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2012/66
§ 73 Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet 2011
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-06

Verksamhetsberättelse Folkhälsoråd 2011

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-16

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet
2011

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre
folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och en
hållbar utveckling. I Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom ramen för
de ordinarie verksamheterna. Syftet med Folkhälsorådets verksamhet är att understödja
dessa pågående aktiviteter samt stimulera till nya aktiviteter för att främja folkhälsan.
Den övergripande visionen i kommunens folkhälsoarbete är:
”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för människor som
lever och verkar i Ronneby kommun”.
Med utgångspunkt i de elva nationella folkhälsomålen har kommunen beslutat om att
prioritera fem områden som anses särskilt angelägna för kommunen att fokusera på de
närmsta åren. De fem målområdena är följande:
1. Jämlik och jämställd hälsa - strukturella faktorer
2. Psykosocial hälsa
3. Tobak, alkohol, narkotika och andra droger
4. Ökad fysisk aktivitet
5. Goda matvanor
Strävan mot en mer jämlik och jämställd hälsa samt prioriteringen av barn och ungdomar
är något som ska genomsyra alla målområden.
Efter valet 2010 har sammansättning av ledarmöter i Folkhälsorådet förändrats.
Folkhälsoberedningen har ändrat namn till Folkhälsorådet och dåvarande Folkhälsorådet
har ändrat namn till Välfärdsrådet.
I Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie
verksamheterna. Folkhälsoplan 2008-2012 ligger till grund för folkhälsorådets årliga
verksamhet samt anger inriktningen för det lokala folkhälsoarbetet som ska bedrivas inom
kommunen. Under 2011 har kommunens folkhälsoarbete fokuserat på att förverkliga och
utveckla åtgärder som inbegrips i planen samt följa dessa.
Under året har folkhälsorådet varit involverad i ett antal större informationsinsatser; "Ett
friskare Blekinge" - Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet,
Konferensen "Framtiden folkhälsa" och Europeiska trafikantveckan.
En uppföljning av kommunens Barn- och ungdomsstrategin för Ronneby kommun har
genomförts under 2011. Strategin har reviderats och därefter sänts på remiss till kommens
samtliga nämnder och bolag. Fortsatt politisk beredning väntas under 2012.
Under året antogs en handlingsplan med målet att kommunövergripande arbeta för att
förebygga och minska våld i nära relationer (KF § 142/2011). Handlingsplanen riktar sig
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till Ronneby kommuns samtliga nämnder och bolag. Utbildningsinsatsen för politiker,
chefer och personal inleds i början av 2012.
Initiativet till utökat föräldrastöd på området Hjorthöjden har skett genom
samverkansorganet mellan kommun och landsting i folkhälsofrågor, Välfärdsrådet.
Under hösten 2011, genomfördes en inventering av pågående arbete för att förebygga och
minska nätmobbning i Ronneby kommun. Utifrån inventeringen ges förslaget att det
genom samverkan mellan polis, utbildningsförvaltning, skolledning och kommunens IKTpedagoger skapas en långsiktig informationsplan med ett utbildningspaket som vänder sig
till elever och deras föräldrar samt personal på kommunens skolor, för att förebygga
nätmobbning. Instanserna bör vara en del av skolornas och kommunens insatser för att
förebygga mobbning i stort. Ett samarbete mellan aktörerna inleds i början av 2012.
Ronneby kommun deltar sedan hösten 2011 i det drog- och brottsförebyggande
programmet Triaden. Triaden vänder sig till elever i årskurs, 4, 5 och 6 samt till deras
föräldrar. Efter uppföljning under våren 2012 tas beslut om fortsatt medverkan.
Kampanjen TÄNK OM genomfördes i samverkan mellan Ronneby kommun, närpolisen i
Ronneby, IOGT- NTO samt länsstyrelsen under 2011. Informationen riktas främst till
tonårsföräldrar och syftar till att skapa kollektiva värderingar kring vikten av gränssättning,
nyttan med att inte köpa ut och risken med en tidig alkoholdebut.
Verksamhetsberättelse 2011 har delgivits och godkänts av Folkhälsorådet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktig
att noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy
Andersson, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktig beslutar att notera verksamhetsberättelsen
och verksamhetsplanen till protokollet.
_____________________
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2012/67
§ 74 Verksamhetsberättelse lokala BRÅ
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-16

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby Kommun ett
lokalt brottsförebyggande (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, som är fristående från den
statliga myndigheten, arbetar och organiseras utifrån de behov som finns i kommunen och
bland övriga lokala aktörer.
Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby kommun som
antogs i KF §195/2008. Det övergripande målet för BRÅ's verksamhet är följande:
 Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.


I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Inför 2011 har lokala BRÅ
beslutat att kommunens trygghetsmätning ska brytas ner i fem områden, Ronneby tätort,
Kallinge, Norra, Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till
trygghetsmätningarna. Trygghetsmätningen för 2011 har presenterats i
Kommunfullmäktige.
Under 2011 genomfördes, i regi av lokala BRÅ, två trygghetsvandringar i kommunen.
Trygghetsvandringarna genomfördes kring kommunens högstadieskolor.
Ett nytt samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Blekinge och Ronneby kommun har
arbetats fram under 2011. Avtalet har för perioden 2011-06-30 till 2012-12-31 fyra
fokusområden.
Under 2011 startade projektet ”Nattvandrande föreningar” i Ronneby kommun. Med
nattvandrande föreningar vill lokala BRÅ stimulera till ett ökat antal vuxna i
ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i centrum och runt om i kommunen.
Projektet är ett samarbete mellan Ronneby kommun, närpolisen i Ronneby och föreningen
Nattvandring.nu.
Informationsbroschyren "Ett tryggt och säker Ronneby" sändes under året ut till samtliga
hushåll i Ronneby kommun. Broschyren ger dels information om hur kommunen, polisen
och räddningstjänsten arbetar med trygghetsfrågor och dels tips om vad medborgare kan
göra för att förebygga brott.
Verksamhetsberättelse 2011 har delgivits och godkänts av lokala BRÅ.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktig
att noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
observerande ersättare Monika Lindqvist, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktig beslutar att notera verksamhetsberättelsen
och verksamhetsplanen till protokollet
_____________________
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2012/69
§ 75 Brottsförebyggande program för Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-20

Förslag till Brottsförebyggande program
för Ronneby kommun

2 Handling

2012-02-20

Brottsförebyggande program för Ronneby
kommun

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande programmet för Ronneby kommun
som antogs i KF § 195/2008. På grund av att organisation och målsättingar för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har förändrats har en översyn av
programmet bedömts som nödvändigt.
Föreslagna förändringar
Organisation
Sammansättningen i rådet har förändrats.
Informationsspridning ska främst ske via media.
Samverkansavtal och trygghetsmätningar anges som arbetssätt.
Målsättningar
Prioriterade åtgärder har förändrats. Ny prioriterad åtgärd är att, Informera de kommunala
förvaltningarna om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Riktlinjer för Ronneby kommuns nämnder och dess verksamheter
Riktlinjerna för nämndernas och dess verksamheters brottsförebyggande och
trygghetskapande arbete ges övergripande från situationell och social brottsprevention.
Exempel på metoder för situationell brottsprevention anges.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att ersätta det förgående brottsförebyggande programmet med det nu
föreslagna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ersätta det förgående
brottsförebyggande programmet med det nu föreslagna.
_____________________
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2011/266
§ 76 Besvarande av motion från kf-led Bo Johansson, S angående alternativ
huvudrätt i kommunens särskilda boende, dagcentraler och för personer med
matdistribution
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-20

Förslag till beslut

2 Handling

2012-02-16

Yttrande Tekniska förvaltningen, kostchef

3 Handling

2011-12-09

Yttrande över motion angående alternativ
huvudrätt i kommunens särskilda
boenden, dagcentraler och för personer
med matdistribution., Äldreomsorgen

4 Handling

2011-12-02

Yttrande gällande motion angående
alternativ huvudrätt i kommunens
särskilda boende, dagcentraler och för
personer med matdistribution,
Socialnämnden

5 Beslut allmänt ärende

2011-08-25

KF § 228/2011 2011-08-25, Anmälan av
motion från Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen genom Bo Johansson
angående alternativ huvudrätt i
kommunens särskilda boende,
dagcentraler och för personer med
matdistribution

6 Handling

2011-08-10

Motion angående alternativ huvudrätt i
kommunens särskilda boende,
dagcentraler och för personer med
matdistribution, Bo Johansson, S

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har lämnat en motion om att utreda möjligheten att
servera en alternativ huvudrätt i kommunens särskilda boenden, dagcentraler och för personer med
matdistribution. Motionen har sänts på remiss till Äldrenämnden, Socialnämnden och Kostenheten.
Äldrenämnden ställer sig positiva till förslaget om utredning. Nämnden föreslår att en extern
konsult med kunskap på området, skyndsamt utreder frågan.
Socialnämnden stöder förslaget om att utreda behovet av en alternativ huvudrätt.
Kostenheten anger att de stöder en alternativ huvudrätträtt. I yttrandet redogörs för en
kostnadsfördyrning om 175 tkr vid införandet av en alternativ rätt avseende omsorgens måltider.
Kostnaden avser marginalen som bör finnas för en alternativ rätt, "svinmängden", då den inte får ta
slut. Vidare anges att tillagning av en alternativ rätt kräver mer personal. Äskande, avseende
alternativ maträtt för skola och omsorg, om 500 tkr, vid budgetberedningen för 2012 avslogs.
Under 2011 har det inkommit ett medborgarförslag, 2011/372, om att införa kostpolicy i Ronneby
kommun. Utifrån förslaget har det tillsats en arbetsgrupp i syfte att utarbeta ett förslag till
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kostpolicy. Policyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten inom
kommunen.
Bedömning
Kostenhetens beräkning avseende en kostnadsfördyring vid införande av en alternativ huvudrätt
bedöms ej tillräcklig, för att beslut i frågan ska tas. Därav bedöms det finnas ett behov att ytterligare
utredning i frågan. Utredningen bör specificera konsekvenserna av att införa en alternativ huvudrätt
i kommunens särskilda boenden, dagcentraler och för personer med matdistribution avseende
kostnader och personella resurser. Utredningen bör genomföras av den verksamhet i kommunen där
störst kunskap i frågan finns.
Kvalitetsarbetet för måltidsverksamheten i kommunen kan även innebära en ökad valmöjlighet och
ett bredare utbud av måltidsalternativ. Det bedöms därav relevant att ta hänsyn till frågan, avseende
en alternativ huvudrätt i arbetets med att arbeta fram ett förslag till en kostpolicy för Ronneby
kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
Att ge Tekniska förvaltningen, kostenheten uppdraget att skyndsamt utreda möjligheten att servera
en alternativ huvudrätt i kommunens särskilda boenden, dagcentraler och för personal med
matdistribution. Utredningen ska specificera de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna
vid införandet av en alternativ huvudrätt.
Att frågan om en alternativ huvudrätt lyfts i arbetet med att ta fram ett förslag till en kostpolicy för
Ronneby kommun.
Att därmed anse motionen besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, samt Tommy Andersson, S.
Yrkanden
Kenneth Michaelsson, C, yrkar att med instämmande av JanAnders Palmqvist, S, att det ej görs
någon utredning utan att hänskjuta frågan om matalternativ till budgetberedningen, med
kompletterande uppgifter om personalkostnader.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M ställer proposition på det framförda yrkandet och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ej göra någon utredning utan att
hänskjuta frågan om matalternativ till budgetberedningen, med kompletterande uppgifter om
personalkostnader.
_____________________
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2012/87
§ 77 Detaljplan Tuvelyckan 3
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-05

Detaljplan Tuvelyckan 3, Karin Svensson
Plan- och byggenheten

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för Tuvelyckan 3 i Ronneby
kommun.
Planens syfte är att ändra planbestämmelsen A Allmänt ändamål till Handel H, Småindustri J,
Kontor K samt Skola S. överföra mark som ej får bebyggas, s.k. prickmark, i planområdets södra
del till mark som avses att bebyggas. Område för ledningar i mark, u-område, markerade på
plankartan, får ej bebyggas. Att ge möjlighet till utbyggnad av hela anläggningen genom ökning av
största byggnadsyta till 60 % av fastighetens area. Tillkommande byggnadsarea (BYA) är 10 000
kvm.
Detaljplanen utformas som flexibel plan utan detaljerad placering av tillkommande byggnader.
Planen hanteras enligt normalt planförfarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på
genomförandet av samrådsförfarandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Roger Gardell FP, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ej ha något att erinra mot förslaget i
avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet.
_____________________
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2012/80
§ 78 Markbyte Göholm 14:1, Risanäs 3:2, 3:3
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-02-28

Markbyte Göholm 14:1, Risanäs 3:2, 3:3,
Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden § 40/2012
Sammanfattning
Fortifikationsverket önskar byta mark med Ronneby kommun.
Kommunen äger mark i Gö hamn som Fortifikationsverket arrenderar. Verket äger 2 små markbitar
på Harön (kommunen äger resten) som de gärna vill bli av med. Ett markbyte har föreslagits.
Bedömning
Kommunen äger Göholm 14:1, nästan 5 ha mark och vatten i Gö hamn. Marken är inte
detaljplanelagd.
Marken ligger inom samrådsområde Hinderfritt flyg; Naturskydd: Ängs- och Hagmark, Ängs- och
Betesmark, Ekologiskt känsliga områden; Riksintresse Naturvård samt inom Strandskyddsområde.
Ett Naturreservat täcker större delen av Göhalvön, dock inte kommunens mark.
Fortifikationsverket arrenderar ca 800 kvm + 150 kvm + plats förr rulltank + båtbrygga + mark för
vaktbyggnad mm.
Denna mark är värdefull för eventuella framtida satsningar inom hamnområdet och bör inte säljas.
Kommunen äger Harön, förutom 2 små bitar, Risanäs 3:2 (ca 4665 kvm) och Risanäs 3:3 (ca 2330
kvm), som ägs av Fortifikationsverket. Marken ligger inom samrådsområde Hinderfritt flyg;
Naturskydd: Ekologiskt känsliga områden samt inom strandskyddsområde. Harön används
sommartid mycket av båtfolk. Jakten är utarrenderad. Dessa småbitar på Harön är i stort sett
värdelösa för kommunen.
Ett markbyte såsom detta blir en förlustaffär för kommunen. Kommunen bör dock inte ställa sig
negativa till att köpa in småfastigheterna på Harön till ett rimligt pris.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker ett markbyte.
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker ett inköp av Risanäs 3:2 och 3:3 till ett rimligt pris.
Ärendet översändes till kommunstyrelsen för beslut.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Tommy Andersson, S, Anna Carlbrant, RP, Roger Gardell, FP, samt ersättare Peter
Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens beslutar att inte godkänna markbytet.
Att meddela Fortifikationsverket att kommunen är intresserade av att köpa Risanäs 3:2 och 3:3 till
ett rimligt pris.
_____________________
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2012/81
§ 79 Kontrollen 7 och 8 - Återköp av tomtmark
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-02-28

Kontrollen 7 och 8 - Återköp av tomtmark,
Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden § 44/2012
Sammanfattning
Ronneby kommunfullmäktige beslutade 2009-12-17, § 294 att sälja tomterna Kontrollen 7 och 8 till
ett rabatterat pris av 50 000 kronor/tomt för att en köpare till båda tomterna skulle kunna samordna
sprängningsarbetena på tomterna och bebygga dem. Sprängningsarbetena skulle bli så kostsamma
att tomterna mer eller mindre sågs som osäljbara till ordinarie pris. Tyvärr har konjunkturen och
lånesituationen gjort att tomterna fortfarande inte är sprängda, bebyggda eller vidaresålda. GK
Markförvaltning ansöker nu om att kommunen köper tillbaka tomterna för 115 000 kronor.
Bedömning
Kjell Olsson ansökte om att få köpa tomterna till ett rabatterat pris, spränga dem och sälja dem. Inte
för vinstsyfte utan för att hjälpa till att få dem sålda. Kommunen beslutade att sälja tomterna till ett
rabatterat pris av 50 000 kronor/ tomt. Alla fick chansen att lämna in intresseanmälningar, men
Kjell Olssons företag vann lottningen och fick köpa tomterna.
Avtalen är underskrivna 2010-04-30. Enligt § 9 i avtalen råder byggnationsskyldighet för tomterna.
"Köparen är skyldig att inom två år från det att köpeavtalet underskrivits ha uppfört bostadshus på
fastigheten. Är denna skyldighet inte uppfylld, ska köparen på begäran av kommunen omgående
utbetala ett vite om 50 procent av köpeskillingen.
Kommunen, genom dess kommunstyrelse, kan, om synnerliga skäl föreligger, i beslut bevilja
undantag från skyldigheten enligt 2 st."
Företaget bör befrias från byggnationsskyldigheten.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avstyrka ett återköp av tomterna.
Tidpunkten för byggnationsskyldigheten och utdömande av vite skjuts upp i 5 år.
Ärendet översändes till kommunstyrelsen för beslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Anna Carlbrant, RP, observerande ersättare Monika
Lindqvist, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Miljö- och byggnadsnämnden
för vidare utredning gällande tomterna Kontrollen 2 och 3, samt 7 och 8 för att belysa helheten för
de fyra tomterna.
_____________________
Exp. Byggnadsnämnden
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2012/41
§ 80 Revidering av lokala miljömål
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-30

Inbjudan till Kommunstyrelsen att deltaga
i arbetet med att revidera de lokala
miljömålen

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-27

Förslag till projektbeskrivning för
revidering av lokala miljömål samt
inbjudan till samtliga nämnder och bolag
att deltaga i arbetet.

Miljö, energi och säkerhetssamordnare Kerstin Hannrup lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Inbjudan att deltaga i arbetet med att revidera de lokala miljömålen
Under 2012 och 2013 kommer arbetet med att revidera de lokala miljömålen att pågå. För att målen
ska vara så väl förankrade som möjligt samt realistiska för de olika verksamheterna och bolagen
bjuds ni härmed in att deltaga i detta viktiga arbete.
Varje nämnd uppmanas att utse en politiker att ingå i den interna referensgruppen samt en
tjänsteman att ingå i arbetsgruppen för det fortsatta arbetet. Senast den 1 mars 2012 vill vi ha ert
svar.
För att få en bra start på arbetet planeras en kick-off med inspirerande föredragshållare i mars/april
För referensgruppen planeras möten i juni, september och i november.
Arbetsgruppen träffas på möten 1 gång/månad under perioden april – oktober.
Kenneth Michaelsson, C, meddelar att det ska utses två ledamöter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att upplåta de två platserna, för arbetet med de lokala
miljömålen, till Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna samt även låta Ronnebyparitet ha
möjlighet att utse en ledamot.
Att representanterna utse på Kommunstyrelsen.
_____________________
Exp.
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Ronnebypartiet
.
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2012/100
§ 81 Förslag till försäljning av fastigheterna Gertrud 21 och 22 Gustaf Arnolds gata
6, 372 37 Ronneby
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-09

Förslag till försäljning av fastigheterna
Gertrud 21 och 22 Gustaf Arnolds gata 6,
372 37 Ronneby

Tf fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade § 310/2010 att sälja fastigheten Gertrud 21 och 22, Gustaf
Arnolds gata 6, 372 37 Ronneby.
Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i Ronneby sedan januari 2012
och har nu en köpare, Daniel Miletic, Skogsvägen 22, 361 33 Emmaboda.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Gertrud 21
och 22, Gustaf Arnolds gata 6, 372 37 Ronneby till Daniel Miletic, Skogsvägen 22, 361 33
Emmaboda för en köpskilling om 800 tkr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Roger Gardell, FP, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Gertrud 21 och 22,
Gustaf Arnolds gata 6, 372 37 Ronneby till Daniel Miletic, Skogsvägen 22, 361 33 Emmaboda för
en köpskilling om 800 tkr.
_____________________
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2012/32
§ 82 Äskande av medel för utförande av kostverksamhetsutredning
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-23

Äskande av medel för utförande av
kostverksamhetsutredning

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Vid KS sammanträde 2010-10-05 § 285 beslutades det att kommunens måltidsverksamhet skulle
utredas i enlighet med då upprättat förslag till projektplan. Därefter har organisationsförändringarna
samt vakanta tjänster medfört att projektet inte drivits framåt. I samband med beslut i
Kommunfullmäktige 2011-06-28 avseende konkurrensprogram för Ronneby kommun gavs
Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för
konkurrensutsättning av kostverksamheten. En förutsättning för efterfrågad utredning är att
kostverksamheten utretts, något som med fördel kan genomföras enligt nedan redovisat upplägg.
Utredning
Då förutsättningarna sedan 2010-10-05 förändrats både organisatoriskt och utredningsmässigt har
omtag avseende utredningens omfattning genomförts. Kostenheten ingår idag i Tekniska
förvaltningen och utredningen skall efter beslutet i KF 2011-06-28 även belysa förutsättningar för
en eventuell konkurrensutsättning av verksamheten. Förslag till upplägg och tidplan redovisas
enligt nedan:
Upplägg
1. Nulägesbeskrivning. Ronneby kommun sammanställer framtagna nulägesbeskrivningar från
tidigare genomförda utredningar, varvid kommunen tillsammans med konsult uppdaterar
samt reviderar dessa.
2. Kostpolitiskt resonemang. Konsult ansvarar för att föra kostpolitiskt resonemang med
kommunens styrgrupp (tjänstemän samt politiker) för att på så sätt skapa grund för
kostutredningens inriktning. Härvid skall diskussion föras kring:
a. produktionsalternativ
b. interna organisationsalternativ
c. verksamhet inom egen regi jämfört med konkurrensutsättning
3. Kostutredning. Konsult skall i samråd med kommunens styrgrupp ansvara för att utredning
tas fram i linje med genomfört kostpolitiskt resonemang. Utredningen skall belysa
organisationsförslag, omställningsåtgärder, förslag på tidplan, ekonomisk konsekvens mm.
4. Presentation. Konsult ansvarar tillsammans med tjänstemän inom Tekniska förvaltningen,
Utbildningsförvaltningen samt Äldreförvaltningen för att genomförd utredning presenteras
både i rapportform samt muntligt för berörda politiker och verksamheter.
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Tidplan
Utredningen föreslås genomföras under våren 2012.
Styrgrupp
För att möjliggöra ett väl grundat beslutsunderlag för kostverksamhetens fortsatta utformning krävs
både att utredningens inriktning är väl förankrad samt att styrbehov under utredningens gång
möjliggörs. För att klara detta erfordras en styrgrupp bestående av både politiker och tjänstemän
enligt förslag nedan:
 3 st politiker utsedda av kommunstyrelsen


Kostchef samt Förvaltningschef för Tekniska förvaltningen



Erforderligt antal representanter för Utbildningsförvaltningen och Äldreförvaltningen

Kostnad för genomförande av föreslagen utredning bedöms uppgå till 300.000kr.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
-att Kostenheten tilldelas 300.000 kr för genomförande av kostverksamhetsutredning enligt ovan
beskrivet upplägg.
-att Kommunstyrelsen utser 3 st politiker som skall ingå i utredningens styrgrupp.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar avslag på tilläggsäskande om 300 tkr för
kostverksamhetsutredning samt att ärendet återaktualiseras på Arbetsutskottet den 27 mars 2012
gällande direktiv till pågående och kommande utredningar.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att åter aktualisera ärendet på sammanträdet den 26 mars 2012 gällande
direktiv till pågående och kommande utredningar.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå ansökan om tilläggsanslag om
300 tkr för kostverksamhetsutredning.
_____________________
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2011/64
§ 83 Utvärdering av den planerade verksamheten i Ronneby sporthall
Beslutsunderlag
1

Handling

2012-02-27

FKN § 12/2012 Redogörelse med en
utvärdering av den planerade
verksamheten i Ronneby Sporthall, Fritidoch kulturnämnden

2

Beslut allmänt ärende

2011-06-20

KF §178/2011 2011-06-16, Besvarande
av medborgarförslag från Julia Cherciu
om att öppna en fritidsgård eller
mötesplats på Älgbacken

3

Handling

2011-02-11

Medborgarförslag angående en
fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken,
Julia Cherciu

Fritid- och kulturnämnden § 12/2012
Fritidskonsulent/fritidsledare Lisbeth Karlsson lämnar följande redogörelse gällande Sporthallen.
Sammanfattning
Under hösten 2011 startade vi upp en aktivitet i sporthallens A-sal, med målgrupp föreningslös
ungdom. När vi startade var det meningen att det skulle vara en fritidsledare och att vaktmästaren
som var i tjänst skulle vara behjälplig, men det var inget som fungerade i praktiken, eftersom
vaktmästaren hade tjänst på flera anläggningar. Vi bestämde därför att de fritidsledare som jobbade
fredagskvällen började i sporthallen klockan 17:00 och hade aktivitet fram till 18:30 och därefter
öppnade upp Bruket 19:00. Vi har därför kompenserat de ungdomar som inte besöker sporthallen
med att öppna upp Bruket redan klockan 17:00 på lördagskvällen.
Detta har varit en välbesökt aktivitet med 15-25 ungdomar varje gång. Det har varit mestadels
ungdomar med utländsk bakgrund. Vi har även haft de ensamkommande flyktingbarnen från Cura
Park som kommit och spelat. Aktiviteten har varit fotboll. Detta har varit en trevlig aktivitet som vi
tycker har fungerat bra och alla ungdomar uppskattat och haft roligt. Vi fortsätter denna aktivitet
även under våren 2012.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera redogörelsen till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Fritids- och
kulturförvaltningen med motiveringen att det ska göras en utförligare utredning av den planerade
verksamheten.
_____________________
Exp.
Fritids- och kulturförvaltningen
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2012/85
§ 84 Fastställande av förfrågningsunderlag företags- och skolhälsovård
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-07

Fastställande av förfrågningsunderlag
företags- och skolhälsovård

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun, AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö och
Teknik AB inbjuder Er härmed att inkomma med anbud på företags- och skolhälsovård, i
omfattning och på villkor enligt denna förfrågan.
Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en leverantör.
Observera att det i förfrågan finns skallkrav och dessa skall vara uppfyllda, annars deltager inte
anbudet i utvärderingen.
Omfattning: Inköpen för år 2011 uppgick till ca 2,5 milj. kronor. Uppgiften lämnas som
upplysning utan förbindelse.
Upphandlingsform: Förenklad upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående
förhandling.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förfrågningsunderlag för företags- och
skolhälsovård.
_____________________
Exp.
Upphandling, Teo Zickbauer
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2011/310
§ 85 Besvarande av medborgarförslag från Tommy Andersson att kommunen köper
in cyklar som personalen sedan kan köpa genom löneavdrag
Beslutsunderlag
1

Handling

2012-03-07

Yttrande över medborgarförslag
angående att kommunen köper in cyklar
som personalen sen kan köpa mot
löneavdrag

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-05

Medborgarförslag från Tommy
Andersson att kommunen köper in cyklar
som personalen sedan kan köpa genom
löneavdrag

3

Beslut allmänt ärende

2011-09-28

KF §237/2011 2011-09-29, Anmälan av
medborgarförslag från Tommy
Andersson med flera om att kommunen
köper in cyklar som personalen sedan
kan köpa genom löneavdrag

4

Handling

2011-09-22

Medborgarförslag att kommunen köper in
cyklar som personalen sedan kan köpa
genom löneavdrag, Tommy Andersson

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tommy Andersson med flera har lämnat medborgarförslag om att få kommunanställda att
cykla mer till arbetet. Att kommunen köper in cyklar, el-cyklar samt vanliga som man kan
köpa genom löneavdrag. Samma system som användes med datorer till anställda för några
år sedan. Får man folk till att cykla mer befrämjar det både hälsan och miljön.
Medborgarförslaget har remitterats till Personalenheten.
Remissyttrande från Personalenheten:
Samordnings- och utvecklingsenheten har begärt remissyttrande gällande medborgarförslag från
Tommy Andersson med flera om att kommunen ska köpa in såväl ordinära cyklar som elcyklar,
som personalen sedan kan köpa genom löneavdrag.
Den avsedda hanteringen kallas löneväxling och innebär att en anställd byter en del av sin lön mot
en förmån. I det tänkta fallet står kommunen för kostnaden för en cykel gentemot en leverantör och
den enskilde arbetstagaren har en skuld till kommunen. Skulden regleras genom löneavdrag.
Personalenheten kommer under året att arbeta med att ta fram ett nytt personalpolitiskt program. I
detta arbete är avsikten att titta på bl a anställningsvillkor och förmåner. Vår bedömning är att
medborgarförslaget ska besvaras inom ramen för vad som fastställs i det nya personalpolitiska
programmet. Vi föreslår därför att medborgarförslaget om inköp av cyklar som personal kan köpa
genom löneavdrag behandlas då ett nytt personalpolitiskt program antagits.
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Bedömning
Erfarenheterna från hanteringen av hemdatorerna tydliggör att en rad frågor måste besvaras
innan man beslutar om att använda bruttolöneavdrag för exempelvis inköp av cyklar.
Kommunen som arbetsgivare har att ta ställning till om man vill använda modellen med
bruttolöneavdrag för exempelvis köp av cyklar och för övriga frågor som framställs av
personalen.
Personalenheten kommer under året att arbeta med att ta fram ett nytt personalpolitiskt
program. I detta arbete är avsikten att titta på bl.a. anställningsvillkor och förmåner. Om
principen med bruttolöneavdrag ska användas får man fundera över vilka varor och tjänster
detta ska gälla för.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige
Att Personalenheten behandlar frågan i samband med framtagandet av ett nytt
personalpolitiskt program.
Att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C
JanAnders Palmqvist, S, samt observerande ersättare Monika Lindqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
_____________________
Exp.
Upphandling, Teo Zickbauer
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2011/296
§ 86 Besvarande av medborgarförslag från Ingela Kindblad om att införa ekologiska
luncher
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-07

Yttrande över medborgarförslag om att
införa ekologiska luncher,
Utbildningsenheten

2

Handling

2012-03-07

Yttrande över medborgarförslag om att
införa ekologiska luncher, Kosteneheten

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-01

Besvarande av medborgarförslag från
Ingela Kindblad om att införa ekologiska
luncher

4

Beslut allmänt ärende

2011-09-27

KF §234/2011 2011-09-29, Anmälan av
medborgarförslag från Ingela Kindblad
om att införa ekologiska luncher

5

Handling

2011-09-09

Medborgarförslag om att införa
ekologiska luncher, Ingela Kindblad

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ingela Kindblad har lämnat medborgarförslag om att kommunen, från den 2011-10-01,
inför ekologiska luncher lagade från grunden utan kemiska tillsatser och smakförstärkare
för barnen på Parkdala förskola och därefter de olika grundskolorna och gymnasieskolan i
Ronneby kommun.
Medborgarförslaget har remitterats till Utbildningsnämnden och till Tekniska
förvaltningen-Kostenheten.
Remissyttrande från Utbildningsnämnden:
Ingela Kindblad anför att hennes dotter utvecklat allergi mot kemiska tillsatser och
smakförstärkare i maten och att hon, inte kan få sådan mat som hon tål, vid Parkdala
förskola. Trots läkarintyg med information om kostråd, kan inte förskolan tillaga detta
p.g.a. kommunens upphandlingsregler, säger Ingela Kindblad.
Frågan faller delvis utanför utbildningsförvaltningens ansvarsområde, eftersom
kostenheten i kommunen ska bistå med kompetens kring specialkoster då barn/elever har
matallergier. Utbildningsförvaltningen litar till att den specialistkompetens som ska finnas
för detta, finns inom kostenheten. Frågan om upphandlingsreglementet är inte
förvaltningen ansvarsområde. Här kan man möjligen ha förväntningar på kommande
”Kostutredning och kostpolitiska program” i kommunen. Frågan är av principiell vikt och
berör alla barn och elever i kommunen och kan inte begränsas till en viss förskola etc.
Skollagen reglerar enbart frågan om att elever ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider.
Remissyttrande från Tekniska förvaltningen-Kostenheten:
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2012-03-12

24(38)

För att en tillsats ska få användas i livsmedel måste den vara godkänd. Tillsatserna
godkänns av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för användning inom hela
EU. Endast tillsatser som inte utgör någon hälsorisk och är av värde för konsumenten eller
nödvändiga för livsmedlets hantering blir godkända.
Även i mat som lagas hemma används olika ämnen och tillsatser för att påverka matens
smak (salt, socker, kryddor) färg (soja, saffran, gurkmeja) konsistens (mjöl, gelantin,
potatismjöl) eller hållbarhet (konserveringsmedel). Dessa ämnen används även i
industrilagad mat, men där kan det av olika skäl behövas fler livsmedelstillsatser. Kravet
på livsmedlets hållbarhet och säkerhet är så mycket större än den mat som lagas hemma.
För ekologiska livsmedel gäller särskilda regler för tillsatser. Livsmedelsproducenter får
ansöka hos Livsmedelsverket för att få använda en konventionell ingrediens (max 5 %) när
det inte finns ekologisk ingrediens att tillgå.
Kommunen har idag upphandlat ekologiska livsmedel motsvarande 18 % (enbart
kostenheten 23 %) av de totala livsmedelsinköpen och flera produkter är endast
upphandlade som ekologiska. Kostenheten följer utvecklingen och byter successivt ut
produkter från konventionellt till ekologiskt producerade.
I Matdokumentet finns ett mål för produktkvaliten som säger att kommunen ska utesluta
tillsatser så långt det är möjligt och därför ställer kostenheten krav på
livsmedelsproducenter att i möjligaste mån eliminera livsmedelstillsatserna.
Sammanfattning, kostenheten anser att Ingela Kindblads dotter bör få sin mat tillagad på
Parkdala förskola, eftersom kokerskan besitter kunskap och kännedom om vilka råvaror
och maträtter som är säkra för dottern. Samordning kan också ske med övrig
matproduktion på Parkdala.
Vid behov bistår kostenheten med kompetens kring specialkoster då barn/elever har
matallergier och när det enskilda individärendet så kräver, köps de råvaror som krävs för
att kunna servera en måltid.
Bedömning
Tillsatsföreskrifterna-Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFSF 2010:2) om
livsmedelstillsatser innehåller regler om sötningsmedel, färgämnen och andra ämnen som
får användas som livsmedelstillsatser. Föreskrifterna kompletterar bl.a.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008
om livsmedelstillsatser.
Livsmedelstillsatser definieras i artikel 3 i tillsatsförordningen. För att ett ämne ska klassas
som en tillsats ska ämnet uppfylla de kriterier som anges i denna artikel. I artikel 3 finns
även en lista över vissa ämnen som inte anses vara tillsatser. Några exempel är
tuggummibaser, ammoniumklorid och inulin.
I Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel regleras hur
tillsatser ska anges när de ingår i andra livsmedel. Det ska alltid framgå varför tillsatsen
används i livsmedlet vilket anges med ett så kallat funktionsnamn. Efter funktionsnamnet
ska tillsatsens vedertagna namn eller E-nummer anges.
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Enligt Livsmedelsverket har tillsatser olika teknologisk funktion och används i livsmedel
för att t.ex. öka hållbarheten, påverka konsistensen eller påverka färg och smak.
För att en tillsats ska få användas i livsmedel krävs att den har godkänts inom EU. Andra
tillsatser är alltså förbjudna. Endast tillsatser som inte utgör någon hälsorisk och som är av
värde för konsumenten eller nödvändiga för livsmedlets hantering blir godkända.
Överkänslighetsreaktioner mot tillsatser är sällsynta. Det finns enstaka tillsatser som kan
ge upphov till allergiska reaktioner. Vanligtvis drabbas personer som redan tidigare liver
av någon allergisk sjukdom. Vissa tillsatser kan försämra redan etablerad allergi, framför
allt hudrelaterade reaktioner som eksem och nässelfeber. På livsmedelsverkets hemsida
beskrivs tillsatser som har satts i samband med allergiska reaktioner eller andra
överkänslighetsreaktioner.
Vad skiljer ekologisk mat från konventionellt producerad?
I den ekologiska odlingen ersätts konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel med andra
åtgärder. Vissa hjälpmedel i produktionen, som betraktas som ”naturliga”, får användas,
till exempel såpvatten och kalk.
Det finns regler – EG-förordningar – som reglerar den ekologiska produktionen inom
medlemsländerna. Ekologisk mat ska vara märkt med det kontrollorgans kodnummer som
har övervakat det sista steget i produktionen av maten.
För att få märka livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller minst 95 % ekologiska
ingredienser och att alla steg i produktionen har varit kontrollerade av ekologiska
kontrollorgan. För övriga 5 % kan man ansöka hos Livsmedelsverket att få använda en
konventionell ingrediens när det inte finns ekologisk ingrediens av jordbruksursprung i rätt
mängd eller av rätt kvalitet.
En ingrediens är ett ämne som används vid tillverkning och beredning av livsmedel.
Ingrediensen finns kvar i den färdiga varan.
Konventionella och ekologiska livsmedel innehåller flera naturliga ingredienser som
genom extrahering får ett E nummer, naturligt eller syntetiskt beroende på
framställningsprocessen.
Som exempel på naturliga ingredienser, kan nämnas citronsyra E 330, emulgeringsmedel
lecitin E 322, färgämne rödbetsrött E 162, konserveringsmedel ättiksyra E 260 och
förtjockningsmedel pektin E 440.
Kommunen har idag upphandlat ekologiska livsmedel motsvarande 18 % av de totala
livsmedelsinköpen. Målet är att till 2015 ha uppnått minst 40 %. En del produkter är endast
upphandlade som ekologiska och vissa ekologiska produkter finns som alternativ till de
konventionella. Kostenheten följer utvecklingen och byter successivt ut produkter från
konventionellt producerade till ekologiskt producerade. Beställningar av produkter gör
respektive tillagningskök/förskola.
Beträffande tillsatser finns det i Matdokumentet ett mål för produktkvaliten som säger att
kommunen ska utesluta tillsatser så långt det är möjligt och att fortsätta ställa krav på
innehållet för att utesluta hälsoskadliga ämnen.
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Kostenheten bistår med kompetens kring specialkoster då barn/elever har matallergier och
i det fall det enskilda individärendet så kräver, köps de livsmedel som krävs för att kunna
servera en måltid.
Kompetens finns, som även Ingela Kindblad framhåller, på Parkdala förskola hos
kokerskan för att kunna laga den mat som är lämplig för hennes dotter. Eftersom
kokerskan själv beställer sina livsmedel och lagar maten, kan hon styra över dessa inköp.
Mer information finns också att hitta på Äkta ara. www.aktavara.org
Äkta vara är en ideell förening som har tagit fram kriterier för att bl.a. underlätta för de
konsumenter som söker livsmedel som är fria från tillsatser.
Beställningarna ska ske inom de tecknade ramavtal som kommunen har med
livsmedelsleverantörerna. I de fall varor inte finns att tillgå hos avtalsleverantörerna, ska
kontakt tas med upphandlingsfunktionen för att hitta en lösning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige
Att kokerskan på Parkdala förskola lagar den mat som krävs för Ingela Kindblads dotter.
Livsmedelsinköpen ska ske inom ramen för de tecknade livsmedelsavtalen. I annat fall ska
kontakt tas med upphandlingsfunktionen för att hitta en lösning.
Att kokerskan, i de fall hon behöver råd och stöd, kontaktar kostenheten.
Att en översyn av hantering av individuella ärenden ska tas i den kommande Kostutredning
för att föreslå en långsiktig lösning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Tommy Andersson, S, tjänstgörande ersättare Monika Lindqvist, S, samt ersättare
Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
_____________________
Exp.
Upphandling, Teo Zickbauer
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2011/327
§ 87 Besvarande av medborgarförslag från Ingela Kindblad om att införa kostpolicy
i Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-07

Remissyttrande från kostenheten gällande
medborgarförslag från Ingela Kindblad om
att införa kostpolicy i Ronneby kommun

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-06

Besvarande av Medborgarförslag från
Ingela Kindblad om att införa kostpolicy i
Ronneby kommun

3

Beslut allmänt ärende

2011-10-04

KF § 238/2011 2011-09-29, Anmälan av
medborgarförslag från Ingela Kindblad
om att införa kostpolicy i Ronneby
kommun

4

Handling

2011-10-04

Medborgarförslag från Ingela Kindblad
om att införa kostpolicy i Ronneby
kommun, Ingela kindblad

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ingela Kindblad har lämnat in följande medborgarförslag om att införa kostpolicy i
Ronneby kommun.
”Kostpolicyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i
det dagliga arbetet. Policyn kan användas vid planering och uppföljning av
måltidsverksamheten. Kostenheten och respektive rektor ansvarar för att policyn efterlevs.
Policyn kommer att underlätta för kommunens kokerskor/kockar att kunna arbeta mot en
näringsriktig och god måltid för barnen i förskolan, grundskolan och på gymnasiet.
Kostpolicyn syftar bland annat till att:
 Motverka servering av mat som gör barnen sjuka samt säkerställa servering av säker mat för
allergiker och överkänsliga.


Servera god mat av hög kvalitet och bra näringsinnehåll i kommunens samtliga
verksamheter, måltiderna ska vara något man ser framemot under dagen.”

Under 2011 fattade Kommunstyrelsen om ”Matdokument för Ronneby kommun” som bl.a.
innehåller de kvalitets-, miljö- och djurskyddskrav som ska ställas på de livsmedel som
kommunen köper. I beslutet gavs också uppdrag om att ett kostpolitiskt program ska
arbetas fram.
En arbetsgrupp med bl.a. representanter från äldreomsorgen och utbildningsenheten har
påbörjat arbetet med att arbeta fram ett kostpolitiskt program.
Förslaget har varit remitterat till Tekniska förvaltningen – Kostenheten.
Remissyttrande:
Kostchefen Birgitta Fransson anger i sitt yttrande att förslagsställarens inskickade förslag
på kostpolicy tas med i det fortsatta arbetet med framtagande av ett kostpolitiskt program.
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Kostchefen vill dock framhålla att arbete pågår ständigt med att säkerställa att allergiker
och överkänsliga personer, så långt det är möjligt, inte serveras mat som gör barn eller
andra sjuka.
Bedömning
Under 2011 togs beslut om ”Matdokument för Ronneby kommun” som bl.a. innehåller de
kvalitets-, miljö- och djurskyddskrav som ska ställas på de livsmedel som kommunen
köper.
I dokumentet finns ett mål för produktkvaliteten som säger att kommunen ska utesluta
tillsatser så långt det är möjligt och att fortsätta ställa krav på innehållet för att utesluta
hälsoskadliga ämnen.
I beslutet gavs också uppdrag om att ett kostpolitiskt program ska arbetas fram som utöver
produktkvalité också ska innehålla
– en plan för kommunens försörjning av kompetens för matsedelsplanering och näringsberäkning
för samtliga tillagningskök
–

alternativa matsedlar för att minimera klimatpåverkan

–

hur uppföljning av miljövarudeklarationer ska ske

–

en planering för att minimera varmhållningstiden

–

vilka åtgärder som ska vidtagas för att skollunchen ska serveras mellan kl. 11.00 – 13.00

–

en beskrivning över hur kvalitetsuppföljningar ska ske

En arbetsgrupp med bl.a. representanter från äldreomsorgen och utbildningsenheten har
påbörjat arbetet med att arbeta fram ett kostpolitiskt program.
Det bedöms att förslagsställarens förslag på kostpolicy kan ingå i det fortsatta arbetet med
framtagande av ett kostpolitiskt program.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige
Att med hänvisning till tidigare beslut om framtagande av ett kostpolitiskt program, samt
med komplettering av förslagsställarens förslag på kostpolicy anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamot Kenneth Michaelsson, C, samt ersättare
Peter Bowin, V.
Yrkanden
Kenneth Michaelsson, C, yrkar att texten – ”samt med komplettering av förslagsställarens förslag
på kostpolicy”, stryks.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till tidigare
beslut om framtagande av ett kostpolitiskt program anse medborgarförslaget besvarat.
_____________________
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2012/1
§ 88 Revidering av attestreglemente
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-17

Reviderat förslag till revidering av
attestreglemente efter KS 7/2

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-08

Komplettering till attestreglemente

3

Beslut allmänt ärende

2012-02-07

KS § 41/2012 2012-02-07, Revidering av
attestreglemente

4

Beslut allmänt ärende

2012-01-13

KS AU § 9/2012 2012-01-16, Revidering
av attestreglemente

5

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:
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Kostnader för el, fjärrvärme, vatten, avlopp och sopor som följer av avtal/abonnemang för
kommunens egna fastigheter och som erhålls elektroniskt, får hanteras genom att kontering samt
mottagnings- och beslutsattest sker med automatik. För de kostnader som beräknas på förbrukning,
tillåts att förbrukningen avviker upp till 12 % från den genomsnittliga förbrukningen under de
senaste tre åren för respektive månad. Genomsnittlig förbrukning de senaste tre åren per månad
räknas om till en genomsnittlig kostnad per månad, baserat på aktuellt avtalspris, inte historisk
kostnad. Fakturor utanför detta intervall mottagnings- och beslutsattesteras enligt gängse rutiner.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Anderson, S, observerande ersättare Monika Lindqvist, S, samt
ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i
attestreglementet:
§ 4 Beslutsattest efter nuvarande tredje stycket:
Kostnader för el, fjärrvärme, vatten, avlopp och sopor som följer av avtal/abonnemang för
kommunens egna fastigheter och som erhålls elektroniskt, får hanteras genom att kontering samt
mottagnings- och beslutsattest sker med automatik. För de kostnader som beräknas på förbrukning,
tillåts att förbrukningen avviker upp till 12 % från den genomsnittliga förbrukningen under de
senaste tre åren för respektive månad. Genomsnittlig förbrukning de senaste tre åren per månad
räknas om till en genomsnittlig kostnad per månad, baserat på aktuellt avtalspris, inte historisk
kostnad. Fakturor utanför detta intervall mottagnings- och beslutsattesteras enligt gängse rutiner.
_____________________
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2011/202
§ 89 Lägesrapport kommunfullmäktiges uppdrag
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-07

Återrapportering av uppdrag och beslut
från kommunfullmäktige

Kommundirektör Jörn Wahlroth redovisar lägesrapport om Kommunfullmäktiges uppdrag.
Sammanfattning
En läges/återrapport över uppdrag och beslut givan av Kommunfullmäktige dels budget 20122,
samt löpande under 2012-2011 presenteras för ledamöterna.
Pågående beredning av motioner och medborgarförslag rapporteras i särskild ordning. I denna
redovisning upptas motioner och medborgarförslag som har behandlats av Kommunfullmäktige och
där beslutet resultera i ett uppdrag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, tjänstgörande ersättare Monika Lindqvist, S, samt ersättare Peter Bovin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
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2012/28
§ 90 Delegationsärenden
Beslutsunderlag
2 Handling

2012-02-24

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor, Äldreförvaltningen

Sammanfattning
Äldrechef Torill Skaar redovisar en återrapport av verkställda beslut enligt Kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 6, personalfrågor:
2012-01-23 Sara Carlsson vik enheteschef för Birgitta Mattsson 2012-01-23—2012-03-3 100%
2012-03-05Anne Lindoff, enhetschef, går upphandlare till 100 % från 2012-03-05
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, samt
JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbeslutet till protokollet.
Uppmana nämnderna att se till att verkställda beslut enligt Kommunstyrelsens delegationsordning,
punkt 6 personalfrågor (anställningar över sex (6) månader) redovisas.
_____________________
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2012/96
§ 91 Information om kommunens krediter
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-07

Information om kommunens krediter

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade (KF § 267/2011) om en finanspolicy som innebar att tills vidare, vid
behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer
än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med
korta räntebindningstider men med möjlighet att vid de tillfällen långa räntebindningstider är
ekonomiskt mer gynnsamma eller jämförbara med korta, välja lång räntebindning. Av bifogad
finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per den 31 december till 557 (559 T2 år 2011) mkr. 78 (89) %
av kommunens lånestock om 893 mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av
lånestocken har 79 (80) % en kapitalbindningstid som är kortare än ett år.
Under 2011 har styrräntan, som påverkar den rörliga räntan, höjts successivt från 1,25 % till 2,0 %
för att därefter sänkas till nuvarande nivå på 1,5 %. Det råder osäkerheten kring den fortsatta
räntebanan för reporäntan. Riksbanken prognostiserar att ränta kommer ligga kvar på denna nivå en
bit in på 2013.
Lån med Stibor 3 månaders räntebindningstid och 1 års kapitalbindning upphandlas i februari 2012
till 2,65 % hos Kommuninvest. Ett lån med 3 års räntebindning ligger för närvarande något lägre än
ett 3 månaders Stiborlån med 1 års kapitalbindning.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken riskexponering som ska gälla
för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M , ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Anna Carlbrant, RP, observerande ersättare Monika
Lindqvist, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till Kommunfullmäktige.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2012-03-12

36(38)

2010/369
§ 92 Årsredovisning 2011
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS § 78/2012 2012-03-06, Årsredovisning
2011

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-05

Årsredovisning 2011

Kommunstyrelsen § 787/2012
Ekonomichef Johan Sjögren redovisar förslag till årsredovisning för 2011.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna densamma till
Kommunfullmäktige och revisorerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att komplettera och kontrollera efterfrågade
verksamhetsmått inom Utbildningsnämndens samt Miljö- och byggnadsnämndens områden.
Ekonomichef Johan Sjögren redovisar en komplettering av verksamhetsmått gällande
Utbildningsförvaltningen. Miljö- och byggnadsförvaltningens verksamhetsmått avseende
bostadsanpassningsärende är inte säkerställda varför dessa föreslås strykas ur årsredovisningen..
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, samt tjänstgörande ersättare Monika Lindqvist, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, med instämmande av Kenneth Michaelsson, C, yrkar att
verksamhetsmåtten avseende Miljö- och byggnadsförvaltningen ska ligga oförändrade. Att en
fördjupning av kontot bostadsanpassning ska redovisas på Arbetsutskottet 27 mars 2012.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller desamma.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningschef Jan Moberg i uppdrag att redovisa en fördjupning av
kontot bostadsanpassning på sammanträdet den 26 mars 2012.
Arbetsutskottets förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att komplettera Utbildningsförvaltningens verksamhetsmått, enligt
bilaga.
_____________________
Exp.
Jan Moberg
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2012/12
§ 93 Kurser och konferenser
Ordförande Roger Fredriksson, M, redovisar:
Årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger rum den 8 maj 2012 kl 10 00 - 12 00 i
Lunds brandstations lokaler, Gastelyckan Lund.
Region Blekinge /Trafikverket – Inbjudan till dialog om regional utveckling och infrastruktur,
förslag till mötestid torsdagen den 22 mars kl 09 00 – 12 00 .
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att utse ekonomchef Johan Sjögren som ombud och ekonom/controller
Peter Nordberg som ersättare i Kommunassurans.
Att Arbetsutskottet får delta i Dialog om regional utveckling och infrastruktur, anmälan om
deltagande ska göras till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
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2012/11
§ 94 Delgivningsärende
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-07

Delgivningsärende

Sammanfattning
Bygg- och fastighetsenheten, delegationsbeslut.
Kommuninvest, bakgrundsinformation Amerikansk kommunobligationsstrategi.
Lantmäteriet, underrättelse om beslut Hoby 1:3, Kullåkra 1:15 mfl.
Länsstyrelsen, beslut om återbetalning av anmälningsavgift.
Länsstyrelsen, beslut om godkännande av slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet "förstudie återställande av Kärreviken, Ekenäs".
Olofströms kommun, budget 2012 med planår 2013-2014.
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:06-07.
Protokoll
Cura Individutveckling 2012-01-25.
Kommunala Pensionärsrådet 2012-02-15.
Region Blekinge 2012-02-01.
Protokollsutdrag
Utbildningsnämnden §§17-19/2012
_____________________
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