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2011/412
§ 1 Fastställande av förfrågningsunderlag gällande ombyggnad Polisen och IT
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-12-12

Förfrågningsunderlag ombyggnad
Sömmaren 4, Polisen och IT

Arkitekt Zijad Bico lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska Förvaltningen har upprättat förfrågningsunderlag gällande ombyggnad för
Polisen/IT-avdelning som KSAU skall godkänna.
Tekniska Förvaltningen har, enligt tidigare beslut och i samarbete med berörd personal på
IT-avdelningen och Polisens egen personal, gjort utredning, upprättat ritningsunderlag
samt förfrågningsunderlag gällande ombyggnad samt renovering av befintliga lokaler inom
Flygel D.
Polisens befintliga häktesrum m.m. (ca 80m2) renoveras och delvis byggs om till
arbetsrum. Ventilationssystemet ses över och ny aggregat installeras.
Polisens lokaler som gränsar till befintliga IT-avdelningens lokaler renoveras, byggs om
och övergår till IT-avdelningens ”ägo” (ca 70m2) .
Befintliga IT-avdelningens lokaler (ca 170m2) renoveras och byggs om (nya arbetsrum
skapas).
Bedömning
Tekniska Förvaltningen har gjort en utredning gällande befintliga IT-avdelningens lokaler.
Golv, väggar m.m. är dåligt skick och behöver renoveras.
Ventilationssystemet som betjänar Polisens lokaler ger inte tillräckligt med effekt det ska
separeras från häktesdelen. Ett nytt aggregat installeras.
Alla åtgärder finns med i förfrågningsunderlaget.
Förslag till beslut
Tekniska Förvaltningen föreslår att KSAU godkänner förfrågningsunderlaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Roger Gardell, FP, samt Tommy Andersson, S.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att bl a se över lokalbehovet
för Lärarförbundet och Kommunal och därefter återkomma med ett nytt förfrågningsunderlag.
_____________________
Exp.
Zijad Bico Tekniska förvaltningen
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2011/409
§ 2 Nyttjanderättsavtal mellan Ronneby kommun och Saxemara IF
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-11

Reviderat avtal om nyttjanderättlägenhetsarrende

2 Handling

2011-12-09

Nyttjanderättsavtal mellan Ronneby
kommun och Saxemara IF
§ 126/2011, Fritid- och kulturnämnden

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag på nyttjanderättsavtal mellan Ronneby
kommun och Saxemara IF.
Sammanfattning
Kommunen upplåter del av fastigheten Saxemara 1:15 i Ronneby kommun. Området skall användas
för att på fastigheten iordningställa, nyttja och bibehålla befintliga idrottsanläggningar samt för
ändamålet lämpliga byggnader för omklädning, klubb/samlingslokaler.
Upplåtelsetiden är 49 år, räknat från 2012-01-01 – 2061-12-31. Parterna ska inte ha några
ersättningsanspråk med anledning av att avtalet har sagts upp och arrendatorn är medveten om att
Jordägaren inte kan komma att lösa in på arrendestället uppförda anläggningar och liknande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Roger Gardell, FP, samt ersättare Monika
Lindkvist, S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nyttjanderättsavtal mellan
Ronneby Kommun och Saxemara IF.
_____________________
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2011/402
§ 3 Ny handlingsplan till landsbygdspolitiskt program
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-09

2 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU § 437/2011 2011-12-19, Ny
handlingsplan till landsbygdspolitiskt
program

3 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-11-30

Ny handlingsplan till landsbygdspolitiskt
program

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I uppdraget att göra en utvärdering av handlingsplanen i det landsbygdspolitiska programmet ingick
också att arbeta fram ett förslag till uppdaterad handlingsplan.
Framställning
Material för arbetet har varit Landsbygdspolitisk program och dess handlingsplan inklusive
utvärderingsrapport, projektplan för Hjärtats fröjd med dess tre delar, Attraktionskraft,
Entreprenörskap och Inflyttning inklusive utvärderingsrapport samt KPMG:s revisionsrapport från
2010, Granskning av kommunens tillämpning och efterlevnad av det landsbygdspolitiska
programmet.
Utvärderingsgruppen som leddes av Kenneth Michaelsson har efter genomförd utvärdering arbetat
fram förslag till ny handlingsplan. Vid fem tillfällen har även kommunbygderådet och
representanter från landsbygden medverkat. Utvärderingsrapporten visade att flertalet mål har
uppnåtts på ett för landsbygden positivt sätt medan några kvarstår att arbeta med.
Bedömning
Föreslagen ny handlingsplan omfattar samma tre huvudområden i det landsbygdspolitiska
programmet som tidigare och är upplagt på liknande sätt. Punkterna bygger på gruppens slutsatser
från höstens utvärderingsarbete. I arbetet har också lokala grupper deltagit och presenterat de lokala
utvecklingsplaner som tagits fram inom projektet Hjärtats fröjd och som visar ortsborna
fokusområde för respektive område.
Efter KSAU 19 dec 2011 har önskade förtydligande över ansvariga gjorts samt förklarande tillägg
över hur ej fullt uppnådda uppdrag i nuvarande handlingsplan arbetas vidare med i nya förslaget till
handlingsplan.
Förslag till beslut
1. Att ansvariga och kontaktpersoner för var och en av handlingsplanens tre huvudområden
utses enligt förslag;
Kommunstyrelsen /Näringslivsenheten – Sysselsättning
Fritid- och kulturnämnden/Fritid & kulturförvaltningen – Fritid & Socialt liv
Kommunstyrelsen/ Kommunledningsförvaltningen – Boende på landsbygden.
2. Att ansvariga för planens punkter är föreslagna politiska nämnder och styrelser.
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3. Att handlingsplanen skal följas upp löpande genom statusrapportering till
kommunfullmäktige i februari varje år samt utvärderas under år 2015.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Anna Carlbrandt, RP, samt ersättarna Monika
Lindkvist, S, och Peter Bowin, V.
Yrkanden
Kenneth Michaelsson, C, yrkar att under punkten Inflyttning – Mål: Befolkning i landsbygden ska
öka netto med 300 invånare t o m 2014, siffran ska ändras från 300 till minst 100.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Att anta Handlingsplan till Landsbygdspolitiska programmet med justering under punkten
Inflyttning, Mål: siffran 300 ändras till minst 100 invånare.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse kontaktpersoner i huvudområdena Sysselsättning och
Boende på landsbygden.
Fritid- och Kulturnämnden får i uppdrag att utse kontaktpersoner i huvudområdet Fritid & Socialt
liv.
Att ansvariga för planens punkter är föreslagna politiska nämnder och styrelser.
Att handlingsplanen skall följas upp löpande genom statusrapportering till Kommunfullmäktige i
februari varje år samt utvärderas under år 2015.
Att ge näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti i uppdrag att ta fram statistikuppgifter gällande
boende i tätorterna ner till 200 invånare.
_____________________
Exp.
Ebon Kaisajuntti
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2012/7
§ 4 Fastställande av förfrågningsunderlag för projekt WellNetWork ... med livet som
arffärside
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-09

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Näringslivsenheten har en ansökan inne hos Region Blekinge avseende projekt inom ramen för
tillväxtverkets medel avsatta för Kvinnligt företagande stärker Sverige.
Framställning
Skulle nämnda ansökan bli godkänd kommer näringslivsenheten att upphandla själva
projektgenomförandet av projektet, WellNetWork – med livet som affärsidé. Totalpris för
upphandlingen uppgår till 588 500 svenska kronor exkl. mervärdesskatt.
Bedömning
Entreprenörskapet och nyföretagandet i Ronneby med inriktning på hälsa har ökat markant.
Ronneby kommuns vision att marknadsföra sig som Den moderna kurorten medför ett ökat fokus
på denna typ av entreprenörer. Vi har idag över 50 aktörer som arbetar inom hälsa i lilla Ronneby!
Bland dessa entreprenörer ser vi ett behov och en stor lust att förädla och affärsutveckla sina
verksamheter. Projektet syfte är att stärka kvinnliga entreprenörer inom hälsa. Detta genom
aktiviteter för att nå bättre lönsamhet såsom behovsanpassad kompetensförsörjning, enskild
affärsutveckling, nätverksutveckling samt att stärka det gemensamma varumärket WellNetWork.
Total budget för projektet är 754 700 kronor, medel fördelat enligt följande:
Region Blekinge: 250 555 kr
Tillväxtverket: 240 000 kr
Deltagaravgifter: 60 000 kr
Deltagarnas medfinansieringstid: 136 200 kr
Rby kommun:
Medfinansieringstid: 5000 kr
Lokaler: 20 000 kr
Pengar: 42 945 kr
Förslag till beslut
Att anbudsförfrågan för beskrivna upphandling godkännes.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, samt ersättarna Monika Lindkvist, S, och Peter Bowin V.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget WellNetWork .. med
livet som affärsidé, med justeringen att under punkten 1.6 Anbudsprövning, kriterierna ska
bedömas enligt en 3-gradig skala.
_____________________
Exp.

Ebon Kaisajuntti
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2012/6
§ 5 Detaljplan för Droppemåla 1:282
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-04

Detaljplan för Droppemåla 1:282 m.fl.

Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Adress: Sjöborrevägen 1, 3, 5, 7 och 9 belägna i östra delarna av det nybyggda bostadsområdet i
Ekenäs.
Samhällsbyggnadsenheten har enligt uppdrag upprättat förslag till detaljplan på fastigheterna
Droppemåla 1:282 m.fl. Detaljplanens syfte är att ändra användningen från allmän plats, naturmark,
till användningen bostäder för att därigenom möjliggöra försäljning av delar av kommunens
fastighet Droppemåla 1:87. Då marken saknar allmänt intresse görs detta genom ett enkelt
planförfarande.
Planen sänds nu ut på utställningssamråd.
Fullständiga handlingar finns på följande länk:
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/droppemala-1282-mfl/
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ej ha något att erinra mot förslaget.
_____________________
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2009/62
§ 6 Idétävling för Ronneby torg - Val av deltagare
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-09

Idétävling för Ronneby torg - Val av
deltagare

Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Förfrågningsunderlaget för idétävling om Ronneby torg har under senhösten sänts ut till åtta olika
arkitektföretag. Samtliga åtta svarade på förfrågan och lämnade in intresseanmälningar. Den till
juryn rådgivande expertgruppen har därefter sammanträtt och uppvisar nu en rekommendation till
val av deltagare.
Sammanfattning av expertgruppens jurybedömning
Expertgrupp
I expertgruppen ingick:
David Gillanders, stadsarkitekt, Ronneby
Karin Svensson, planarkitekt, Ronneby
Magnus Graad, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen, Ronneby
Emina Kovacic, stadsarkitekt, Karlshamn
Patrik Karlsson, planarkitekt, Växjö
Ordförande var David Gillanders.
Sekreterare var Helena Sandberg, planarkitekt, Ronneby.
Deltagande arkitektkontor
Följande åtta arkitektföretag/team lämnade in intresseanmälningar för bedömning:
Jaark, Karlskrona
White arkitekter, Malmö
Onix Sweden, Helsingborg
Fogelberg Arkitekter, Ronneby
Vectura, Malmö
Anders Törnqvist Arkitektkontor, Karlshamn
WSP, Karlskrona
Sweco Architects, Malmö
Bedömningspunkter
Expertgruppen har granskat och bedömt de inkomna intresseanmälningarna utifrån de kriterier som
ligger till grund för tävlingsfasen samt de krav och önskemål som uttrycks för
intresseanmälningarna i tävlingsprogrammet. Man har speciellt tittat på:
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Gruppsammansättning/tvärvetenskaplighet. Hur väl motsvarar teamets sammansättning
uppgifterna som ges i programmet? Är gruppen tvärvetenskapligt sammansatt? De team som
rekommenderas för ett fortsatt tävlande har tre eller fler professioner representerade i teamet
där minst en är arkitekt och en är landskapsarkitekt.
Avsiktsförklaringen. Hur väl tolkar avsiktsförklaringen uppgiften? Vad har teamet för tankar
och idéer? De team som rekommenderas för ett fortsatt tävlande har lyft fram torget som
mötesplats och social knutpunkt samt en gestaltning med koppling till Ronnebys historia.
Referensprojektens relevans för projektet. Hur väl motsvarar referensprojekten den
förestående uppgiften? Exempelvis: Innehåller de torgprojekt, projekt i liknande skala,
projekt som kopplar till kulturmiljöer etcetera? De team som rekommenderas för ett fortsatt
tävlande har referensprojekt som tydligt visar att de har erfarenhet av liknande projekt.
Sammanlagd erfarenhet och drivkraft. Vad är gruppens sammanlagda erfarenhet? Vilka
områden har man arbetat inom, vad vill man med sitt företag och hur länge har gruppens
medlemmar tjänstgjort? De team som rekommenderas för ett fortsatt tävlande har en
övertygande erfarenhet genom tidigare projekt och/eller längd på tjänstgöring.

Bedömning
Alla de intresseanmälningar som kommit in håller en hög standard. Expertgruppen var dock enlig i
sitt beslut att rekommendera ett fortsatt uppdrag för White Arkitekter, Fogelberg Arkitekter samt
Onix Sweden. Förutom att de tre teamen utmärker sig inom bedömningspunkterna ovan är de
kontor av olika storlek och med olika geografiska arbetsområden, från det lokala till det
internationella. Detta bedöms ge tävlingen en bra diversitet.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens Arbetsutskott godkänner expertgruppens rekommendation till val av
deltagare i idétävlingen om Ronneby torg.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att utse White Arkitekter, Fogelberg Arkitekter samt Onix Sweden som
deltagare i idétävlingen om Ronneby torg.
_____________________
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2011/421
§ 7 Ansökan om inköp av kommunal mark Styrsvik 3:1, 3:18
Beslutsunderlag
1 Handling

2011-12-21

Ansökan om inköp av kommunal mark
Styrsvik 3:1, 3:18, Miljö- och
byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden § 302/2011
Sammanfattning
Görgen Björknert, Blommagårdsvägen 20, 342 34 Alvesta
Ärendet gäller Styrsvik 3:18, Lindövägen 29.
Sökanden önskar köpa cirka 960 kvm av kommunens fastighet Styrsvik 3:1.
Bedömning
Sökanden önskar köpa mark för att anlägga en parkeringsplats innanför staket och ha lite trädgård.
Endast en del av den köpta marken kommer att hägnas in.
Marken ligger inom Naturskydd, ekologiskt känsliga områden; Riksintresse friluftsliv och
Strandskyddsområde. För att en fastighetsreglering ska kunna genomföras krävs en
strandskyddsdispens. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i ett annat ärende om detta (dnr
2011/986). Marken ligger mycket nära Lindö Naturreservat. Ett köp av denna mark kommer att
förändra och minska ner själva ingången mot naturreservatet och begränsa allmänhetens tillträde.
I marken går en VA-ledning. Sökanden är beredd att betala flyttning av denna ledning.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker försäljning i enlighet med strandskyddsdispensärendet (dnr
2011/986).
Ärendet översändes till kommunstyrelsen för beslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Görgen Björknert ansökan om köp av mark avseende
fastigheten Styrsvik 3:1.
_____________________
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2011/422
§ 8 Ny områdes- och ledningsorganisation
Beslutsunderlag
1 Handling

2011-12-21

Ny områdes- och ledningsorganisation,
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden § 180/2011
Sammanfattning
Inger Rosenström, Personalenheten, redogjorde för förutsättningar och konsekvenser av extern
annonsering och tidsbegränsade anställningar. I sin skrivelse slår Rosenström fast att Kommunstyrelsen
är kommunens anställningsmyndighet. KS har delegerat beslut om anställning och anställningsvillkor
till förvaltningschefen.
Under §59:2011 beslutade KS att införa tidsbegränsade chefsförordnande för kommundirektör och
förvaltningschefer vid ny anställning. Nyanställda förvaltningschefer med tidsbegränsat
chefsförordnande har enligt KS beslut en grundanställning utan tidsbegränsning. Samtidigt togs beslut
om övergångsregler, som innebär att de verksamhetschefer som erbjöds förvaltningschefstjänst med i
huvudsak oförändrade arbetsuppgifter, skulle bibehålla nuvarande anställnings- och löneförmåner.
Vidare redogjorde Inger Rosenström för den arbetsrättsliga delen betr anställningsavtal. Arbetsgivaren
kan ej ändra anställningsvillkoren i ingånget avtal. Arbetsrätten är tydlig på den punkten.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att framtaget förslag till ny ledningsorganisation är lagt inom
given ram. Några pensionsavgångar har ev aviserats till hösten 2012. Förvaltningschefen påtalar att
förslaget är ett ”basförslag”, vilket innebär att förändringar kommer att ske över tid i en framåtskridande
process på förvaltningsnivå.
Utbildningsnämndens beslut
 Nämnden ställer sig bakom ledningsförslaget och hänskjuter det till Kommunfullmäktige för beslut.
 Utredningen om anställningsförfarande och anställningsform översänds som underlag för ev beslut
till Kommunfullmäktige.

Utvecklingssamordnare Inger Hjort redovisar tillsammans med förvaltningschef Tommy Ahlquist,
förslag till ny ledningsorganisation för Utbildningsförvaltningen.
De fackliga organisationerna, Lokala samverkansgruppen inom Utbildningsförvaltningen och
Central Samverkansgruppen ställer sig bakom förslaget.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Anderson, S, samt ersättarna Monika Lindkvist, S, och Peter
Bowin, V.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att ärendet, innan beslut fattas, kompletteras med ett yttrande från
Kommundirektör Jörn Wahlroth gällande Utbildningsförvaltningens nya organisation kopplat till
den övergripande förvaltningsstrukturen, samt att en redovisning sker av nuvarande
kansliorganisation inom Utbildningsförvaltningen och hur den kommer att se ut framöver.
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar med instämmande av Kenneth Michaelsson, C, att
Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget till ny ledningsorganisation med skolområdeschefer, för
Utbildningsförvaltningen och att ärendet kompletteras enligt JanAnders Palmqvists, S, yrkande, till
Kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på JanAnders Palmqvists, S, yrkande om att
avvakta med beslut i ärendet innan kompletteringar är inlämnade mot ordförandens yrkande om
bifall och finner att Arbetsutskottet beslutar bifalla ordförandens yrkande.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Utbildningsförvaltningens
förslag till ledningsorganisation. Till Kommunstyrelsen ska komplettering ske med yttrande från
Kommundirektör Jörn Wahlroth gällande Utbildningsförvaltningens nya organisation kopplat till
den övergripande förvaltningsstrukturen, samt att en redovisning sker av nuvarande
kansliorganisationen inom Utbildningsförvaltningen och hur den kommer att se ut framöver.
_____________________
Exp.
Jörn Wahlroth
Tommy Ahlquist
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2012/1
§ 9 Revidering av attestreglemente
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-02

Revidering av attestreglemente

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
På uppdrag av t.f. bygg- och fastighetschef Ola Liljerum har formulerats nedanstående förslag till
revidering av gällande attestreglemente.
Bakgrund
Bygg- och fastighetsenheten hanterar närmare 7500 fakturor per år. En stor del av dessa fakturor
avser driftkostnader för kommunens fastigheter där avtal/abonnemang ligger som en grund för
faktureringen, exempelvis el, fjärrvärme, vatten- och avlopp, sopor. Varje fastighets drift följs
löpande upp både vad gäller ekonomi och förbrukning genom respektive områdesansvarig.
Eventuella avvikelser mot förväntad nivå i form av ökade kostnader eller ökad förbrukning fångas
upp i dessa fastighetsuppföljningar.
I leverantörsfakturahanteringssystemet kan ställas in månatligt maxbelopp, månatlig
avvikelsetolerans i procent eller i kronor mot förväntad kostnad. Ligger kostnaden utanför
intervallet, måste fakturan attesteras manuellt. Det går även att lägga in säsongsfördelning av
förväntad årlig kostnad. Ligger kostnaden inom angivet intervall eller under maxbelopp sker
attesterna automatiskt. Dessa avväganden behöver göras för varje fastighet.
Genom att i attestreglementet tillåta automatiska attester på elektroniskt ankomna avtals- och
abonnemangsfakturor för kommunens egna fastigheter, skulle fakturahanteringen rationaliseras
avsevärt för bygg- och fastighetsenheten utan att kontrollen av driftkostnader och förbrukning
minskar.
Förslag till beslut
Föreslås att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att göra följande tillägg i
attestreglementet
§ 4 Beslutsattest efter nuvarande tredje stycket:
Avtals- och abonnemangsfakturor som avser kostnader för el, fjärrvärme, vatten, avlopp och sopor
avseende kommunens egna fastigheter och som erhålls elektroniskt, får hanteras genom att
kontering samt mottagnings- och beslutsattest sker med automatik, förutsatt att kostnaden
understiger en av behörig beslutsattestant satt beloppsgräns per tidsintervall alternativt håller sig
inom ett av behörig beslutsattestant satt kostnadsintervall per tidsintervall. Detta förutsatt att sådana
kostnader löpande kontrolleras med motsvarande säkerhet på annat sätt. Fakturor överstigande satt
beloppsgräns eller utanför satt kostnadsintervall mottagnings- och beslutsattesteras enligt gängse
rutiner.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i
attestreglementet:
§4
Avtals- och abonnemangsfakturor som avser kostnader för el, fjärrvärme, vatten, avlopp och sopor
avseende kommunens egna fastigheter och som erhålls elektroniskt, får hanteras genom att
kontering samt mottagnings- och beslutsattest sker med automatik, förutsatt att kostnaden
understiger en av behörig beslutsattestant satt beloppsgräns per tidsintervall alternativt håller sig
inom ett av behörig beslutsattestant satt kostnadsintervall per tidsintervall. Detta förutsatt att sådana
kostnader löpande kontrolleras med motsvarande säkerhet på annat sätt. Fakturor överstigande satt
beloppsgräns eller utanför satt kostnadsintervall mottagnings- och beslutsattesteras enligt gängse
rutiner.
Tf bygg- och fastighetschef Ola Liljerum får i uppdrag att inkomma med en skriftlig redogörelse,
till Kommunstyrelsen, avseende hur man säkerställer kontrollen vid automatisk attestering av
fakturor.
_____________________
Exp.
Ola Liljerum
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2011/425
§ 10 Tidplan 2012 avseende uppföljning och budgetarbete
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-12-28

Tidplan 2012 avseende uppföljning och
budgetarbete

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I nedanstående följer planering av verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2012, arbete med mål
och nyckeltal under våren 2012 samt budget 2013.
Nytt för det arbete som planeras under 2012 är att fokus kommer att ligga på mål och nyckeltal
istället för att arbeta fram ett budgetförslag för det kommande året. Detta har möjliggjorts genom att
KF fastställde en tvåårsbudget för åren 2012-2013. Formellt måste dock budgetbeslut tas inför varje
nytt år. Nämnderna har dock att utgå från att de ramar som fastställts för åren 2012-2013 gäller med
tillägg för revideringar för löner, hyror och tillkommande beslut.
Nämnden ska anta en plan för sin uppföljning av verksamhet och ekonomi under 2012, samt en
tidplanering för arbetet med mål och nyckeltal. För arbetet med mål och nyckeltal finns i tidplanen
två hålltider inlagda, dels en redovisning av hur nämndens arbete fortskrider, den 14/5 för KSAU,
dels inlämningsdag av nämndens förslag till mål och nyckeltal, den 24/8. Information, riktlinjer,
mm för målarbetet kommer att lämnas i februari/mars.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Roger Gardell, FP, samt ersättare Peter Bowin, V.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att ekonomichef Johan Sjögren får i uppdrag att till
Kommunstyrelsen komplettera tidplanen med tidpunkt och rutiner för inlämnande av internbudget
för 2013.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tidplan 2012 avseende bokslut för 2011, uppföljning 2012
och budget 2013, med justeringen om att komplettera tidplanen med tidpunkt och rutiner för
inlämnande av internbudget för 2013.
_____________________
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2012/2
§ 11 Information ungdomsarbetslöshetsprojekt, Kompetensare 2.0
Projektledare Ylva Söderstam och arbetsmarknads- och integrationschef Roland Edvinsson
informerar om ungdomsarbetslöshetsprojektet Kompetensare 2.0.
Kompetensare 2.0 är ett samprojekt mellan Ronneby, Karlshamn, Karlskrona, Olofström,
Bromölla, Hässleholm, Tomelilla, Kristianstad och Östra Göinge kommuner, tillsammans med
Region Skåne, Arbetsförmedlingen och ESF.
Initiativet till Kompetensare har tagits av företagare för företagare. Syftet är att minska avståndet till
arbetslösa ungdomar. Projektet riktar sig till motiverade ungdomar och unga vuxna i åldern 16-29
år, sk Kompetensare.
Att delta i Kompetensare är frivilligt för deltagaren. För att bli antagen ska deltagaren först och
främst ansöka. Därefter startar en antagningsprocess med intervjuer och bedömningar där
representanter från näringslivet har stort inflytande.
Första delen i programmet består av sex veckors teori och praktiska övningar i ämnen som
bestämts i nära samarbete med näringslivet. Innehållet består av fem paket:
 Jobb & Karriär
 Friskvård
 Företagskunskap & Ekonomi
 Arbetsmiljö, Säkert och Facklig kunskap
 Teambuilding
Den andra delen består av sex veckors praktik med möjlighet till förlängning med ytterligare sex
veckor. Redan i samband med antagningen startar en matchning som går ut på att lära känna varje
individ och på så sätt identifiera inom vilken bransch praktikplatsen kommer att vara.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, samt ersätter Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2011/414
§ 12 Angående försäljning av Järnaviks camping
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-10

Köp av mark och campingplats Järnavik

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag
Sammanfattning
Arrendator Stefan Nilsson med enskild firma Guldkiosken har tagit kontakt med Fritid och
kulturförvaltningen gällande eventuellt förvärv av campingplatsens byggnader samt övrig egendom
belägna på fastigheterna Järnavik 1:1 och 3:1. I samtalen, där även kommunstyrelsens ordförande
varit medverkande vid ett tillfälle, har Stefan ställt sig positiv till att även förvärva marken på
nämnda fastigheter samt den mark som från och med 2011, löpande på ett år i taget, arrenderas av
hyrestagaren.
Stefan Nilsson har i nuläget ett avtal med Ronneby kommun daterat 2009-03-17 där arrendetiden
satts till 1 maj 2009 till 30 april 2012 med 9 månaders uppsägningstid före avtalets utgång. Avtalet
förlängs med 12 månader vid varje tillfälle tiden går ut. 2011 togs ett beslut gällande tillägg och
ändringar till hyresavtal. Detta tillägg är i dagsdatum ej påskrivet av arrendator.
Bedömning
På och i campingplatsens byggnader föreligger ett investeringsbehov på ca 250 tkr där bl a solceller
på servicebyggnader ska bytas. Arrendatorn har under sin tid på campingen skött sina åtaganden
och egna investeringar med stor inlevelse och kraftigt ökat besöksstatistiken/gästnätter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, M,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Roger Gardell, FP, samt ersättarna Monika
Lindkvist, S, och Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att ge förvaltningschef Tommy Johannsson i uppdrag att ta
fram ett underlag vad som ska ingå, innan ställningstagande, när det gäller försäljning av Järnaviks
camping avseende ytor, byggnader, strövstigar och badplats mm, samt även ta fram ett
underlag/bedömning vad som fungerat positivt/negativ.
_____________________
Exp.
Tommy Johansson
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2012/27
§ 13 Information
JanAnders Palmqvist, S, ställer frågan om hur företagandet/ sysselsättningen ser ut för Ronnebys
del, i nuläget, och framför att Marcus Sandekjer bör kallas till Kommunstyrelsen för att informera i
frågan.
Ordförande Roger Fredriksson informerar om Tekniska förvaltningens affärsförbindelse med
Viking Timber, angående företagets konkurs, och framför att Peter Lindahl bör kallas till
Kommunstyrelsen arbetsutskott för en redovisning.
Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar information om:


Brunnsbadet - en slutfaktura avseendenedlagd tid i projektet har kommit från ABRI. Medel
för kapitalkostnader finns reserverade i budgeten för kommande år.



Konkurrensutsättning städ/kost, arbetsgruppen, Maria Landgren, Teo Zickbauer, Magnus
Graad, Inger Rosenström och Anna-Lena Andersson, är igång med arbetet med att se över
förutsättningarna i enlighet med tidigare uppdrag. Tillsammans med SKL planeras ett
seminarie där politiker och förvaltningschefer kommer att bjudas in. Arbetsgruppens
redovisning planeras till senast halvårsskifte 2012.



Kostutredningen planeras pågå parallellt.



En avrapportering avseende Kommunfullmäktiges uppdrag beräknas till KS/AU den 30/12012.

Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Kenneth
Michaelsson, C, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla näringslivschef Marcus Sandekjer till
Kommunstyrelsen för att informera om hur företagandet/ sysselsättningen ser ut för Ronnebys del, i
nuläget.
Kalla parkchef Peter Lindahl till Kommunstyrelsens arbetsutskott för att informera om
affärsförbindelsen med Viking Timber.
Notera övrig information till protokollet.
_____________________
Exp.
Marcus Sandekjer
Peter Lindahl
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2012/12
§ 14 Kurser och konferenser
En inbjudan till seminarium i Karlskrona den 13 februari kl 09 30 - Försvarsmaktens
kompetensförsörjning – en möjlighet för regionens arbetsgivare, presenteras. Efter detta kommer
Kommunstyrelsens arbetsutskott att ha sitt möte, lokal är bokad hos Region Bleking, konferensrum
på plan 7 från kl 14 00. Inbjudan har gått ut till berörda och anmälan ska göras till Roland
Edvinsson.
Peter Bowin, V, ställer frågan om han har möjlighet att delta i utbildningen ”Våld i nära relationer”
den 18 januari på Knut Hahnsskolan.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Arbetsutskottet deltar i seminarium ”Försvarsmaktens
kompetensförsörjning – en möjlighet för regionens arbetsgivare” den 13 februari kl 09 30 och
därefter har sitt sammanträde i lokal på Region Blekinge.
Att låta Peter Bowin, V, får delta i utbildningen ”Våld i nära relationer”.
_____________________
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2012/11
§ 15 Delgivningsärende
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-10

Delgivnigsärende

Sammanfattning
Anonym, angående julbord
Arbetsmarknadsdepartementet, ansökan om att ingå i en fyrårig pilotverksamhet inom ramen för en
samordnad, långsiktig och människorättsbaserad strategi för romsk inkludering 2012-2032
Blekinge kompetenscentrum, handlingsplan för ledning och styrning för sammanhållen vård och
omsorg för de mest sjuka äldre i Blekinge
Eringsboda samhälls- och hembygdförening, distriktsköterskemottagningen i Eringsboda
Eringsboda samhälls- och hembygdförening, Björklidens framtid
Förvaltningsrätten i Växjö, dom angående laglighetsprövning
Rita Gabrielsson, skador på bil i Brunnsparken
Bengt Lavesson, bristande hantering av strandskyddet
Siv och Stellan Lundin, angående anslutning till dagvattenledning
Länsstyrelsen, beslut angående projektstöd inom Leader
Länsstyrelsen, bostadsmarknadsenkäten 2012
Länsstyrelsen, godkännande av slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet "Södra Brunnsskogen"
Länsstyrelsen, statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Garnanäsbro- utredning"
Länsstyrelsen, bildande av naturreservatet Jordö
Magnus, synpunkter på personlig assistans
Migrationsverket, ändrad rutin för anvisning av ensamkommande barn
Jessica Petersson, angående Hulta förskola
Kommunala pensionärsrådet, revidering av reglemente
PRO, önskemål om dialog med kommunen om äldrefrågor
Svenska Röda korset, avge tre nyårslöften
Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting, om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 11:55-57, 59,63
Protokoll
AB Ronnebyhus 2011-11-30, 2011-12-14
Cura individutveckling 2011-10-13
Kommunala Pensionärsrådet 2011-12-07
Landstinget Blekinge 2011-11-14
Protokollsutdrag
Karlskrona kommun § 180/2011
Miljö- och byggnadsnämnden § 316/2011
Socialnämnden § 184/2011
Utbildningsnämnden § 194/2011
Äldrenämnden § 158/2011
_____________________
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