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2013/75
§ 151 Fastställande av förfrågningsunderlag livsmedel
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-07

FFU livsmedel.

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun inbjuder till anbudsgivning avseende livsmedel i omfattning och på villkor enligt
förfrågningsunderlaget. Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en eller flera
leverantörer. Förfrågan har tidigare gjorts men inga anbud erhölls då. Förfrågningsunderlaget är
därför justerat gällande några av miljökriterierna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Roger
Gardell (FP), Malin Norfall (S) samt Kenneth Michaelsson (C).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget beträffande
livsmedel.
_____________________
Exp:

Teo Zickbauer

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-05-13

4(37)

2013/177
§ 152 Trygghetsboende Espedalen
AB Ronnebyhus VD Sven-Olof Klasson informerar om Ronnebyhus planer på nybyggnation av
trygghetsboende vid Espedalen, kvarteret Odalmannen.
Planerna innefattar 17 lägenheter med full tillgänglighet samt gemenskapslokaler i suterräng.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP) samt ersättare Peter Bowin (V).
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-05-13

5(37)

2013/171
§ 153 Detaljplan för Kalleberga 3:4 (Kalleberga Gamla Skola)
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-06

Detaljplan för Kalleberga 3:4 (Kalleberga
Gamla Skola)

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Adress: Kallebergavägen/Åvägen
Vektura har på uppdrag av plan- och byggenheten upprättat förslag till detaljplan för Kalleberga 3:4
i Kallinge.
Samtliga handlingarna finns på följande länk:
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner
Bedömning
Kalleberga Gamla Skola har sålts. Detaljplanen behöver ändras så att A-beteckningen i gällande
plan byts ut till en modernare beteckning. Planen ändrar användnings bestämmelsen från A Allmänt
ändamål till kvartersmark BDKRS – vilket möjliggör för bostäder, vård, kontor, kultur och fritid
samt skola. Avsikten är att den gamla skolbyggnaden skall bevaras. Möjlighet finns att komplettera
befintlig bebyggelse på tomten med cirka 500 kvm nybebyggelse under förutsättning att denna ska i
volym och karaktär underordna sig skolbyggnaden. Vid utformning av ny bebyggelse ska stor
hänsyn tas till befintliga värden i området.
Planen hanteras enligt enkelt planförfarande och är utställd på granskning under tiden 1 maj tom 26
maj. Miljö- och byggnadsnämnden kan anta planförslaget i juni 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot förslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Malin
Norfall (S), Roger Gardell (FP) samt ersättare Peter Bowin (V).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget.
_____________________
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2011/39
§ 154 Kilen detaljplan
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-06

Kilen

Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Planprogrammet finns i sin helhet på www.ronneby.se/kilen-detaljplan
Arbetet med detaljplanen för Kilen har nu nått fram till programfasen vilket görs för att klarlägga
utgångspunkter och mål med planen. I detta arbete ingår att beskriva syftet med detaljplanen vilket
är ”Syftet är att enligt Plan – och bygglagen omvandla området Kilen från industri till en hållbar
stadsdel som innehåller bostäder men även verksamheter som kontor, handel, skola och kultur samt
allmänna platser som på ett strategiskt sätt knyter samman staden med Ronnebyån, Brunnsparken,
Soft Center och resecentrum.” Syftet grundar sig bla på det arbete som pågår kring att formulera en
vision för Kilen.
I programmet beskrivs önskad utformning och riktlinjer gällande utformning av den tillkommande
bebyggelsen i området. Dessa riktlinjer ska knyta an till de fokusområden som togs fram i Generellt
kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun, Hållbar utveckling inspirerad av
Cradle to Cradle®.
Omvandlingen av Kilen innefattar till stor del bostäder men även arbetsplatser samt lokaler för
handel och kultur. Antalet lägenheter uppskattas till ca 200 stycken, huvudsakligen i flerbostadshus.
Den tillkommande servicen som planeras i Kilen ska utgöra ett komplement till den befintliga
handeln och servicen som finns i Ronneby idag. Området är tänkt att utgöra en utvidgning av
Ronnebys centrum med möjlighet till handel och service i bottenplan på bebyggelsen. Större
butikslokaler saknas i den centrala staden idag och kan vara något som är möjligt att etablera i
Kilen.
Någon utpekad riktlinje finns inte för gestaltningen av den tillkommande bebyggelsen i området.
Denna måste dock förhålla sig till den äldre kringliggande bebyggelsen som bla Blekanområdet
utgör. Det finns tankar på en eller flera högre byggnadskroppar inom området som kan utgöra ett sk
landmärke i staden.
Gestaltningen av området är tänkt att utvecklas i samarbete med arkitekter i ett uppdrag som
kopplar områdets bebyggelse, avseende placering och utformning till den uppsatta föresatsen att
området ska utgå från designparadigmet Cradle to Cradle®. Detta kan exempelvis innebära att
byggnaderna placeras utefter sol och vindförhållande för att skapa ett gynnsamt lokalklimat samt
för att optimera möjligheten till energiproduktion.
Eftersom en föresats är att området ska bli en hållbar stadsdel ses den gröna miljön som ett viktigt
inslag. Gröna tak och väggar ses som ett möjligt inslag i området som även kan fungera som ett
alternativ och/eller komplement till vegetation på marken. Då dagvattnet bör tas omhand genom
lokalt omhändertagande bör en stor del av marken vara genomsläpplig. Många mindre och större
åtgärder kan göras inom fastigheterna och i anslutning till bebyggelse som gynnar biodiversiteten i
området.
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Eftersom syftet med detaljplanen är att omvandla området till en ny stadsdel är det viktigt att gator
och passager i området görs allmänt tillgängliga. Det innebär bland annat att området blir
tillgängligt även för de som inte bor i området och ett större folkliv och rörelse kan åstadkommas
under större delen av dygnet och året. På samma sätt ges möjlighet för att området kan bli en
mötesplats för alla, oavsett ålder och bakgrund.
Planeringen av området kommer att fokusera på god tillgänglighet till kollektivtrafikresande.
Kontakten mellan Kilen och resecentrum är därför en viktig faktor i det kommande planarbetet med
Kilen. För att optimera möjligheten till kollektivt resande för de som lever och arbetar i Kilen bör
en planskild passage etableras som underlättar att ta sig från kv Kilen till resecentrum.
Planförslaget bedöms ej innebära att särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra på planprogrammet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Tommy Andersson (S) samt Roger Gardell (FP).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att inte har något att erinra mot föreslaget planprogram.
_____________________
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2011/39
§ 155 Kilen Vision
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-29

Ingress KSAu 2013-05-13

2

Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU §128/2013 2013-04-22, Kilen
vision

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-12

Vision Kilen

Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
En viktig del i arbetet med området Kilen är att skapa en vision för hur området ska gestaltas,
fungera och upplevas i framtiden. Visionsarbetet har bedrivits genom att tre grupper har fått
möjlighet att återge sin bild av området om tio år. De tre grupperna har bestått av elever i åk 3 på
estetprogrammet, samhällsprogrammet och elprogrammet från Knut Hahnskolan, politiker i KSAu
och tjänstemän i arbetsgruppen för Kilen.
I samband med att eleverna fick återge sin vision för Kilen var representanter från arbetsgruppen
och Cefur inbjudna till en samhällskunskapslektion. Inledningsvis berättade tjänstemän från
planenheten om Kilenområdet och det planarbete som nu har påbörjats för området. Representanter
från Cefur höll ett föredrag om Cradle to Cradle.
Förslag till beslut
KSAu godkänner visionen för Kilen.
Arbetsutskottets beslut 2013-04-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet och att ärendet tas
upp igen på kommande arbetsutskott.
Sammanfattning
En viktig del i arbetet med området Kilen är att skapa en vision för hur området ska gestaltas,
fungera och upplevas i framtiden. Visionsarbetet har bedrivits genom att tre grupper har fått
möjlighet att återge sin bild av området om tio år. De tre grupperna har bestått av elever från Knut
Hahnskolan, politiker i KSAu och tjänstemän i arbetsgruppen för Kilen.
I samband med att eleverna skulle återge sin vision om Kilen var representanter från arbetsgruppen
och Cefur inbjudna till en samhällskunskapslektion. Inledningsvis berättade tjänstemän från
planenheten om historien bakom Kilenområdet och det planarbete som nu har påbörjats för
området. Representanter från Cefur höll ett föredrag om Cradle to Cradle. Eleverna var från
estetprogrammet, samhällsprogrammet och elprogrammet.
Utgångspunkten har varit Kilen om tio år.
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Förslag till beslut
KSAu godkänner vision för Kilen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare Peter Bowin (V).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna visionen för Kilen.
_____________________
Exp:

Kristina Eklund
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2013/173
§ 156 Lekplatsutredning 2013
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-06

Lekplatsutredning 2013

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Denna utredning omfattar främst Ronneby kommuns offentliga lekplatser samt berör även indirekt
de mindre bollplaner som hanteras av Tekniska förvaltningen.
Antalet offentliga lekplatser i Ronneby kommun uppgår idag till 52 st. Med offentlig lekplats menas
i detta fall de lekplatser som finns anlagda på allmän plats och där Tekniska förvaltningen ansvarar
för drift och underhåll.
Syftet med den nu aktuella utredningen är att på ett strukturerat sätt se över vilka lekplatser vi klarar
av att tillhandahålla inom nuvarande budgetramar, både avseende reinvesteringstakt med
tillgängliga investeringsmedel samt avseende skötsel med tillgängliga drift- och underhållsmedel,
under förutsättning att vi skall kunna garantera säkerhet och tillgänglighet på våra lekplatser.
Förslaget innehåller även förbättringsförslag, men då finns även tillkommande kostnader
presenterade både avseende investering samt drift och underhåll.
Bedömning
Målsättningen vi haft under utredningen är att på ett kostnadseffektivt sätt optimera det utbud av
lekplatser vi tillhandahåller. Tanken har varit att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose våra
invånare med en mindre lekplats inom gångavstånd, men att mer omfattande lekplatser skall finnas
inom cykel- och bilavstånd.
Förslaget redovisas i bifogad utredning.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar:
 Att anta Lekplatsutredningens grundförslag med oförändrad driftbudget samt uppmana
Tekniska förvaltningen att i budgetberedningen kompletteringsäska om ökad årlig
reinvesteringssumma om 90 tkr.
 Alternativt att anta Lekplatsutredningens utökade förslag samt uppmana Tekniska
förvaltningen att i budgetberedningen kompletteringsäska om ökad årlig driftbudget om 210
tkr samt om ökad årlig reinvesteringssumma om 350 tkr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordfröande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Anna Carlbrant (RP) samt Tommy Andersson (S).
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Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ha dialog med
samhållsföreningar/parter och utifrån det leverera underlag till budgetberedningen för fortsatta
beslut. Inriktningen ska vara att det ska finnas minst en områdeslekplats i varje ort.
Förslaget till kommunlekplats bryts ut ur förslaget för särskild hantering i budgetberedningen.
Lekplatsen vid Stubbetorpsvägen Johannishus ska vara en områdeslekplats och byggas med
finansiering via investeringsmedel för försköningsåtgärder.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ha dialog med
samhållsföreningar/parter och utifrån det leverera underlag till budgetberedningen för fortsatta
beslut. Inriktningen ska vara att det ska finnas minst en områdeslekplats i varje ort.
Förslaget till kommunlekplats bryts ut ur förslaget för särskild hantering i budgetberedningen.
Lekplatsen vid Stubbetorpsvägen Johannishus ska vara en områdeslekplats och byggas med
finansiering via investeringsmedel för försköningsåtgärder.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-05-13

12(37)

2013/140
§ 157 Förslag till ändring av budget 2013 med hänsyn tagen till överföring av objekt
från Fritids- och kulturnämnden till Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-29

Förslag till ändring av budget 2013 med
hänsyn tagen till överföring av objekt från
Fritid- och kulturnämnden till Tekniska
förvaltningen, Fritid- och kulturnämnden

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-12

Förslag till ändring av budget 2013 med
hänsyn tagen till överföring av objekt från
Fritids- och kulturnämnden till
Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen ska inom kommunen vara ägare till mark, anläggningar och
fastigheter. För att möjliggöra detta ska ett antal anläggningar föras över från Fritids- och
kulturförvaltningen till Tekniska förvaltningen.
Bedömning
I samband med att objekt förs över från Fritids- och kulturförvaltningens ansvar till Tekniska
förvaltningen ansvar erfordras justering av budgeten för 2013. Kostnader och intäkter fördelade på
objekt som förs över framgår av nedanstående tabell. Förutom justering av budgeten ska Fritidsoch kulturförvaltningen redovisa rutiner för arbetsuppgifter som ansvaret omfattar samt överlämna
dokumentation vad gäller service, underhåll, miljötillstånd m.m.
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Budgetförflyttningar
Tekniska
förvaltningen
225 000 kr
-225 000 kr
0 kr

Fritids- och
kulturförvaltningen
-225 000 kr
225 000 kr
0 kr

Karlsnäsgården

Kap. kostnader
Tas ut i internhyra

Elljusspåret Brunnsskogen

Drift
Energi
Arb kostn

30 000 kr
10 000 kr
6 000 kr
46 000 kr

-30 000 kr
-10 000 kr
-6 000 kr
-46 000 kr

Internhyra upphör

463 000 kr

-463 000 kr

Ekenäs-Karöbryggorna

Kap. kostnader
Drift/planerat underhåll

150 000 kr
200 000 kr
350 000 kr

-150 000 kr
-200 000 kr
-350 000 kr

Karöstugby

Internhyra upphör
Kap. kostnader

187 000 kr
685 000 kr
872 000 kr

-187 000 kr
-685 000 kr
-872 000 kr

Karöline och pontonbåt

Kap. kostnader
Skatt o försäkring
Drift/planerat underhåll
Köp av trafik
Arb kostn

108 000 kr
31 000 kr
94 000 kr
200 000 kr
9 000 kr
442 000 kr

-108 000 kr
-31 000 kr
-94 000 kr
-200 000 kr
-9 000 kr
-442 000 kr

2 127 000 kr

-2 127 000 kr

154 000

-154 000

503 000 kr
-150 000 kr
353 000 kr

-503 000 kr
150 000 kr
-353 000 kr

Karö-Ekenäs
Villa Vassen

Mark Saxemara IP

Kap. kostnader

Vandrarhemmet
(Rydenska/Lindahlska villorna) Internhyra upphör
Externhyror

Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden respektive Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar
att i budgeten för 2013 omfördela 2 680 000 kr från Fritids- och kulturförvaltningens budget till
Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningens budget fördelade enligt ovanstående tabell samt att i
samband med överlämning Fritids- och kulturförvaltningen redovisar rutiner för arbetsuppgifter
som ansvaret omfattar och överlämnar dokumentation vad gäller service, underhåll, miljötillstånd
m.m.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Tommy
Andersson (S), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Fritid- och kulturnämndens förslag till beslut.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att i förslag till
budgetförflyttning undantas Vandrarhemmet med internhyra -503 000 kr och externhyra 150 000
kr. Budgeten för 2013 omfördelas med 2 330 000 kr från Fritid- och kulturförvaltningens budget till
Kommunstyrelsen och Tekniska förvaltningens budget.
I samband med överlämning ska Fritid- och kulturförvaltningen redovisa rutiner för arbetsuppgifter
som ansvaret omfattar och överlämna dokumentation vad gäller service, underhåll, miljötillstånd
med mera.
_____________________
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2013/161
§ 158 Justering av tillämpningsregler barnomsorgstaxan
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-07

Barnomsorgstaxan justering

2 Handling

2013-04-26

Justering av tillämpningsregler
barnomsorgstaxan, Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden § 41/2013
Kommunfullmäktige fattade 2013-02-28 beslut om nya tillämpningsregler för barnomsorgstaxan.
Beslutet innebar dock att Utbildningsnämnden senast i juni 2012 skulle återkomma med förslag på
justeringar av formuleringarna avseende punkt j) i avgiftsreglerna samt punkt 12 i taxans
tillämpningsregler.
Punkt j) i avgiftsreglerna föreslås få följande nya formulering;
”Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift.”
Punkt 12 i tillämpningsreglerna föreslås få följande nya formulering;
”Taxan tillämpas fortlöpande. Det innebär att vid uppsägning av plats debiteras för tid i
mellanperioden, om denna överstiger 90 dagar från sista placeringsdatum till nytt placeringsdatum
för barnet. I särskilda fall kan prövning av avgiften föras enligt avgiftsregel h).”
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar framtaget förslag till justering av rubr formuleringar av
reglerna för barnomsorg samt hemställa till Kommunfullmäktige om att fatta beslut i frågan.
Utbildningsnämnden beslut
 Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till justering av punkt j) i avgiftsreglerna,
samt punkt 12 i tillämpningsreglerna.
 Utbildningsnämnden hemställer till Kommunfullmäktige att fatta beslut i frågan

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Barnomsorgstaxan - justering av tillämpningsregler
Tidigare antagen Barnomsorgstaxa med avgifts- och tillämpningsregler gäller från och med den 1
januari 2012. Taxan anger under avgiftsregler punkt h)” Om särskilda skäl föreligger kan
förvaltningschefen besluta om individuell prövning av avgiften.”
I utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2013 anges ” I särskilda fall kan
prövning av avgiften göras enl. avgiftsregel h).
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I Utbildningsnämndens beslut den 17 april 2013 framgår att beslut fattats enligt följande vad gäller
punkt 12 i tillämpningsreglerna om ny formulering.
” Taxan tillämpas fortlöpande. Det innebär att vid uppsägning av plats debiteras för tid i
mellanperioden, om denna understiger 90 dagar från sista placeringsdatum till nytt placeringsdatum
för barnet. I särskilda fall kan prövning av avgiften föras enligt avgiftsregel h).”
Rätteligen ska förslaget till beslut från Utbildningsnämnden som Kommunfullmäktige har att ta
ställning till ska vara enligt följande.
” Taxan tillämpas fortlöpande. Det innebär att vid uppsägning av plats debiteras för tid i
mellanperioden, om denna understiger 90 dagar från sista placeringsdatum till nytt placeringsdatum
för barnet. I särskilda fall kan prövning av avgiften beslutas enligt avgiftsregel h).”
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Tommy
Andersson (S) samt ersättare Peter Bowin (V).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta
att punkt j) i avgiftsreglerna får följande lydelse:
”Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift.”
att punkt 12 i tillämpningsreglerna får följande lydelse:
”Taxan tillämpas fortlöpande. Det innebär att vid uppsägning av plats debiteras för tid i
mellanperioden, om denna understiger 90 dagar från sista placeringsdatum till nytt placeringsdatum
för barnet. I särskilda fall kan prövning av avgiften beslutas enligt avgiftsregel h).”
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2013/160
§ 159 Ansökan från Jensen Education College AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-26

Ansökan från Jensen Education College
AB om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun, Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden § 36/2013
Bo Skandevall, projektledare KORt, redogjorde för förslag till yttrande avseende ansökan om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola från Jensen Education College AB. Yttrandet
har framtagits i enlighet med av Skolverket framtagna direktiv.
I yttrandet anförs att KORt-kommunerna har försökt anpassa sin organisation pg a det fortsatt
minskande antalet elever, genom att reducera antalet utbildningsplatser. I det läget tycks det vara
onödigt att utöka mängden utbildningsplatser inom samhällsvetenskapsprogrammet.
Av ansökan i övrigt framgår en pedagogisk vision som ska drivas enligt den nationella läroplanen,
vilket innebär att den sökta verksamheten och inriktningarna inte tillför regionen något nytt.
Förslag till beslut
Föreslås att Ronneby Kommun (Kommunstyrelsen) avstyrker ingiven ansökan från Jensen
Education College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till tjänsteutlåtande och föreslår Kommunstyrelsen
att avstyrka ingiven ansökan om bidrag och tillsyn avseende Jensen Education College AB.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Malin
Norfall (S), Anna Carlbrant (RP) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar bifall till Utbildningsnämndens förslag till yttrande.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar att Kommunstyrelsen förslås besluta att överlämna
konsekvensbeskrivningen i tjänsteutlåtandet som sitt yttrande och avstår från att avstyrka eller
tillstyra en etablering.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkande och finner att
Arbetsutskottets bifaller Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna konsekvensbeskrivningen i tjänsteutlåtandet som sitt
yttrande och avstår från att avstyrka eller tillstyrka en etablering.
_____________________
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2013/112
§ 160 Inrättande av kompetensråd
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-22

Inrättande av kompetensråd
§29/2013, Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden § 29/2013
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) redogjorde för förslag om inrättande av kompetensråd. Syftet är att
löpande föra en dialog om hur kompetensbehovet ser ut och hur skolan kan anpassa sina utbildningar
för att möta morgondagens behov inom olika områden.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar hänskjuta ärendet om inrättande av kompetensråd till
Kommunstyrelsen för beslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Malin
Norfall (S), Roger Gardell (FP), Tommy Andersson (S) samt ersättare Peter Bowin (V).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att det Arbetsmarknadsråd med olika parter bl a från kommunen som
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att skapa ska kunna utgör det kompetensråd som föreslås.
_____________________
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2013/130
§ 161 Ny taxa avseende serveringstillstånd
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-05

Ny taxa avseende serveringstillstånd,
Socialnämnden

Socialnämnden § 41/2013
Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Förslaget avser ansökningsavgiften för följande typer av ansökan:
 Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten
 Stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap
 Catering tillstånd
 Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
Med anledning av att kostnaderna för ansökningsavgift flera gånger kommit att diskuteras med den
som söker tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten, känner undertecknad att det är behövligt
att se över ansökningsavgifterna samt göra en jämförelse med hur det ser ut i andra kommuner.
Under 2012 handlades ansökningar enligt nedan:
 8 ansökningar om stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten
 0 ansökningar om stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap
 2 ansökningar om stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap vid catering
 10 ansökningar om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
År 2012 är ansökningsavgiften enligt följande:
 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8870 kr
 Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 5210 kr
 Cateringtillstånd 5210 kr
 Tillfälligt tillstånd till allmänheten 5210 kr
Intäkter enligt 2012-års taxa för ovanstående:
 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 70 960 kr
 Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 0 kr
 Cateringtillstånd 10 420 kr
 Tillfälligt tillstånd till allmänheten 52 100 kr
Totalt 133 480 kr
En jämförelse har gjorts med Stockholm samt med närliggande kommuner och kommuner med
närliggande invånarantal. Det har visat sig att ansökningsavgiften för de stadigvarande tillstånden
för servering till allmänheten samt till slutna sällskap, ligger på samma kostnadsbelopp eller väldigt
nära varandra, medan ansökningsavgiften för tillfälliga tillstånd ligger betydligt lägre. I Ronneby tar
vi ut samma avgift för ansökan om stadigvarande tillstånd till slutet sällskap, som för ansökan om
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tillfälligt tillstånd till allmänheten. Detta kan inte anses rimligt, med anledning av att ett tillfälligt
tillstånd oftast endast avser servering under en dag.
Det har också inkommit synpunkter från krögare, angående att de inte vill känna att de måste sälja
mycket alkohol, för att täcka kostnaderna för servering vid endagsarrangemang. De anför också att
det kan hända att de avstår från att arrangera endagsevenemang, med anledning av att
ansökningsavgiften för tillfälligt serveringstillstånd är så hög.
Om man beaktar det faktum, att Ronneby kommun gärna vill ha olika evenemang i kommunen och
vill att vi skall vara förstahandsvalet vid olika evenemang, så kan också avgiften för ansökan om
tillfälligt tillstånd vara avgörande för den som skall hålla arrangemanget.
Den ändring som undertecknad föreslår är att avgiften för ansökan om stadigvarande tillstånd ligger
på samma summa för alla, ovan nämnda, kategorier samt att dessa avgifter höjs till 9500 kr. Vidare
bör avgiften för ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten sänkas till 3500 kr.
Denna ändring skulle innebära följande intäkt, med år 2012 som beräkningsgrund:
 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 76 000 kr
 Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 0 kr
 Cateringtillstånd 19 000 kr
 Tillfälligt tillstånd till allmänheten 35 000 kr
Totalt 130 000 kr.
Om man ändrar ansökningsavgifterna enligt förslaget ovan, så bli intäkten 3480 kr lägre, men det
kan samtidigt innebära att fler tillfälliga arrangemang förläggs i vår kommun, vilket i förlängningen
kan medföra en ökning av intäkterna. Givetvis höjs även de avgifter som sker samtidigt, och är
kopplade till ovanstående ansökningstyp.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige anhålla om nya taxor för serveringstillstånd enligt följande:
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 9 500 kr
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 9 500 kr
Cateringtillstånd 9 500 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 3 500 kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Malin
Norfall (S), Roger Gardell (FP), Anna Carlbrant (RP) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget om nya taxor.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-05-13

Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att förslå Kommunfullmäktige att besluta om
nya taxor för serveringstillstånd enligt följande:
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 9 500 kr
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 9 500 kr
Cateringtillstånd 9 500 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 3 500 kr.
_____________________
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2012/407
§ 162 Tillägg till hyresavtalet Sörbycentret AB i konkurs
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-07

Tillägg till hyresavtalet Sörbycentret AB i
konkurs.

2

Handling

2013-05-06

Förlängning av hyresavtal med
Sörbycenter AB, Socialnämnden

3

Handling

2013-04-26

Förlängning av lokalhyreskontrakt,
Sörbycentret, Äldrenämnden

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Befintligt hyreskontrakt gäller fram till och med den 1 juni 2013 och behöver förlängas
tills vidare. Fastigheten är ännu inte såld, utan drivs av konkursförvaltaren.
Bedömning
En förlängning av lokalhyreskontraktet tills vidare innebär en uppsägningstid av kontraktet på nio
(9) månader enligt 12 kap. 4 § punkt 2 och 5 Jordabalken om fastigheten inte säljs inom de nio (9)
månader som Ronneby kommun innehaft kontraktet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om tillägg till nuvarande
hyreskontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) ledamoten Tommy Andersson (S) samt
ersättare Peter Bowin (V).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om tillägg till
nuvarande hyreskontrakt.
_____________________
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2013/162
§ 163 Införande av LOV inom äldreförvaltningen
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-26

Införande av LOV inom
äldreförvaltningen, Äldrenämnden

Äldrenämnden § 46/2013
Josef Mösenbacher, utredare av LOV, lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I samband vid fastställande av budget 2012-2013, plan 2014-2015, KF § 308/2011 beslutades om
att ge Äldreförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för implementering av Lag om
Valfrihet (LOV).
I denna utredning besvarar undertecknad utredare uppdraget från Äldreförvaltningen genom
analyser och förslag till beslut angående införande av LOV inom Äldreförvaltningen i Ronneby
Kommun
Bedömning
Med hjälp av valfrihetssystem enligt lagen (20008:962) om valfrihetssystem kan kommuner öppna
för valfrihet och kvalitetskonkurrens inom en rad områden där kommunens egenregi tidigare varit
det enda alternativet.
Valfrihet förväntas ge bättre kvalitet såväl i den externa som i den interna verksamheten.
Valfriheten kan utveckla och gynna det lokala småföretagandet. Öka valfriheten och inflytande
genom att sätta den enskilde i fokus genom möjligheter att själv välja utförare.
Ett mål med valfrihetssystem enligt LOV är att det ska bidra till mångfald. Ett sätt att göra det
möjligt för mindre företag att etablera sig är att anpassa kraven så att nystartat företag med små
resurser får möjlighet att erbjuda sina tjänster. Genom att sätta ett kapacitetstak bör detta kunna
uppnås.
Med kapacitetstak avses i utredarens förslag de begränsningar i antal timmar eller brukare som
externa utförare kan ange vid ansökan att bli godkänd som extern utförare av hemtjänst. Utföraren
kan välja att endast utföra servicetjänster eller både service- och omvårdnadsinsatser inkl.
delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Eftersom LOV bygger på kvalitet och brukarens rätt att välja utförare, bör det inte finnas några
geografiska begränsningar. Denna rätt att välja mellan godkända leverantörer bör vara möjlig för
alla kommuninvånare oavsett om vederbörande är bosatt i centralorten eller på landsbygden. Att
införa geografiska begränsningar strider även mot den kommunala likställighetsprincipen.
Fördelen med en prestationsbaserad ersättning är att det även av den egna verksamheten krävs
redovisning för vad man utfört och att det inte längre enbart bygger på verksamhetsuppskattningar
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utifrån schabloniserad tidsåtgång. Ersättning utifrån utförd tid innebär att utföraren får den tid att
utföra den beviljade insatsen som det tar hos brukaren från det han kommer tills det han går.
Ersättning utifrån biståndsbedömd tid innebär att utföraren får ett bestämt antal timmar för varje
biståndsbedömd insats Ersättningsmodellen baseras på att tidsåtgången för de olika insatser är
beräknade i förväg Om denna modell används kan utföraren skaffa sig rationaliserings och
vinstutrymme som kommunen får betala för.
Utgångspunkten för ersättningsnivåer bör vara att de externa utförarna ska få samma ersättning som
egenregiverksamheten. Men eftersom kommunen har det yttersta ansvaret för alla brukare kan det
medföra högre genomsnittliga kostnader. Som ytterst ansvarig kan det innebära en viss
överkapacitet avseende tillhandahållande av personalresurser.
Ett valfrihetssystem bygger på att brukaren har möjlighet att välja utförare, men kan avstå från att
göra val. Kommunen måste erbjuda ett ickevalsalternativ som tilldelas brukare som avstår från att
välja. Detta ska vara bestämt i förväg. Egenregin har ett större ansvar att ta emot akuta brukare om
den valda utföraren inte har utrymme eller möjlighet att påbörja insatsen i tid
Valfrihetssystem medför en ökning av administrativa uppgifter både för myndighetskontoret men
även för den administrativa enheten. Organisationen behöver förstärkas med en person som hanterar
förfrågningsunderlag, avtal och avtals uppföljning.
Undantag
Initialt föreslår utredaren att undanta nattpatrull, larm och matdistribution Extern nattpatrull och
extern larminstallatör kräver större förändringar i verksamheten.
Extern matdistribution bör invänta utgången av kostutredningen.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige
Att fritt val av utförare ska införas inom äldreförvaltningen
Att valfrihet ska gälla hela kommunen
Att valfrihetssystem ska omfatta hemtjänstens service och omvårdnadsinsatser inklusive delegerade
hälso- och sjukvårdinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen
Att natt patrull, larminstallation och matdistribution skall initialt vara i kommunal regi
Att det i ett förfrågningsunderlag anges möjlighet för den externa utföraren att ange begränsningar i
form av kapacitetstak, både när det gäller antal brukare och utförande insatser (till exempel service
eller personlig omvårdnad eller både och)
Att ersättning till externa utförare ska baseras på en ersättningsmodell utifrån utförd tid
Att ersättningsnivåerna ska vara differentierade och bygga på fyra kriterier
Att den kommunala egenregiverksamheten initialt skall utgöra ickevalsalternativet
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Anna Carlbrant (RP), Tommy
Andersson (S), Malin Norfall (S) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på återremiss.
Roger Fredriksson (M) yrkar i enlighet med Äldrenämndens förslag.
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Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs idag.
Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss.
Omröstningsresultat
Beslutande
Roger Fredriksson (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Anna Carlbrant (RP)
Roger Gardell (FP)
Malin Norfall (S)
Tommy Andersson (S)

Ja
X
X
X
X

Nej

X
X

Omröstningsresultat: Fyra (4) ja-röster och två (2) nej-röster. Ärendet ska därmed avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande om bifall till Äldrenämndens
förslag och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar förslå Kommunfullmäktige att besluta
Att fritt val av utförare ska införas inom äldreförvaltningen
Att valfrihet ska gälla hela kommunen
Att valfrihetssystem ska omfatta hemtjänstens service och omvårdnadsinsatser inklusive delegerade
hälso- och sjukvårdinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen
Att natt patrull, larminstallation och matdistribution skall initialt vara i kommunal regi
Att det i ett förfrågningsunderlag anges möjlighet för den externa utföraren att ange begränsningar i
form av kapacitetstak, både när det gäller antal brukare och utförande insatser (till exempel service
eller personlig omvårdnad eller både och)
Att ersättning till externa utförare ska baseras på en ersättningsmodell utifrån utförd tid
Att ersättningsnivåerna ska vara differentierade och bygga på fyra kriterier
Att den kommunala egenregiverksamheten initialt skall utgöra ickevalsalternativet
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet
_____________________
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2013/164
§ 164 Revisionsberättelse för Samverkansnämnden i Blekinge år 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-26

Revisionsberättelse för
Samverkansnämnden i Blekinge år 2012,
Revisionen

Revisorerna i Samverkansnämnden lämnar följande revisionsberättelse
Sammanfattning
Vi av Ronneby kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
Samverkansnämnden i Blekinge.
Nämnden är en gemensam nämnd mellan Landstinget och de fem kommunerna i Blekinge.
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig
inre kontroll.
Granskningen har skett med biträde av Ernst & Young AB. Granskningen har utförts enligt
kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning. Revisorerna har i uppdrag att bedöma om verksamheten sköts på ändamålsenligt
och ur ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och den interna
kontrollen är tillräcklig.
Nämnden bildades 2011-01-01 och arbetet med mål- och verksamhetsstyrning behöver utvecklas än
mer och förtydligas. Vidare bör nämnden vidta åtgärder så att dess uppdrag och ansvar
harmoniserar med omfattningen i den operativa verksamhet för vilken nämnden är ansvarig
huvudman. Slutligen bör uppföljningen av den interna kontrollen förbättras för att säkerställa att
rutiner fungerar tillförställande.
Vidare föreslår vi en bättre uppföljning av interna kontrollplanen för att säkerställa att nämndens
arbete fungerar effektivt.
Vi tillstyrker:
att fullmäktige beviljar ledamöter i Samverkansnämnden i Blekinge ansvarsfrihet.
att Samverkansnämnden i Blekinge årsredovisning för 2012 fastställs.
Som underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade redogörelse från det sakkunniga biträde,
Ernst & Young.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
_____________________
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2013/163
§ 165 Ansvarsfrihet för regionstyrelsen
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-26

Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region
Blekinge

Sammanfattning
Med anledning av Region Blekinges förbundsordning § 11, som gäller fr o m 2011 ska Region
Blekinges revisorer avge revisionsberättelse för Region Blekinges styrelse till medlemmarna.
Denna skall således antas av respektive medlems fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för
Regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har den 17 april godkänt årsredovisningen för 2012 års verksamhet.
Regionstyrelsen beslutade att överlämna årsredovisningen till revisorerna samt att överlämna
årsredovisningen samt revisionsberättelse till Region Blekinges medlemmar för prövning av
ansvarfrihet för regionstyrelsen 2012
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 2012
samt bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.
Jäv
Ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och Tommy
Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i detta ärende.
_____________________
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2013/45
§ 166 Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2013/2014
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-07

Förslag till rättelse av Kommunstyrelsens
arbetsutskotts protokoll § 115 2012
angående tilläggstrafik

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-08

KS AU §115/2013 2013-04-08, Förslag till
tilläggstrafik trafikåret 2013/2014

3 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-03

Förslag till yttrande gällande tilläggstrafik
2013-2014 samt förändringar gällande
linje 240

4 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §118/2013 2013-04-02, Förslag till
tilläggstrafik trafikåret 2013/2014

5 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §93/2013 2013-03-18, Förslag till
tilläggstrafik trafikåret 2013/2014

6 Handling

2013-03-11

kompletterande information om linje 256
samt 240, Ronny Lundberg

7 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-07

Förslag till beslut angående tilläggstrafik
trafikåret 2013/2014

8 Handling

2013-02-13

Förslag till tilläggstrafik trafikåret
2013/2014, Blekingetrafiken AB

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-04-08 om tilläggstrafik samt yttrande över
förändringar på linje 240 Ronneby - Växjö. Efter justering har det uppdagats att
skrivningarna i den nya tjänsteskrivelse som fanns med i handlingarna till Arbetsutskottets
sammanträde ej följt med till själva protokollet. Beslutet redovisat i protokollet blir därför
otydligt varför ett nytt beslut som ersätter det gamla bör fattas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta att beslutet taget 2012-04-08 § 115 ersätts
med följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att under trafikåret 2013/2014 köpa in samma
tilläggstrafik som för trafikåret 2012/2013 det vill säga sommartrafik på linje 255
Johannishus-Ronneby samt en morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på linje 173
Eringsboda-Alnaryd.
Att även turerna 06.54 Korsanäs-Listerby samt 17.12 Listerby-Korsanäs köps in som
tilläggstrafik för en bruttokostnad på 16 000 kr. Årets kostnader föreslås tas från
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 2014 och framåt hanteras i
budgetprocessen.
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Avseende förändringar på linje 240 förordar Ronneby kommun att det finns en morgontur
respektive en sen eftermiddagstur för arbetspendling i båda riktningarna som går som linje
240 istället för 840. En övergång till 840 bör annars mötas upp med förbättrad Öppen
närtrafik. En utvärdering av trafiken bör göras efter kommande trafikår.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att under trafikåret 2013/2014 köpa in samma
tilläggstrafik som för trafikåret 2012/2013 det vill säga sommartrafik på linje 255
Johannishus-Ronneby samt en morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på linje 173
Eringsboda-Alnaryd.
Att även turerna 06.54 Korsanäs-Listerby samt 17.12 Listerby-Korsanäs köps in som
tilläggstrafik för en bruttokostnad på 16 000 kr. Årets kostnader föreslås tas från
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 2014 och framåt hanteras i
budgetprocessen.
Avseende förändringar på linje 240 förordar Ronneby kommun att det finns en morgontur
respektive en sen eftermiddagstur för arbetspendling i båda riktningarna som går som linje
240 istället för 840. En övergång till 840 bör annars mötas upp med förbättrad Öppen
närtrafik. En utvärdering av trafiken bör göras efter kommande trafikår.
_____________________
Exp:

Blekingetrafiken
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2013/178
§ 167 Delegation avseende inrättande av tjänster
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-08

Delegation avseende inrättande av tjänst
och indragning av tjänst

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade i §77/2013 beslut om att respektive nämnd skulle förfoga över frågan om
att vidaredelegera i rubricerat ärende. I föregående delegationsordning var ärendena delegerade
direkt från Kommunstyrelsen till samtliga nämnders förvaltningschefer.
Delegationsordningen ser ut enligt följande:
Ärende
Tjänster
2.9 Inrättande av fast
tjänst.

Delegat

Kommentar

Respektive nämnd

2.10 Indragning av fast
tjänst före beslutet ska
konsekvensbeskrivning ur
arbetsmiljösynpunkt
redovisas.

Respektive nämnd

Respektive nämnd beslutar
om eventuell vidare
delegering till
förvaltningschef.
Respektive nämnd beslutar
om eventuell vidare
delegering till
förvaltningschef.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera ärenden enligt 2.9 och 2.10 till förvaltningscheferna för
Kommunledningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och chefen för Näringslivsenheten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) samt Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
Malin Norfall (S) yrkar avslag på förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Arbetsutskottet bifaller Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att delegera ärenden enligt 2.9 och 2.10 till förvaltningscheferna för
Kommunledningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och chefen för Näringslivsenheten.
_____________________
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2011/391
§ 168 Avtal om samverkan ensamkommande flyktingbarn
Beslutsunderlag
1

Handling

2013-04-30

Tilläggsavtal om träningsboende för
ensamkommande barn och ungdomar,
Sölvesborgs kommun

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-17

Tilläggsavtal - Boende för
ensamkommande flyktingbarn

3

Beslut allmänt ärende

2012-06-15

KS AU §271/2012 2012-06-18, Avtal om
samverkan ensamkommande
flyktingbarn

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-11-23

Angående avtal om samverkan
Avseende mottagande av
ensamkommande flyktingbarn
Avtal om samverkan ensamkommande
flyktingbarn

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Sedan hösten 2011 organiserar Cura Individutveckling boende för ensamkommande barn inom
ramen för ett samarbete mellan kommunerna Sölvesborg, Olofström och Ronneby.
Cura Individutveckling har till kommunerna ställt frågan om att utveckla verksamheten genom att
inom ramen för Curas HVB-boenden anordna ett alternativt boende, ett så kallat träningsboende; se
bilagt tilläggsavtal.
Eventuell placering i ett träningsboende sker i samråd, men beslutet fattas alltid i varje enskilt fall
av kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna tilläggsavtal avseende Boende för ensamkommande barn i enlighet med bilaga.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att teckna tilläggsavtal avseende Boende för ensamkommande barn i
enlighet med bilaga.
_____________________
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2013/155
§ 169 Teckningsrätt- och attesträtt under semesterperiod 2013
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-23

Teckningsrätt- och attesträtt under
semesterperiod

Tf kommundirektör Jonas Jönsson lämnar följande beslutsförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Anna-Karin Sonesson förordnas som tjänsteförrättande kommundirektör under
ordinarie befattningshavares semester veckorna 29-31 samt v 33. Anna-Karin Sonesson
innehar under denna tid kommundirektörens tecknings- och attesträtt.
att Johan Sjögren förordnas som tjänsteförrättande kommundirektör under ordinarie
befattningshavares semester vecka 26 och 32. Johan Sjögren innehar under denna tid
kommundirektörens tecknings- och attesträtt.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att Anna-Karin Sonesson förordnas som tjänsteförrättande kommundirektör under
ordinarie befattningshavares semester veckorna 29-31 samt v 33. Anna-Karin Sonesson
innehar under denna tid kommundirektörens tecknings- och attesträtt.
att Johan Sjögren förordnas som tjänsteförrättande kommundirektör under ordinarie
befattningshavares semester vecka 26 och 32. Johan Sjögren innehar under denna tid
kommundirektörens tecknings- och attesträtt.
_____________________
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2013/1
§ 170 Delegationsärenden
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-06

Återrapportering delegationsbeslut
Tekniska förvaltningen 2013-04

Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Tekniska förvaltningen
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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2013/20
§ 171 Kurser och konferenser

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan
beaktande.
_____________________
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2013/19
§ 172 Delgivningsärenden
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-08

Delgivningsärende

Sammanfattning
Anonym, skrivelse angående skjutbanor i Tararp
Blekinge tingsrätt, underrättelse om Ronneby Nöje AB:s konkurs
Folkbildningsrådet, samlad bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse
Folksam, angående översvämningsskada
Hyresnämnden i Malmö, godkännande av redovisning Häggatorp 23:23
Kommunassurans Syd, årsredovisning 2012
Kommunal, varsel om stridsåtgärder
Lantmäteriet, underrättelse om förrättning Heaby 4:4, Anglemåla 1:3
Länsstyrelsen, dispens från fridlysningsbestämmelserna för borttagning av idegranar på fastigheten
Hulta 2:115
Länsstyrelsen, förberedelse för nytt landsbygdprogram 2014-2020
Solveig Ryd, skrivelse angående fixarlaget
Saxemara Samhällsförening, angående "vraket" i Saxemaraviken
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:13-14, 16
Protokoll
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2013-02-27
Landstinget Samverkansnämnden 2013-04-03
Protokollsutdrag
Äldrenämnden §§ 54-55/2013
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