreningens uppdrag är att
fungera som organ för information, utbildning och samråd.
Nämndemannaföreningen arbetar med att försöka bredda kompetensen inom
allt som kan kopplas till de beslut vi tar i domstolarna. Det kan röra sig om
allt från förundersökning till dom, såsom att barn far illa, problem i familjer,
placering av barn, bakgrund till ekobrott samt domslut som kan relateras till
psykiatri, rättsmedicin, narkotika och drogproblematik och som sedan kan
kopplas till brottslighet. Inom den närmaste framtiden planerar vi att
förkovra oss inom följande områden: barn som far illa, våld i nära relationer,
straffrätt,vittnespsykologi och rättsmedicin samt i Socialtjänstlagen.
Vi arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet och
för att det ska fattas så kloka och väl underbyggda beslut som möjligt i våra
domstolar.
Nämndemannautredningen visar att nämndemannasystemet är
grundläggande i den svenska rättsstaten och är alltjämt lokalt förankrat
genom nämndemännen.
Föreningen är aktiv och bidraget kommer att användas till studiebesök och
kompetensutveckling av nya och gamla nämndemän.
Det är första gången vi ansöker om bidrag till vår verksamhet. Ett flertal
kommuner i landet lämnar bidrag till föreningarnas verksamhet för att stärka
och utveckla nämndemännen i deras roll.
Domstolsverket lämnar inte bidrag till vår verksamhet utöver det som rör
själva uppdraget i domstolarna.
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Vi hoppas på en positiv handläggning av vår ansökan.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Blekinge
Nämndemannaförening beviljas ett bidrag på 500 kr per nämndeman utsedd
av kommunfullmäktige i Ronneby, totalt 8000 kr och finansiering sker
genom kommunstyrelsens ordförandes konto.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ett bidrag till Blekinge
Nämndemannaförening motsvarande 500 kr per nämndeman utsedd av
kommunfullmäktige i Ronneby, totalt 8000 kr.
Finansiering sker genom kommunstyrelses ordförandes konto.
________________
Exp:
Blekinge nämndemannaförening
Ekonomienheten
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§ 405

Dnr 2014-000599 341

Information ny dricksvattentäkt
VD för Ronneby Miljö & Teknik AB Hans Nilsson samt Driftchef Conny
Miketinac informerar om arbetet med att hitta en ny vattentäkt i Eringsboda.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Anna Carlbrant (RP) samt
ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 406

Dnr 2014-000559 250

Information projekt Kilen
VD för AB Ronneby Industrifastigheter samt projektledare för Kilenarbetet
Dennis Roberteus redovisar vad som hänt under året, sammanfattar dagens
läge och den ekonomiska situationen samt delger sina reflektioner över
arbetet.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 407

Dnr 2014-000491 805

Ronneby Kommunbygderåd ansöker om
föreningsbidrag för 2014
Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnas följande beslutsförslag
Sammanfattning
Föreningen Ronneby Kommunbygderåd ansöker om bidrag på 50 000
kronor för att täcka sina verksamhetskostnader för år 2014. I ansökan
hänvisar man till landsbygdspolitiska programmets handlingsplan vars
genomförande sker i samverkan med Ronneby Kommunbygderåd.
Bedömning
Ronneby Kommunbygderåd har en roll som samtalspartner och
remissinstans mellan landsbygdens organisationer, medborgare och
kommunens organisation. Vidare är kommunbygderådet organisatör och
arrangör för diverse uppgifter när det gäller områden som exempelvis
landsbygdens grönområde, marknadsföring, infotavlor, mässor samt
föreningsliv.
Kommunbygderådets arbete gynnar helheten, näringslivet och alla boende.
De är den självklara länken mellan kommunens tre starka grupper, Bygd i
samverkan, Blomstrande bygden, Blekinge Pärlor. Rådets roll som
gemensam samtalspartner mot kommunens organisation, bland annat i
arbetet med genomförandet av landsbygdspolitiska programmets
handlingsplaner, är viktig och skapar värdefulla möjligheter. Min bedömning
är att det är rimligt att tänka sig att rådet får sina utlägg i samband med deras
ideella verksamhet ersatta.
Förslag till beslut
Att bevilja driftsbidrag på 50 000 kronor, till Ronneby Kommunbygderåd.
Förslagsvis tas denna summa från kommunstyrelsens post för oförutsedda
utgifter. För 2015 föreslås att denna post inkluderas i budgeten.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Malin Norfall (S) samt Roger Gardell (FP).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget att bevilja ett
bidrag om 50 000 kr för 2014 samt att finansiering ska ske genom
kommunstyrelsens ordförandes konto.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja Kommunbygderådet ett
bidrag om 50 000 kr för 2014. Finansiering sker genom medel från
kommunstyrelsens ordförandes konto.
________________
Exp:
Ronneby kommunbygderåd
Ebon Kaisajuntti
Ekonomienheten
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§ 408

Dnr 2014-000551 730

Justering av författningssamling, avgifter inom
äldreomsorgen
Äldrenämnden § 133/2014
Sammanfattning
Förslag föreligger om avgifter för äldreomsorgen 2015. Nämnden går
igenom sida för sida i dokumentet.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Arbetsutskottet Beslut 2014-12-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Anna Carlbrant (RP) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till äldrenämndens förslag.
Malin Norfall (S) yrkar
1. under rubriken Sänkning av förbehållsbelopp sid 4 att hela stycket
ska utgå,
2. under rubriken Dubbla boendekostnader sid. 7 att sista raden ”Värdet
av den tidigare permanentbostaden ingår i förmögenheten” ska utgå.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller hans eget yrkande om bifall
till äldrenämndens förslag.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta justering
av författningssamlingen avseende avgifter inom äldreomsorgen.
________________
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§ 409

Dnr 2013-000213 309

Avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i
Blekinge län
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Region Blekinge har översänt förslag till avtal för hållplatsutbyggnad och
underhåll i Blekinge län. Bakgrunden är att den Regionala
kollektivtrafikmyndigheten (RKM) vill se att delar som inte har varit
reglerade tidigare mellan kommunerna och tidigare Blekingetrafiken liksom
vissa rutiner ska se lika ut oavsett i vilken kommun åtgärden är aktuell.
Region Blekinge vill åstadkomma en kvalitetssäkring och en enhetlig
kostnadsfördelning. Efter en tidigare remissrunda där Ronneby kommun
genom beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-28 avstyrkte
förslaget har Region Blekinge återkommit med ett justerat förslag. Avtalet
förslås bli gällande f r o m 2015-02-01.
Bedömning
De synpunkter som Ronneby kommun tidigare hade på förslaget är till viss
del tillgodosedda. I tidigare förslag var kommunen skyldig att sätta upp
papperskorgar vid varje större hållplats. Nu kopplar man frågan om
papperskorgarna till att kommunerna har ansvar för röjning och renhållning
vid hållplatserna men kommunerna får själva göra bedömningen om ev
uppsättning av t ex papperskorgar om man anser att det behövs.
Kommunens större synpunkt vid förra tillfället var att kommunen skulle få ta
kostnaden för all el till hållplatserna, både belysning och övrig teknisk
utrustning. Kostnaden för elen till 18 hållplatser, ca 50 000 kr, har
kommunen hittills kunnat fakturera Blekingetrafiken. Då detta har hanterats
olika gentemot olika kommuner i länet har det varit en av grunderna för att
få frågan enhetligt reglerad genom ett avtal.
I det nya förslaget delar man på kostnaden för el till belysning
(kommunerna) och el till tekniska utrustning (Region Blekinge). Hur denna
uppdelning ska kunna ske i praktiken återstår dock att lösa. Uppdelning av
kostnaderna innebär att kommunens ökade kostnader blir något lägre än
tidigare angivna. Flertalet av de 18 hållplatserna har dock i dagsläget enbart
belysning och ingen extra teknisk utrustning.
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För att få till en gemensam hållning i dessa frågor i länet föreslås ändå, trots
ökade kostnader, att avtalet godkänns.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet mellan Region Blekinge
och kommunerna i Blekinge om ansvar för hållplatsutbyggnad och
underhåll. Kostnaderna hanteras inom befintlig budget för tekniska
förvaltningen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkade och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
avtalet mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge om ansvar för
hållplatsutbyggnad och underhåll. Kostnaderna hanteras inom befintlig
budget för tekniska förvaltningen
________________
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§ 410

Dnr 2014-000063 101

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från tekniska
förvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till
protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att delegationsbesluten noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 411

Dnr 2014-000200 287

Besvarande av medborgarförslag från
Fredriksbergsskolans föräldraråd angående
tillagningskök
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Fredriksbergsskolans föräldraråd har inkommit med ett medborgarförslag
med anledning av den förestående ombyggnationen av flertalet kök i
Ronneby kommun som innebär att Fredriksbergsskolans mottagningskök
byggs om till ett tillagningskök så att alla skolans elever får sin mat lagad
från grunden på plats.
Om utbyggnad anses nödvändig föreslås att ombyggnaden också omfattar en
utbyggnad mot gångvägen och fotbollsplanen och ej mot körbanan där
skolbussar och föräldrar hämtar och lämnar sina barn.
Föreslås även att anlita en prisbelönt kostchef från Södertälje som kan ge
handfasta råd om hur man får samma resultat i Ronneby som Södertälje med
nöjda matgäster och minskat matsvinn. Fredriksbergsskolan skulle därmed
kunna bli den första i raden av skolor i kommunen med en s.k. Cradle to
Cradle kost där man använder sig av kravmärkta, ekologiska och närodlade
produkter i tillagningen av skolans måltider. Ett inslag av barnens medhjälp i
köket som t.ex. med planeringen av måltider en dag i veckan genom ett
måltidsråd skulle vara uppskattat av barnen och dess föräldrar.
I medborgarförslaget ställs krav på följande punkter för omedelbar
implementering:
Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök till ett
tillagningskök
Anpassar kosten efter ”Cradle to Cradle” principen
3.
Bjud in föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera
våra barns möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel,
färgämnen och smaktillsatser.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss hos Tekniska förvaltningen och
Utbildningsnämnden.
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Tekniska förvaltningen lämnar följande remissyttrande:
Ronneby kommun har precis startat upp en stor satsning på
måltidsverksamheten med syftet att skapa en så god, näringsriktig och
utseendemässigt tilltalande mat till våra elever som möjligt. Utöver det ses
matsalsmiljön över för att möjliggöra en lugn, harmonisk och tilltalande
måltidsmiljö; allt för att våra elever skall ges möjlighet till god trivsel och
stimulerande inlärning. Processen inleddes av en övergripande kostutredning
som fastställdes av Kommunfullmäktige, vilken sätter kursen för det
nuvarande utvecklingsarbetet.
I satsningen ingår, förutom fysisk ombyggnad av matsalar samt ett antal
mottagningskök till tillagningskök, även en övergripande konceptutveckling.
Denna konceptutveckling är precis uppstartad och syftar till att se över hela
kedjan från inköp/upphandling till produktionssätt. Möjligheten att
ytterligare utöka ekologiska inköp, erbjuda alternativrätter, möta krav på
närodlade produkter samt utveckla klimatsmarta menyer och serveringssätt
med minskat matsvinn i hela kedjan är fokusområden som kommer att
belysas vid konceptutvecklingsprocessen.
Det fokus som hela tiden ligger på agendan är att långsiktigt skapa
förbättringar som möjliggör och möter de förväntade krav och önskemål som
ställs på kommunen som måltidsleverantör under kommande decennier.
Nedan redovisas kommentarer och synpunkter på de punkter föräldrarådet
önskade beslut kring.
Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök till ett
tillagningskök
Aktuell fråga belystes i samband med kostutredningen, men beroende på att
en ombyggnad här skulle vara enormt kostsam pga skolans utformning samt
beroende av att Fredriksbergsskolan ligger inom fungerande tidsavstånd från
centralkök fastställdes alternativet att bibehålla mottagningskök för
Fredriksbergsskolan. Tekniska förvaltningen ser inte att nya fakta har
framkommit som bör ompröva beslutet.
Anpassar kosten efter ”Cradle to Cradle” principen
Generellt arbetar Ronneby kommun efter att så långt det är möjligt
implementera Cradle to Cradle i verksamheterna. Avseende
måltidsverksamhet finns det inte klart definierat vad detta innebär, men i den
pågående konceptutvecklingen finns Cradle to Cradle med som ett
fokusområde som kommer att belysas noggrant. Samarbete pågår med
danska aktörer vilka vi vill nyttja för att utveckla vår mathantering,
produktionssätt mm.
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Bjud in Föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera våra barns
möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och
smaktillsatser
Matråd kommer att hållas kontinuerligt med våra måltidsgäster för att
säkerställa den viktiga kontinuerliga direktkommunikationen. Utöver detta
ser vi mycket positivt på ytterligare samråd med Fredriksbergsskolans
föräldraråd där aktuell måltidssituation samt information kring pågående
konceptutveckling mm kan belysas.
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till punkterna 2 och 3 i
medborgarförslaget. Beträffande punkt 1 anser Tekniska förvaltningen att
medborgarförslaget skall avslås.
Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:
Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningsköktill ett
tillagningskök
Denna fråga belystes i samband med Kostutredningen. De tekniska
förutsättningarna, d.v.s. skolans utformning bedömdes utgöra sådana hinder
att en ombyggnad i princip skulle vara omöjlig att genomföra inom
försvarbara kostnader. Bl a skulle en "kökstillbyggnad" på skolgården krävas
och innebära att denna, redan rel. lilla skolgård,
skulle krympas. Då skolan ligger inom fungerande leveranstid från
centralkök fastställde kommunfullmäktige alternativet att bibehålla skolans
mottagningskök.
Anpassar kosten efter "Cradle to Cradle" principen
Ronneby kommun arbetar efter, att så långt det är möjligt, implementera
Cradle to Cradle i verksamheterna. I den nya ansvarsfördelningen för
kostverksamheten innebär det att frågan bör behandlas inom Tekniska
Förvaltningen. Utbildningsverksamheten instämmer i vikten av att principen
om hållbarhet ska följas så långt som möjligt.
Bjud in Föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera våra barns
möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och
smaktillsatser
Beroende på ansvarsförhållandet är det Kostenheten vid Tekniska
Förvaltningen, som ska initiera dessa diskussioner.
Utbildningsverksamheten anser att det är mycket viktigt med en god dialog
med elever/ vårdnadshavare och att denna dialog ger möjlighet till påverkan.
Detta är inte minst viktigt beroende på att skolans rektor rent faktiskt
ansvarar för att de måltider som serveras är goda och näringsriktiga enl.
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Skollagen. Den nya kostorganisationen bygger på att god kommunikation
och dialog byggs upp.
Det finns inget i remissyttrandena som föranleder omprövning av tidigare
fattat beslut om att bibehålla mottagningsköket för Fredriksbergsskolan.
Tekniska förvaltningen kommer att fortsätta med att utveckla
måltidsverksamheten för hela kedjan från produktionssätt, upphandling och
inköp. I detta arbete kommer Cradle to Cradle principen utifrån den kunskap
som finns att ta del av. Det är viktigt att dessa kunskaper och
utvecklingsmöjligheter diskuteras med både föräldrar och matråd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige
Att punkt ett att Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök till
ett tillagningskök avslås
Att punkt två att anpassa kosten efter ”Cradle to Cradle” principen är besvarad
Att punkt tre att bjuda in föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera
barnens möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och
smaktillsatser bifalls

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
Att punkt ett att Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett
mottagningskök till ett tillagningskök avslås
Att punkt två att anpassa kosten efter ”Cradle to Cradle” principen är
besvarad
Att punkt tre att bjuda in föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och
diskutera barnens möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel,
färgämnen och smaktillsatser bifalls.
________________
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§ 412

Dnr 2014-000582 019

Framtidsanalys för Ronneby kommun
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson informerar om kommande arbete med
framtidsanalys/omvärldsanalys. Arbetet syftar till att visa på trender i
samhället som påverkar utvecklingen i Ronneby kommun de kommande tio
åren.. Analysarbetet kommer att starta upp med en kick-off med Sveriges
kommuner och landsting 5:e februari. Det fortsatta arbetet kommer att ske i
tvärsektoriella grupper för att få ett neutralt material utan särintressen.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 413

Dnr 2014-000305 192

Besvarande av motion angående boulebana i
Rådhusparken.
Utredare Cecilia Birgersson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Christian Mahrle (Folkpartiet) har i motion 2014-06-10 föreslagit att
Ronneby kommun anlägger en boulebana i Rådhusparken t. ex i anslutning
till Borgmästargården. Syftet med boulebanan är att skapa en mötesplats där
både gamla och unga kan träffas över generationsgränserna.
Bedömning
Motionen har remitterats till Fritid- och kulturnämnden, Tekniska
förvaltningen och Miljö- och byggnadsnämnden. I deras remissvar framgår:
Tekniska förvaltningen föreslår att:
Tekniska förvaltningen inom ramen av placering av lekplatsen i
Rådhusparken även utreder lämpligheten och möjligheten att anlägga en
boulebana i parken.
Fritid- och kulturnämnden föreslår att:
Ser Rådhusparken som en begränsad yta för denna aktivitet och förordar
annan placering. Nämnden har lämnat ett uppdrag till förvaltningen att se
över placeringar för skatepark och spontanidrottsplats och ser en
samplacering som utvecklande gällande spontana möten mellan generationer
enligt föreställarens intentioner.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att Rådhusparken inte är särskilt stor
men en enkel boulebana skulle eventuellt få plats. De föreslår att:
Har inget att erinra mot förslaget.
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Att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att se över lämplig placering
av en boulebana i samband med att se över placering av skatepark och
spontanidrottsplats för att utveckla spontana möten mellan generationer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att Fritid- och kulturförvaltningen får i
uppdrag att utreda lämplig placering av boulebana i samband med att se över
placering av skatepark och spontanidrottsplats.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (FP), Malin Norfall (S), Anna
Carlbrant (RP) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar med instämmande av ordförande
Roger Fredriksson (M) att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna och möjligheterna för en boulebana i samband med
byggnation av lekplats i Rådhusparken och att motionen därmed anses vara
besvarad.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkade
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tekniska
förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna och möjligheterna för
en boulebana i samband med byggnation av lekplats i Rådhusparken och att
motionen därmed anses vara besvarad.
________________
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§ 414

Dnr 2014-000098 821

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamoten Roger Gardell, FP
angående nybygge eller totalrenovering av befintlig
ishall i Kallinge
Miljösamordnare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I en motion som inlämnats av Roger Gardell (FP) pekas på att ishallen i
Kallinge inte håller måttet till det användningsområde den i nuläget används
för därför föreslås en rad åtgärder och undersökningar/inventeringar. I
motionen yrkas att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att
- inventera vad som skall behållas vid renovering/nybygge
-

utreda kostnader vid renovering respektive nybygge av ishall med två
isytor

-

tillsammans med berörda föreningar gå igenom vilket behov det finns för
fortsatt verksamhet

-

återkomma till budgetberedningen 2014

En begäran om remissyttranden skickades till Fritid- och kulturnämnden och
ett yttrande har inkommit. Fritid- och kulturnämnden har i budget 2014 en
summa av 200 tkr till utredning av reinvesteringar. Fritid- och
kulturförvaltningen har av nämnden fått ett uppdrag att se över de
frågeställningar motionsställaren angivit. Fritid- och kulturnämnden beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden har i budget 2014 en summa av 200 tkr till
utredning av reinvesteringar. Förvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att
se över de frågeställningar motionsställaren angivit och därmed anser de att
motionen är besvarad..

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

58(67)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige utifrån Fritid- och kulturförvaltningens yttrande besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Arbetsutskottets beslut 2014-12-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Roger Gardell (FP) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Roger Gardell (FP) yrkar att motionen ska vara bifallen sånär som gällande
punkten att återkomma till budgetberedningen 2014.
Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att punkt 2 och 4 i motionen anses
vara besvarade samt punkt 1 och 3 vara bifallna.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller Tommy Anderssons (S) yrkande.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att med
ovanstående besluta att motionen är bifallen avseende punkt 1 och 3 samt
besvarad avseende punkt 2 och 4.
________________
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§ 415

Dnr 2013-000065 101

Begäran om revidering av nuvarande reglemente för
Kommunala Pensionärsrådet
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Laila Andersson, ordf SPF och ledamot i Kommunala pensionärsrådet, har
på uppdrag av rådet skickat en skrivelse till KS/KF med begäran om
revidering av rådets nuvarande reglemente.
I skrivelsen hänvisas till den skrivelse som gjordes av de fyra
pensionärsorganisationer i november 2011. Grunden för skrivelserna är att
de anser att reglementet missgynnar deras möjligheter till inflytande och
samverkan med politiken.
Bedömning
Önskemålet är att tillägg görs att rådet skall vara ett forum för
opinionsbildning och kunskapsspridning, att rådet hellre ska lyda under
kommunstyrelsen - idag äldrenämnden, att pensionärsorganisationerna ska få
vara representerade med totalt sex ledamöter och sex ersättare mot dagens
fyra, att vice ordf ska utses av pensionärsorganisationen, att det ska finnas en
beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till
rådens sammanträden, att kallelse och föredragningslista ska skickas ut
senast 14 dagar före rådets sammanträde mot idag 7 dagar, att arvode ska
utgå till pensionärsorganisationernas representanter enligt av
Kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda samt att rådets
ledamöter en gång per mandatperiod erbjuds lämplig utbildning för
uppdraget.
Av skrivelsen framgår att det allra viktigaste är införandet av ett
beredningsutskott.
Då det nya reglementet antogs i juni 2011 fanns en majoritet för
förändringarna. Det gjordes i beslutet en förstärkning i linje med de
önskemål som framförts då Kommunstyrelsen numera har en representant i
rådet. Det är dock viktigt att rådet kan fungera på ett bra sätt. En
beredningsgrupp bedöms förbättra rådets arbete och föreningarnas
möjligheter till insyn och påverkan. Därför föreslås förändring i § 5 i

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

60(67)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

reglementet enligt följande (nytillkommen text är understruken och
kursiverad):
”ARBETSFORMER
§5
Rådet sammanträder minst sex gånger per år på tider som om möjligt
anpassas så att rådets mening kan komma främst Kommunfullmäktige och
Äldrenämnden tillhanda i tid före dessas beslut i för pensionärerna viktiga
ärenden.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller
mer än hälften av rådets ledamöter begär det.
Rådet har rätt att tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden
och föreslå dagordning till rådens sammanträden.
I beredningsgruppen ska ordförande och vice ordförande, 1 representant från
vardera pensionärsförening i rådet samt rådets sekreterare ingå.
Tillsätts en beredningsgrupp ska rådet sammanträda vid minst fyra tillfällen.
Senast tre veckor innan sammanträdet ska handlingar/ärenden som ska
behandlas sändas in till rådets sekreterare.
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter, och
för kännedom till deras ersättare, senast 7 dagar före rådets sammanträde.
I samband härmed utsändes förslag till förteckning över ärende som skall
behandlas, samt handlingar och beslutsunderlag till ledamöter och ersättare i
så god tid och på sådant sätt att vidare information och beredning
möjliggörs.
Vid sammanträden förs protokoll som skall justeras av ledamot från
pensionärsorganisation.
Justerat protokoll expedieras till ledamöter och ersättare i rådet samt i
kommunen verksamma pensionärsföreningar som tillhör
rikssammanslutning för pensionärer. Protokollsutdrag expedieras till
berörda.
För att få en bredare förankring bör rådet arrangera informationsträffar
riktade mot äldre 1-2 ggr per år.”
Äldrenämnden har haft förslaget på remiss och har yttrat att man tillstyrker
tillsättandet av en beredningsgrupp men att i övrigt avvakta med ytterligare
förändringar till årsskiftet då nuvarande mandatperiod går ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

61(67)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Även Kommunala Pensionärsrådet har haft förslaget på remiss. Rådets
yttrande görs genom pensionärsföreningarna PRO, SPF, SKPF, SPRF. Dessa
är fortsatt kritiska till att inte fler förändringar föreslås. Det är ett framsteg
om beredning införs men man vill att åtminstone vice ordföranden i rådet ska
tillsättas av pensionärsorganisationerna samt att deltagarna i KPR för
pensionärerna åtminstone bör erhålla reseersättning vid deltagande i möten.
De önskar även att representanterna i KPR för pensionärsorganisationerna
får träffa Ks au för att diskutera mål och förväntningar på rådet.
Då införande av en beredningsgrupp även efter remissen bedöms vara det
som på bästa sätt förbättrar rådets arbete och samtidigt ökar föreningarnas
möjligheter till insyn och påverkan föreslås att reglementet ändras så att en
sådan beredningsgrupp införs. Vid ett övervägande om tillsättning av vice
ordförande samt arvode eller reseersättning bör övriga av kommunen råd tas
i beaktande och liknande förändringar göras där.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet för Kommunala
pensionärsrådet så att möjligheten finns att tillsätta en beredningsgrupp.
Arbetsutskottets beslut 2014-12-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
revidera reglementet för Kommunala pensionärsrådet så att möjligheten
finns att tillsätta en beredningsgrupp
________________
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§ 416

Dnr 2014-000520 106

Kommunala rådet för Funktionshinders tillhörighet.
Sammanfattning
Kommunala Rådet för Funktionshinder /KFR har tillskrivit
kommunstyrelsen med en begäran att rådet ska lyda under kommunstyrelsen
istället för Socialnämnden. Rådet skriver genom sin ordförande Kristina
Valtersson följande:
F.d. Handikapprådet, nuvarande Kommunala Rådet för Funktionshinder
/KFR har tidigare tillhört Omsorgsnämnden och efter omorganisationen
Socialnämnden.
Nuvarande Råd har utökats och representeras av fler organisationer än
tidigare. Ledamöterna är mycket aktiva och visat stort intresse. Erfarenheter
under mandatperioden visat att frågor som behandlats inte endast tillhör
Socialnämndens områden, utan ofta tillhör andra nämnder, dvs.
kommunövergripande frågor.
Rådet önskar att de frågor (i princip alla kommunens arbeten och uppdrag)
som berör delaktighet och tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning, ges större insikt i kommunens arbete.
Med anledning av ovanstående anser Rådet det vara lämpligt:
Att Kommunala Rådet för Funktionshinder, i Ronneby kommun, ska lyda
under Kommunstyrelsen, såsom flertalet av kommunens Råd.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) och
Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på rådet begäran.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Kommunala Rådet för Funktionshinders
begäran om att rådet ska tillhöra kommunstyrelsen istället för
socialnämnden.
________________
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§ 417

Dnr 2014-000022 101

Kurser och konferenser
Inga inbjudningar har inkommit.

________________
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§ 418

Dnr 2014-000021 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Folkhälsorådet, minnesanteckningar 2014-11-24
Länsstyrelsen Skåne, ansökan om ändringstillstånd Vambåsa1:48
Region Blekinge, medlemsavgift 2015 till Region Blekinge efter slutligt
taxeringsutfall
Ronneby kommun, yttrande över anmälan om eventuell otillåten
kameraövervakning
Ronneby kommun, överklagande av Länsstyrelsen i Blekinges beslut om
utökat strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård
Svenska kraftnät, information om planerad ledning Ekhyddan-NybroHemsjö
Protokollsutdrag
Karlshamns kommun, § 15/2014
________________
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