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2012/332
§ 359 Förslag till taxor för VA, elnät och renhållning 2013
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-02

Förslag till taxor för VA, elnät och
renhållning 2013, Ronneby Miljö & Teknik
AB

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I budget har vi räknat med en löneökning på 3 %. Vi räknar också med kostnadsökning på de varor
och tjänster som köps in till bolaget. Storleken på denna ökning är mera svårbedömd.
Vi har räknat med en budgeterad ränta på 3 %.
De största investeringarna under 2013 ligger inom VA-verksamheten. Det förändrade klimatet
innebär större krav på våra VA-anläggningar med ökade kostnader. Alternativa lösningar med
dammar och öppna ytor där vattnet kan svämma över utan att skada fast egendom är ett måste.
TAXOR FÖR 2013
VA-Taxan
Försäljningen av dricksvatten minskar från år till år. Organisationen slimmas även under 2012 då en
arbetsledare på vattenmätarverkstaden inte ersattes vid pensionering. Då vi fortsatt har stora
investeringar att göra på VA-sidan föreslår styrelsen en höjning av förbrukningstaxan med 2 %
både på fast och rörlig del. Höjningen innebär att den rörliga avgiften höjs med 50 öre/m3 och den
fasta avgiften höjs med 74 kr/år
Föreslagna taxor för brukningsavgiften se bifogad taxetabell bilaga 1.
Anläggningsavgiften föreslås höjas med 5 %.
Föreslagna taxor för anläggningsavgiften se bifogad taxetabell bilaga 2.
Elnäts- verksamheten.
Styrelsen föreslår oförändrade taxor.
Vår taxa på elnätssidan har inte höjts på de senaste åren. Förhandsregleringen som nu är genomförd
och godkänd av Energimyndigheten ger oss möjligheten att höja taxan med 8.6 % varje år till 2015.
Vi gör bedömningen att vår taxa kommer att fortsatt vara på en låg nivå.
Renhållningsverksamheten.
Målet är att få bort fraktionerna Latrin och Osorterat. Styrelsen föreslår därför en höjning för både
latrin, fettavskiljare och osorterat med 20 %. Tömning av slutna tankar och trekammarbrunnar
föreslås höjas med 3 %.
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Ny tillståndsansökan pågår för Angelskog avfallsanläggning.
Renhållningens framtid är mycket beroende av den nya tillståndsansökan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, och
Kenneth Michaelsson, C.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_____________________
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2012/333
§ 360 Investeringsbudget 2013, Ronneby Miljö & Teknik AB
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-02

Investeringsbudget 2013, Ronneby Miljö
& Teknik AB

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Elnät.
Investeringarna beräknas till 7.6 Mkr. Den största investeringen ligger i en ny sjökabel mellan P3
och Gökalv. Utredning angående vindkraft och solfångare pågår. Inga kostnader är upptagna för
detta i 2013 investeringsbudget.
VA-verksamheten.
VA-verksamheten är i behov av stora investeringar som vi flaggat för tidigare. För 2013
beräknas investeringarna till strax under 48 Mkr. Vi reinvesterar 6.5 Mkr i uttjänta vatten och
avloppsledningar. Saneringsarbetet i Bräkne-Hoby fortsätter 2 Mkr är avsatta för detta. Vi hoppas
på beslut att bygga dagvattendammen vid Brunnsvallen samt uppdimensionering av ledningar under
nästa år. Kostnaden är beräknad till 5.0 Mkr. Säkra dricksvattnet i Bräkne-Hoby och Eringsboda
kostar ca 25 Mkr.
Fjärrvärme.
Investeringarna är beräknade till 10.0 Mkr för 2013. Vi fortsätter att lägga om en etapp av
fjärrvärmenätet i Hulta Norra på 3.0 Mkr. Vi kommer också att bygga en etapp i Sanden BräkneHoby.
Renhållningen.
Investeringarna beräknas till 12.1 Mkr för 2013. Investeringarna innebär utbyggnad av en
containerplan samt byte av div. fordon.
IT/Bredband.
Verksamheten har dålig ekonomi. Underskottet för 2013 är beräknat till – 4.2 Mkr. Ett
aktieägartillskott på 1.5 Mkr erhålls. Verksamheten är utsatt för hård konkurrens vilket innebär att
några ökade intäkter kan vi inte räkna med. I investeringsbudgeten är upptaget 800 tkr för att lägga
tomrör vid samschaktning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, samt Roger Gardell, FP.
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att ärendet återremitteras till Ronneby Miljö & Tekniks
styrelse för att se över investeringar kontra avskrivningar och vad det skulle innebära för att jämna
ut/ sänka investeringstakten.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Ronneby Miljö & Tekniks
styrelse för att se över investeringar kontra avskrivningar och vad det skulle innebära för att jämna
ut/sänka investeringstakten.
_____________________
Exp.
Ronneby Miljö & Teknik
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2012/344
§ 361 Möjligheterna att bygga lägenheter i de mindre orterna
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-05

Möjligheterna att bygga lägenheter i de
mindre orterna

AB Ronnebyhus:s VD Sven-Olof Klasson lämnar följande information
Sammanfattning
Allmänt
Beslut om investeringar i bolaget ska fattas enligt affärsmässiga principer. Därvidlag är det ingen
skillnad huruvida investeringen gäller ny- eller ombyggnad i de mindre orterna eller i kommunens
centralort. Affärsmässiga principer innebär bl.a. att investeringsbeslutet ska underställas de
avkastningskrav som marknaden ställer. Marknaden ställer högre avkastningskrav i mindre orter än
i större. Detta föranleds oftast av att risken bedöms vara större f.f.a när det gäller vakanser.
Förutsättningar för nyproduktion.
Vid produktion av hyresrätter behöver följande grundläggande förutsättningar vara uppfyllda.
1. Det ska finnas mark i bra läge med goda grundförhållanden som kan anskaffas till rimliga
priser.
2. Investeringen ska ge en för orten acceptabel hyra med godtagbar avkastning för projektet.
3. Det ska finnas ett tillräckligt antal intressenter till minst åtta lägenheter.
Punkt 1 förutsätts kunna lösas i de mindre tätorter där nyproduktion kan bli aktuell.
Punkt 2 är den avgörande punkten. Kostnaden för nyproduktion ger en hyresnivå som flertalet
intressenter anser vara för hög.
När det gäller produktionskostnaden finns förhållandevis tydligt underlag för småskalig
bostadsproduktion genom den upphandling som vår branschorganisation SABO genomfört och som
blev klar våren 2011. Enligt denna borde det vara möjligt att producera nya bostäder motsvarande
dagens höga krav på standard till en kostnad av ca 20 000 kr/m2 räknat i 2012 års penningvärde.
Vår bedömning är att hyrestaket i mindre orter inom Ronneby kommun ligger på ca 1 300 kr/m2
och år, innebärande att en tvårummare då kostar ca 6 800 kr/månad och en trerummare kostar ca
7 500 kr/månad. Som stöd för denna bedömning har vi erfarenheter från bolagets senaste
nyproduktion i Bräkne-Hoby om totalt åtta lägenheter som var inflyttningsklara i maj 2011.
Beslut om byggnation i Bräkne-Hoby fattades med medvetenhet om att projektets avkastning de
första 10 åren efter färdigställandet inte motsvarar marknadens krav utan den ekonomiska
bedömningen gjordes utifrån ett längre innehav än 10 år. Till grund för beslutet låg också en
diskussion om det gynnsamma ränteläget och förväntningar om fortsatt låga räntor under lång tid
framöver. I vilken mån detta ska påverka avkastningskravet finns olika uppfattningar om.
Marknadens avkastningskrav i Ronneby centrum ligger f.n. på 5,50 - 6,75 %, övriga tätorten 6,25 –
7,5 % och övriga kommunen 8,00 – 8,75 %.
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Förutsatt att affärsmässiga avkastningskrav används vid beräkning av investeringens värde och med
ovanstående bedömningar om produktionspris och hyresnivå uppstår omgående ett
nedskrivningsbehov på ca 25 % av anskaffningsvärdet.
Punkt 3 belyser frågan om det finns en tillräcklig stor efterfrågan som kan motivera ett tillskott av
hyreslägenheter. Under 2011 färdigställdes två hus med sammanlagt åtta lägenheter i Bräkne-Hoby
som är fullt uthyrda. De erfarenheter som vi har från detta projekt är att det ska finnas minst två
intressenter per lägenhet vid projektets början. Under processens gång kommer ett flertal av dessa
att hoppa av medan ett mindre antal nya kommer till.
Att alla lägenheter kan hyras ut från färdigställandetidpunkten är väsentligt för projektets framgång.
I detta projekt har vi haft ett nära och konstruktivt samarbete med samhällsföreningen Bygd i
Samverkan. Stark lokal förankring är en framgångsfaktor för ett nybyggnadsprojekt.
För att få ytterligare erfarenheter om hur efterfrågan är i de mindre tätorterna har kontakt tagits med
samhällsföreningen i Johannishus. Dessa kontakter har hittills inte resulterat i att ett tillräckligt
stort antal intressenter kunnat mobiliseras. I Johannishus finns mark i lämpligt läge att bygga på,
men som vi nu bedömer inte tillräckligt stor efterfrågan på nya lägenheter.
Bedömning
Mot bakgrund av ovanstående så bedömer bolaget att det inte finns några marknadsmässiga
förutsättningar att under den närmaste framtiden etablera fler hyreslägenheter i kommunens mindre
tätorter. Bolaget utesluter däremot inte att ytterligare etableringar kan ske om det visar sig att de
förutsättningar som idag råder på ett markant sätt förändras.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy
Andersson, S, Kenneth Michaelsson, C, samt observerande ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/342
§ 362 Ansökan till Blekinge fiskeområde om medel till att utveckla Ronneby hamn
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-08

Ansökan till Fiskeområde Blekinge om
medel till att utveckla Ronneby hamn

2

Handling

2012-10-04

Ansökan till Blekinge fiskeområde om
medel till att utveckla Ronneby hamn,
Ronneby kommun

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Östra piren i Ronneby hamn är en viktig strategisk plats för att knyta ihop staden Ronneby med
Östersjön men som hitintills har varit en relativt outnyttjad resurs. Närheten till havet, Ronneby åns
utlopp samt naturområden skapar goda förutsättningar till att skapa näringar kopplat till yrkesfiske,
matservering, försäljning av förädlade fiskprodukter såväl som turistindustri i form av
skärgårdstrafik, uthyrning av båtar, kanoter och kajaker, båtplatser, husbilsparkeringar m.m.
Ett projektförslag har arbetats fram av representanter från kommunledningsförvaltningen, miljöoch byggnadsförvaltningen, näringslivsenheten, tekniska förvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen samt ABRI. Projektet syftar till att ta fram en rapport för utvecklingen av
Ronneby hamn med yrkesfisket som utgångspunkt. Detta innebär att tillsammans med kommunala
verksamheter, fiskare, näringsidkare och övriga intressenter:
- Identifiera differentierade verksamheter för fiskare kopplade till turismupplevelser med föreslagna
investeringar som utgångspunkt
- Undersöka möjligheterna till beredningsindustri och restaurangverksamhet
- Identifiera möjliga näringsidkare till att bedriva verksamheter i Ronneby hamn
- Ta fram prioriteringar i föreslagna investeringar med Vecturas förslag och planförslaget som
utgångspunkt samt kostnadsuppgifter för dessa
Rapporten skall ligga till grund för beslut till investeringar i Ronneby hamn.
Ronneby kommun står som sökare och ägare av projektet. En projektledare kommer att anställas på
halvtid under 6 månader för att samordna projektets intressenter, arbeta fram rapporten och
beslutsunderlaget i nära samarbete med planförslagsarbetet och viktiga intressenter.
Som hjälp i arbetet kommer en arbetsgrupp att finnas med representanter från berörda enheter,
förvaltningar och bolag, representanter från fiskarna, byalag och näringsliv. Där till kommer två
större samrådsmöten att hållas med en bredare representation för att skapa bredare engagemang
kring arbetet och större underlag.
Projektets totala budget är 301 100 SEK varav 150 550 SEK från Blekinge fiskeområde och 150
550 SEK av Ronneby kommun i form av egen arbetsinsats. Arbetsinsatsen ryms inom
verksamheternas ordinarie arbetsbeskrivning.
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Bedömning
Projektförslaget har arbetats fram utav representanter från flera förvaltningar samt bolag och
bedöms som strategiskt viktigt i utvecklingsarbetet med Ronneby hamn.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen:
Att godkänna ansökan till Blekinge fiskeområde om medel till att utveckla Ronneby hamn.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, samt Roger Gardell, FP.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan till Blekinge fiskeområde om medel till att
utveckla Ronneby hamn.
Kommunstyrelsen beslutar att utse Kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp för projektet.
_____________________
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2012/317
§ 363 Förhandsinformation om EU-ansökan för projektet Inclusive
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU § 335/2012 2012-10-01,
Förhandsinformation om EU-ansökan för
projektet Inclusive

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-24

Framställan från Karlshamns kommun
om Ronneby kommuns deltagande i
projektet InClusive

3

Handling

2012-09-03

Framställan från Karlshamns kommun
om Ronneby kommuns deltagande i
projektet InClusive som syftar till att
förbättra nyanlända
tredjelandsmedborgares integration
genom regional samverkan., Karlshamns
kommun

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Följande framställan har inkommit från Karlshamns kommun:
Under våren 2012 har representanter från samtliga kommuner i Blekinge län samt Bromölla
kommun träffats för att diskutera frågor kring hur vi kan bli duktigare på att arbeta med att
inkludera nyanlända invandrare. Under våra möten har vi diskuterat gemensamma utmaningar samt
möjligheter med ett kommunöverskridande samarbete. Behovet och intresset har visat sig vara stort
och en ansökan till den av EU finansierade integrationsfonden har påbörjats i syfte att få tillgång till
externa medel för att utveckla det regionala samarbetet.
En eventuell projektansökan ska vara inskickad till ESF-rådet senast den 17:e september 2012.
Beviljade projekt ska påbörjas under första kvartalet 2013 och pågå som längst till 30 juni 2015.
Arbetsgruppen har som ambition att inkomma med en projektansökan till ESF-rådet.
Projektets huvudsyfte är att underlätta för nyanlända invandrare att inkluderas i samhället. En
regional samverkansgrupp bestående av relevanta aktörer med kunskap och erfarenhet kommer att
bildas som i dialog med nyanlända invandrare ska utveckla metoder och genomföra aktiviteter för
att snabba på processen att inkluderas i det svenska samhället.
Att behärska det svenska språket utgör den viktigaste nyckeln för inkludering. Vägen dit går genom
sociala kontakter som ger ingångar till det omgivande samhället. För att så snabbt som möjligt
kunna möjliggöra för nyanlända att skapa sociala kontakter krävs förbättrad samverkan som utgår
från individens egna behov, önskemål och erfarenheter. Genom att utveckla samverkansarbetet i
den tidiga etableringsfasen ska nyanlända snabbare få tillgång till sociala forum som gör det möjligt
att känna gemenskap och samhörighet. Projektets regionala ansats ökar kommunernas möjlighet att
erbjuda stöd i form av förbättrad individanpassad information på hemspråket samt ökade
kontaktnät.
Följande aktiviteter har diskuterats inom ramen för projektet:
- Minst två dialogforum i samtliga medverkande kommuner med politiker, tjänstemän och
nyanlända tredjelandsmedborgare
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- Minst fyra tillfällen för interkulturell utbildning riktade till nyanlända tredjelandsmedborgare i
samtliga medverkande kommuner
- Ett årligt regionalt arbetsmöte för chefer med ansvar för nyanlända för samordnande aktiviteter
- En årlig nätverksträff för regionens modersmålslärare
- Portal för modersmålslärare och lärare i förberedelseklasser för regional samverkan
- Genusperspektivet ska genomsyra samtliga projektets aktiviteter genom att lyfta och diskutera
kulturella värderingar.
Karlshamns kommun står som sökande och ägare av projektet. Deltar i projektet gör
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona kommun, Ronneby kommun,
Olofströms kommun, Sölvesborgs kommun och Bromölla kommun. Önskat bidrag från Ronneby
kommun är 262 197 SEK fördelat på 3 år (se bifogat budgetutdrag). Bidrag till projektet sker i form
av tid. Integrationsfonden täcker upp till 75 % av projektets kostnader.
I framskrivningen av projektförslaget har representanter från utbildningsförvaltningen samt
vuxenutbildningen deltagit. Utbildningsförvaltningen är intresserad av att delta i projektet baserat
på möjligheterna till att utveckla bättre samordning av modersmålslärare mellan kommunerna för
att möjliggöra bättre fördelning av resurserna över länet.
Integrationsfonden riktar sig huvudsakligen mot nyanlända tredjelandsmedborgare som är
arbetskraftsinvandrare, anhöriginvandrare eller fått uppehållstillstånd på grund av synnerligen
ömmande omständigheter. Enheten för arbetsmarknad och integration ser en möjlighet i att genom
projektet engagera en målgrupp som tidigare inte varit representerad i kommunens
integrationsarbete. Det finns även intresse att anordna ett av dialogforumen i samband med valet
2014 för att förbättra kunskapen om kommunal demokrati och för att förbättra valdeltagandet i
målgruppen.
Bedömning
Utefter ovanstående information från utbildningsförvaltningen och enheten för arbetsmarknad och
integration bedöms Ronneby kommuns deltagande i projektet som relevant.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige:
Att Ronneby kommun skall delta i projektet InClusive.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, och
JanAnders Palmqvist, S.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, föreslår att ärendet lämnas till Utbildningsnämnden för beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Utbildningsnämnden
_____________________
Exp. Utbildningsnämnden
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2012/175
§ 364 Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell samordnare Johan Sandevärn och EU-coach Emmy Harlid informerar om
internationell strategi för Ronneby kommun.
Sammanfattning
Ronneby är en av sju utvalda kommuner som kommer att får stöd av en EU-coach. De andra
utvalda kommunerna är Karlskrona, Nybro, Ljungby, Sävsjö, Tranås och Växjö och är en del av
samma projekt.
Inom ramen för denna pilotsatsnings erbjuds en mer praktiskt kompetensutveckling där EU-coachen
arbetar med att diskutera och stötta kommunernas internationella arbete.
EU-coachens roll innefattar bland annat att:
 Analysera nuläget/tidigare erfarenheter ur ett internationellt perspektiv
 Presentera tänkbara fokusområden i samråd med kommunerna
 Stötta i formulerandet av det strategiska internationella arbetet
 Anordna workshops kring internationellt arbete och hålla ihop nätverket av
 deltagande kommuner
 Organisera och planera transnationellt utbyte utifrån valda fokusområden
 Dokumentera och följa upp arbetet
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, och
Tommy Andersson, S.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/330
§ 365 Möjlighet till stimulansundervisning för högpresterande elever
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-01

Möjlighet till stimulansundervisning för
högpresterande elever,
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden § 117/2012
Utbildningsnämnden har tagit del av kvalitetssamordnare Inger Hanssons och
förvaltningssamordnare Thore Aronssons förslag.
Inger Hansson redogör för ärendet.
Bakgrund
Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige enligt § 308/2011.
I den nya skollagen från 2010 betonas i kap3 § 3 alla elevers rätt att utvecklas så långt som möjligt
enligt utbildningens mål. Det gäller inte bara elever med svårigheter som har rätt till stöd utan också
Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. I kommentarerna till lagtexten framhålls att elever som
lätt når kunskapskraven eller har speciella talanger har rätt till individanpassad undervisning och
uppmuntran för att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling. Vid resurstilldelning måste hänsyn tas
till detta.
I vår nya läroplan, Lgr 11, står det i kap 2: Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov,
förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och
samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.
Enligt dessa styrdokument skall alltså varje lärare individualisera sin undervisning så, att både
elever med svårigheter får stöd och elever med goda studieförutsättningar får stimulans och
utmaningar. I många fall upplever lärarna att man arbetar intensivt med elever med svårigheter men
har svårt att räcka till för de högpresterande som också behöver bekräftelse och utmaningar.
Nacka kommun arbetar efter styrdokumenten och har gjort en egen utredning år 2009 ; Maximal
utveckling för alla – Hur möter skolan elever med goda studieförutsättningar? I utredningen lyfter
man bland annat vad forskningen säger om högpresterande och särbegåvade barn.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta följande:
För att skolorna i Ronneby kommun ska få igång ett arbete med stimulansundervisning för
högpresterande elever föreslås följande:
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Steg I
Inspirationsföreläsning för alla pedagoger och ledning
-

Värdegrund/förhållningssätt
Kunskap/metoder/idéer
Aktuell forskning

Steg II
En särskild öronmärkt pott till de båda skolområdena för grundskolan under 2013 och 2014.
-

Förslagsvis 250 kkr/område och helår med start 2013. Totalt 1 miljon för 2013 0ch 2014.
Varje skola ska kunna rekvirera resurser ur denna pott mot beskrivning av hur man tänker arbeta och
sprida sina erfarenheter till andra skolor i Ronneby kommun.
Nämnden får avrapportering 2 gånger/år .
Uppföljning december 2013.
Slutrapport december 2014.

Nämnden beslutar också att översända ärendet till budgetberedningen 2013 eftersom förslaget inte
kan inrymmas inom utbildningsnämndens nuvarande rambudget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Anna Carlbrant, RP, samt observerande ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen/
budgetberedningen.
_____________________
Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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2012/329
§ 366 Förslag att upphäva nu gällande skolplan för Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-01

Förslag att upphäva nu gällande skolplan
för Ronneby kommun,
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden § 113/2012
Kvalitetsstrateg Inger Hjort redogör för ärendet.
Sammanfattning
I tidigare skollagstiftning fanns krav på att kommunen skulle upprätta en skolplan;
”De politiskt ansvariga i kommunen har ett övergripande ansvar för skolan i kommunen. Därför
skall kommunfullmäktige i varje kommun i en skolplan visa hur skolverksamheten i kommunen
skall utvecklas och förändras både på kort och lång sikt. Av skolplanen skall särskilt framgå hur de
riksgiltiga mål som riksdagen och regeringen har ställt upp i de nationella måldokumenten skall
uppnås i just den kommunen”
I den nya skollagen 2010:800 är detta krav avskaffat.
Nu gällande skolplan antogs av kommunfullmäktige i december 2000 och kommunfullmäktige har i
beslut (KF § 161/2002) 2002-11-12 beslutat att ge förlängd giltighet åt skolplanen att gälla
tillsvidare.
Mot bakgrund av den nya skollagstiftningen och kommunens nya sätt att arbeta med mål- och
nyckeltal och uppföljningar av dessa, samt önskvärdheten i att begränsa målträngseln inom
utbildningsverksamhetens område föreslår vi att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
att formellt fatta beslutet att upphäva skolplanen för Ronneby kommun.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att formellt fatta beslutet att upphäva skolplanen
för Ronneby kommun.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, och Roger
Gardell, FP.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att upphäva skolplanen för Ronneby
kommun.
_____________________
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2012/328
§ 367 Utredning angående enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-01

Utredning angående enskilt driven
pedagogisk omsorg i Ronneby kommun,
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden § 116/2012
Kvalitetsstrateg Inger Hjort redogör för ärendet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade §308/2011 att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att ökat användande av enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby.
Kommunfullmäktige har, 2010-05-27 § 150, fastställt riktlinjer för enskilt driven
pedagogisk omsorg i Ronneby med ersättningsbelopp kopplade till placerade barns åldrar
och vistelsetider.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2012-08-16, § 99.
Följande åtgärder för att öka användandet av enskild pedagogisk omsorg föreslogs då;
1.
Höja ersättningsnivån för de yngsta barnen 1-2 år
2.
Införa fler omsorgsnivåer
3.
Ge kommunalt stöd med tydliga anvisningar
4.
Öka informationsinsatserna
Utbildningsnämnden beslutade under § 99/2012 att återremittera ärendet till
utbildningsförvaltningen för vidare utredning gällande förslag om ersättningsnivåer
avseende enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun enligt följande;
- Att tjänstemännen återkommer med förslag till ersättningsnivåer och gränsdragningar som
innebär högre ersättningsnivå oavsett åldersfördelningen hos barnen.
- Att de ekonomiska konsekvenserna av det nya förslaget redovisas utifrån några olika
gruppsammansättningar.
- Att en jämförelse av ersättningsnivåer i grannkommunerna och i riket redovisas.
Utbildningsnämnden har tagit del av förslag till nya ersättningsnivåer enligt bilaga 2 (i
utsända handlingar) samt jämförelser med andra kommuner enligt bilaga 3 (i utsända
handlingar).
Bedömning
Hittills har endast en (1) person startat verksamhet med enskilt driven pedagogisk omsorg i
kommunen.
En ökad användning kräver självklart en ökad tillgång till verksamhetsformen.
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Nytt förslag:
För att öka användandet av enskild pedagogisk omsorg är följande faktorer viktiga:
1.
Höja ersättningsnivån för de yngsta barnen 1-2 år
2.
Ge kommunalt stöd med tydliga anvisningar
3.
Öka informationsinsatserna
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt nytt förslag om nya ersättningsnivåer enligt bilaga 2 i
utsända handlingar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Roger
Gardell, FP, JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, samt observerande ersättare Peter
Bowin, V.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Tommy Andersson, S, avslag på förslaget.
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar med instämmande av Kenneth Michaelsson, C, och Anna
Carlbrant, RP, bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkande och finner att
Arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget om nya
ersättningsnivåer, enligt bilaga med nummer 2, för enskilt driven pedagogisk omsorg.
Reservation
JanAnders Palmqvist, S, och Tommy Andersson, S, reserverar sig mot beslutet.
_____________________
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2012/87
§ 368 Kv Tuvelyckan - Begäran om planändring
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-08

Kv Tuvelyckan - Begäran om planändring

2 Beslut allmänt ärende

2012-06-04

KS § 182/2012 2012-06-05, Detaljplan
Tuvelyckan 3

3 Beslut allmänt ärende

2012-05-25

KS AU § 203/2012 2012-05-28, Detaljplan
Tuvelyckan 3

4 Handling

2012-05-18

Inbjudan till utställning Tuvelyckan 3

5 Beslut allmänt ärende

2012-04-02

KS § 92/2012 2012-04-03, Detaljplan
Tuvelyckan 3

6 Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU § 77/2012 2012-03-12, Detaljplan
Tuvelyckan 3

7 Handling

2012-03-05

Detaljplan Tuvelyckan 3, Karin Sven Planoch byggenheten

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ägaren till Sörby Centret (Lernia) vill ändra detaljplanen för området bland annat för att kunna
utöka område för handel. Planförslaget har nu varit ute på utställning. Yttrande har inkommit från
Länsstyrelsen, Räddningstjänsten Östra Blekinge, E:on och Tekniska förvaltningen.
Bedömning
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen Blekinge län, Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten
Östra Blekinge, Tekniska förvaltningen och E on. Räddningstjänsten Östra Blekinge och Eon har
inget att erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen anser att plan- och byggenheten bör titta vidare
på frågan om taklutning samt möjligheten att ändra planbestämmelsen S. I övrigt har
Kommunstyrelsen inget att erinra. Tekniska förvaltningen anser att detaljplanen ska tillåta en utfart
med max 15 meters bredd någonstans längs redovisad tillåten placering. I övrigt har Tekniska
förvaltningen inget att erinra.
Förslag till ändringar
Plankarta
 Planbestämmelsen S ändras så att planen tillåter skola innefattande gymnasium eller annan
utbildning efter grundskolan.
 Planbestämmelser för utfart vad det gäller antal och längd läggs till på plankartan.
Planbeskrivning
 Ändring av bestämmelsen S beskrivs i planbeskrivningen.
 Planbestämmelser för utfart vad det gäller antal och längd beskrivs i planbeskrivningen.
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Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att skicka
planförslaget till Kommunfullmäktige för antagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, och Roger
Gardell, FP.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Miljö- och byggnadsnämnden
för ändring av takvinkel.
_____________________
Exp.
Miljö- och byggnadsnämnden
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2012/324
§ 369 Äskande om ramutökning för miljö- och byggnadsnämnden för budgetår 2013
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-26

Äskande om ramutökning för miljö- och
byggnadsnämnden för budgetår 2013

Stadsarkitekt David Gillanders föredrar ärendet.
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen behöver för 2013 års budget och 2014-15 års
budgetplan en utökning av budgetramen med 236 tkr för att permanenta den förstärkning
som gjorts för att klara handläggningstiderna på plan- och byggenheten.
Budgetramen för 2012 behöver förstärkas med 2 814 tkr för att kostnaderna för
bostadsanpassningsåtgärder ligger fortsatt på en hög nivå och för att avgiftsintäkterna blivit
lägre än budgeterat.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut § 213/12 uppdragit åt nämndens presidium att
fatta beslut i ärendet efter det att uppföljningen av 2012 tertial II är klar. Enligt
delegationsordningen är det dock endast ordföranden som kan besluta i brådskande
ärenden, varmed med presidiets extrasammanträde får ses som en beredning inför
ordförandes delegationsbeslut. Med vid presidiets beredning har Knut Svensson och
Magnus Pettersson varit förutom ordföranden Lena Karstensson, som är beslutande.
Bedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningens plan- och byggenhet har sedan i våras haft en förstärkt
administration, i syfte att snabba upp och säkra handläggningen av bl a bygglov. I
budgeten finns en halv assistenttjänst, men behovet är en heltid. Nya tydligare krav på
kommunicering och handläggningstider motiverar att ge handläggarna ett ökad
administrativt stöd. Det har lösts genom att använda medel som blivit tillgängliga i
samband med föräldraledighet i kombination med medel för den halva tjänst som finns i
botten. För att klara handläggningstider och ge besökare ett bättre mottagande även efter
det att pågående föräldraledighet upphör (2012-12-31) behövs en heltidsanställd assistent
på plan- och byggenheten. I budget för 2013 saknas 236 tkr för att täcka den kostnad som
vi får om vi ska kunna ge handläggarna samma stöd som de har idag.
Inom en kort tidsrymd (ett halvår) har miljö- och byggnadsförvaltningen fått känna av en
hårdnande konkurrens från arbetsmarknaden, avseende kvalificerade handläggare. Tre av
miljö- och hälsoskyddsenhetens 8 handläggare har erbjudits och tagit jobb inom andra
kommuner, och fått mellan 2900 och 4000 kr mer i lön. Det är handläggare som arbetat
med avlopp, lantbruk, kemisk bekämpning och hälsoskydd. Försök till återbesättning av
utlyst tillsvidaretjänst hälsoskydd/avlopp har fått avbrytas då det saknas medel i budget,
som skulle täcka lönekostnaden (lönekrav) för dem som erbjudits tjänst. Mellanskillnaden
har varit i samma storleksordning som skillnaderna för dem som sökt sig till andra arbetsJusteras
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givare. Om återbesättning inte sker med kvalificerade sökanden kommer det att påverka
ambitionsnivå avseende handläggningstider och vad som kan tas med i miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2013. De vakanser som nu finns påverkar redan
utfallet för 2012 års verksamhetsplan.
Avgiftsintäkterna på plan- och byggenheten (lov- och planavgifter) ligger fortsatt på en
lägre nivå än budgeterat. De uppskattas till att vid årets slut ligga på ca 1 120 tkr lägre än
budget. Resultatet för enheten förväntas 2012 bli -1119 tkr.
Miljö- och hälsoskyddsenhetens intäkter kommer att bli 250 tkr lägre än budget, därför att
taxan för miljöbalken m fl beslutades till en lägre nivå än vad som skulle täcka den
ramreducering som KF beslutade om hösten 2011. En annan orsak är att tre vakanser
uppkommit när handläggare rekryterats till grannkommuner, och att det i sin tur även
medför att timavgifter faller bort på intäktssidan. Sett till enhetens budget kompenseras
intäktsbortfallet ngt av att personalkostnaderna förväntas något lägre till följd av
vakanserna. Resultatet för enheten förväntas bli -170 tkr.
Resultatet för nämnden förväntas bli +95 tkr.
Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder ligger fortsatt på en hög nivå, och uppskattas
att vid årets (2012-12-31) slut ha kostat minst 1 620 tkr mer än vad som finns i budget för
själva åtgärderna (6 000 tkr).
De medel som nedan äskas till ramen 2012 respektive 2013 bedöms vara nödvändiga för
att bedriva den myndighetsutövning och ge den service som förvaltningslagen, miljöbalken
och plan- och bygglagen föreskriver. Äskandena står därför i överensstämmelse med det
undantag som finns omnämnt i kommunens ekonomistyrningsprinciper.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till vad som framgår under
rubriken bedömning att till kommunstyrelsen lämna äskande om:
1. En förstärkning av 2013 års budgetram och 2014-15 års budgetplan med 236 tkr, för att kunna
vidmakthålla den administration som finns idag.
2. En förstärkning av 2012 års budgetram med 2 814 kr för att balansera det förväntade negativa
resultatet (1119+170+1620-95 tkr), till följd av intäktsbortfall och högre bostadsanpassningskostnader.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy
Andersson, S, Kenneth Michaelsson, C, Roger Gardell, FP, samt observerande ersättare Peter
Bowin, V.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att punkt 1 överlämnas till budgetberedningen och att i
punkt 2 tillstyrka ett tilläggsanslag om 1 620 tkr.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna frågan om förstärkning av 2013 års
budgetram till budgetberedningen.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Att föreslå Kommunfullmäktige att till nämnden tilläggsbudgetera 1 620 tkr avseende
bostadsanpassning i 2012 års budget, finansiering sker ur eget kapital.
_____________________
Exp.
Budgetberedningen
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2012/248
§ 370 Revisionsrapport granskning av turismverksamheten
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-08

KS § 287/2012 2012-10-09,
Revisionsrapport granskning av
turismverksamheten

2 Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU § 350/2012 2012-10-01,
Revisionsrapport granskning av
turismverksamheten

3 Handling

2012-09-24

Yttrande gällande granskning av
turismverksamheten, Fritid- och
kulturnämnden

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-14

Synpunkter på revisionsgranskningen av
kommunens turismverksamhet 2012

5 Handling

2012-06-15

Revisionsrapport granskning av
turismverksamheten, Revisionen

Näringslivschef Marcus Sandekjer lämnar följande förslag
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisorn Lina Olsson på KPMG gjort en
genomlysning av turismverksamheten på Ronneby kommun . Denna är ställd till både Fritids- och
Kulturnämnden och Kommunstyrelsen.
Rapporten pekar på att flera chefsbyten på kort tid påverkat turismverksamheten. Vikten av
tydlighet i målen påtalas också, något som nuvarande nämnd och verksamhetschef har aktiv dialog
runt.
Marknadsperspektivet är viktigt och det finns behov av att se över hur samverkan mellan kommun
och företag sker. Kommunen bör spela en framträdande roll, bl.a. i informations- och
marknadsföringsarbetet och kommunikationen mellan turistbyrån, informationsenheten och
näringslivsenheten därför är viktig.
Självklart krävs också resurser för att utveckla verksamheten, antingen genom att tillföra
budgetmedel, eller genom att effektivisera den befintliga verksamheten. Detta skulle kunna ske
exempelvis genom samordning av turistbyrån med bibliotek eller privata aktörer.
En diskussion förs också av bl.a. Region Blekinge och Länsstyrelsen om att slå ihop resurser från
kommunala och regionala aktörer. Även bolagisering har kommit upp som alternativ. Det är av vikt
att turismverksamheten i Ronneby deltar i denna diskussion.
Flera positiva satsningar har genomförts, bland annat Visit Ronneby och Visit Blekinge, men det är
av stor vikt att turismen ses som ett kommunalt fokusområde och spetsas till ytterligare.
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Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om yttrande
till Revisionen.

Näringslivschef Marcus Sandekjer föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Granskning av
turismverksamheten", författad av Lina Olsson på KPMG, till kommunstyrelsen för
yttrande.
Bedömning
Avsnitt 7 Iakttagelser
Rapporten pekar på att flera chefsbyten på kort tid påverkat turismverksamheten.
Kommunstyrelsen noterar detta, men påpekar också att detta visar på att långsiktiga
strategier och mål är viktiga för att minska sårbarheten vid personalomsättning.
Avsnitt 8 Sammanfattande synpunkter och rekommendationer
Nämnden måste utforma mål för verksamheten, liksom skapa rutiner för att följa upp
dessa. Tätare uppföljning behövs och nämnden bör bryta ned fullmäktiges mål till
verksamhetsspecifika mål.
Kommunstyrelsen instämmer i revisionens uppfattning och noterar att ett sådant arbete är
påbörjat av nämnd och förvaltningschef. Tydliga och mätbara mål är avgörande för att
arbeta gemensamt med utvecklingen av turismen.
Revisionen menar att Turistbyrån deltar i samarbete såväl inom kommunen som externt.
Turistbyrån arbetar med samtliga delar i kommunikationspolicyn utom med det lokala
näringslivet, vilket främst sker genom Näringslivsenheten.
Kommunstyrelsen noterar det stora samarbetsnätverket, men vill understryka vikten av att
Turistbyrån kommunicerar direkt med företagen i turismfrågor, då Näringslivsenheten
främst inriktas på företagsspecifika frågor och inte turism i allmänhet.
Kommunstyrelsen noterar att flera positiva satsningar har genomförts, bland annat Visit
Ronneby och deltagande i evenemang, samt att Turistbyrån aktivt arbetar på att få fler
besökare (bl.a. genom biljettförsäljning och Fiskekort). Det är dock av stor vikt att
turismen ses som ett kommunalt fokusområde och fortsätter denna utveckling.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ovanstående yttrande till revisionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, och
Tommy Andersson, S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande till Revisionen.
_____________________
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2012/249
§ 371 Revisionsrapport granskning av kommunens näringslivsarbete
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-10-08

KS § 288/2012 2012-10-09,
Revisionsrapport granskning av
kommunens näringslivsarbete

2 Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU § 351/2012 2012-10-01,
Revisionsrapport granskning av
kommunens näringslivsarbete

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-12

Synpunkter på revisionsgranskning av
näringslivsenheten 2012

4 Handling

2012-06-15

Revisionsrapport granskning av
kommunens näringslivsarbete,
Revisionen

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-15

Förslag till yttrande avseende
revisionsrapport "Granskning av
kommunens näringslivsarbete"

Näringslivschef Marcus Sandekjer lämnar följande förslag
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisorn Eric Rydén på KPMG gjort en
genomlysning Näringslivsenhetens verksamhet.
Några kommentarer:
I punkten 5.1 anges att personella resurser för landsbygd och besöksnäring överförts till fritids- och
kulturförvaltningen. Detta stämmer inte helt, utan det handlar istället om resurser för evenemang
som överförts. Näringslivsenheten sköter även fortsättningsvis ”företagsdelen” av besöksnäringen,
det vill säga normal kontakt med besöksnäringsföretag. Landsbygdsfrågor inom
Landsbygdspolitiska programmet har ett tredelat ansvar, där Näringslivsenheten har en av delarna.
Vad gäller punkten 8.1 ”Företagsamheten 2012” kan det konstateras att mindre kommuner med
större statliga verksamheter (som försvarsanläggningar) eller större företag, oftast har något färre
antal företagare än andra kommuner. Detta är ganska naturligt och siffrorna är därför liknande i
Ronneby och Olofström, jämfört med Karlshamn och Sölvesborg.
Befolkningsminskningen i kölvattnet av högskolans flytt (ca 300 personer 2011) påverkar
tillväxttalen. Men vill man använda en annan undersökning så hamnade Ronneby kommun på plats
49 av 290 när Företagarna och UC mätte omsättning, vinst och kreditvärdighet på Sveriges företag
2011. Bilden är inte entydig.
Precis som revisorn påpekar i punkterna 8.2-8.4 så ska de olika näringslivsundersökningarna tolkas
med viss försiktighet. Jag inser ju att målen för näringslivsenheten är satta rankingmässigt (d.v.s.
relativt uppfattningar inom andra kommuner) i Svenskt Näringslivs undersökning, men man ska
heller inte glömma bort att nästan samtliga ”kommunala faktorer” i Ronneby når upp till betyget 3,
eller ”godkänt”. Det ska man givetvis inte vara nöjd med, men det är lätt att fastna i uppfattningen
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att allt är uselt och cementera en negativ inställning. Det är också viktigt att påtala att
näringslivsklimatet inte bara är en kommunal angelägenhet. Detta understryks av att faktorer
utanför kommunens kontroll var en anledning till att rankingen totalt sett inte steg så mycket hos
Svenskt Näringsliv; företagens uppfattning om bl.a. ”media”, ”allmänheten” samt ”företagens egna
initiativ” sjönk.
Jag delar Eric Rydéns åsikt att Ronneby kommun ska delta i ”Insikt” för att få en mer nyanserad
bild av kommunens förbättringsarbete, och vi har preliminäranmält kommunen till 2013 års
undersökning (de sker vartannat år).
Revisorns sammanfattning i punkten 9 uppfattar jag som en god ögonblicksbild av kommunens
näringslivsarbete. Punktlistan ger indikationer på de områden som fungerar väl och de där vidare
diskussion behöver föras.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om yttrande
till Revisionen.

Näringslivschef Marcus Sandekjer föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Granskning av kommunens
näringslivsarbete", författad av Eric Rydén till kommunstyrelsen för yttrande.
Bedömning
Allmänt: Revisionen skriver övergripande: Kommunstyrelsens arbete med näringslivsfrågor har
tydliggjorts och utvecklats under senare år och vi bedömer att den i stort sett är ändamålsenligt och
sker på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Ett faktapåpekande: i punkten 5.1 anger revisorerna att personella resurser för landsbygd och
besöksnäring överförts till fritids- och kulturförvaltningen. Detta stämmer inte helt, utan det handlar
istället om resurser för evenemang som överförts. Näringslivsenheten sköter även fortsättningsvis
”företagsdelen” av besöksnäringen, det vill säga normal kontakt med besöksnäringsföretag.
Landsbygdsfrågor inom Landsbygdspolitiska programmet har ett tredelat ansvar, där
Näringslivsenheten har en av delarna.
Avsnitt 6.3 Kommentarer till Verksamhet, organisation och ekonomi.
Revisionen skriver: Vi anser att kommunen bör överväga att ge näringslivsenheten utökade resurser
i ”rörliga” medel för genomförande av/stöd till olika framåtsyftande utvecklingsprojekt.
Kommunstyrelsen noterar revisionens hållning och hänvisar till det normala budgetförfarandet, där
eventuella ändringar görs inför budget 2014-2015. I våra intervjuer har det framkommit fortsatt
behov av klargörande vad gäller ansvaret för mark-, exploaterings- och etableringsfrågornas
hantering i kommunen.
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Kommunstyrelsen instämmer i vikten av dessa frågor, och menar att de har tydliggjorts bl.a. genom
den nyligen genomförda överflyttningen av markfrågor till Tekniska förvaltningen, från Miljö- och
Byggförvaltningen.
Revisionen vill framhålla betydelsen av tydlighet i syfte – mål – roll – funktion – ansvar –
befogenheter vad gäller Näringslivsrådet.
Kommunstyrelsen konstaterar att Näringslivsrådet är en sammanslutning för kommunikation mellan
kommun och företag och rådgivande organ till Näringslivsenheten. Det är inte ett officiellt
beslutsorgan. Eventuell ytterligare formalisering av formerna för Näringslivsrådet bör diskuteras i
samband med utvärderingen av den nya organisationen för näringslivsfrågor som ska göras 2013.
Avsnitt 7.1 Kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.
Revisionen påpekar att det inte framgår av Reglementet att det under kommunstyrelsen finns ett
näringslivsråd. Likaså finns inte näringslivschefen angiven explicit i delegationsordningen.
Kommunstyrelsen avser att se över reglementet och delegationsordning så att dessa frågor
behandlas.
Avsnitt 7.5 Kommentarer Verksamhetsplan.
Revisorerna menar att KS rimligen mera formellt bör fatta beslut om och bli ”bärare” av
verksamhetsplanen i sin roll som ansvarig driftnämnd.
Kommunstyrelsen instämmer i att KS bör vara den instans som ska godkänna verksamhetsplanen,
men att Näringslivsrådet kan vara det diskussionsforum där förslaget utformas.
På samma tema skriver revisionen i sammanfattningen: Hela kommunstyrelsen har ansvar för
frågorna. Antalet företagsbesök och företagsträffar har ökat markant varför former för
återrapportering till styrelsen bör utvecklas.
Kommunstyrelsen noterar påpekandet och konstaterar att Näringslivschefen har en stående punkt på
varje KS. Denna kan möjligen utökas för att uppnå bättre återrapportering. Dock bör inte punkten
handla om att återrapportera företagsbesök.
Revisionen noterar att i Budget 2012-2013 och Plan 2014-2015 har inte ändring skett i förhållande
till föregående års budget vad avser styrtalet att förbättra rankingplatsen i Svenskt Näringslivs
mätning.
Kommunstyrelsen konstaterar att översyn ska göras.
Revisorerna tycker att Vision 2020 och dess skrivning att vara bland de 50 bästa i landet 2020 är
bra, men tycker att styrtalet för varje budgetår istället bör uttryckas i förbättringstermer typ ”under
år 20xx förbättra rankingplaceringen med y platser för att 2020 ligga bland de 50 bästa i landet”.
Kommunstyrelsen noterar revisionens synpunkter i frågan till kommande måldiskussioner.
Avsnitt 8 Mätningar.
Revisorerna förordar att Ronneby bör delta i SKL:s mätning ”Insikt”.
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Kommunstyrelsen konstaterar att Näringslivsenheten har preliminäranmält Ronneby kommun till
2013 års mätning (de görs vartannat år).
Revisionens sammanfattande rekommendation
Kommunstyrelsen instämmer i revisionens sammanfattande rekommendationer och avser att
åtgärda ovan nämnda brister.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ovanstående yttrande till revisionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, samt Tommy Andersson, S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande till Revisionen.
_____________________
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2012/153
§ 372 Förslag till försäljning av fastigheten Stora Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola,
Sonekullavägen 11, Bräkne-Hoby
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-10

Förslag försäljning av fastigheten Stora
Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola,
Sonekullavägen 11, Bräkne-Hoby

2

Beslut allmänt ärende

2012-05-30

KF § 152/2012 2012-05-31, Beslut om att
slutföra försäljning av fastigheten Stora
Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola,
Sonekullavägen 11 Bräkne-Hoby

3

Beslut allmänt ärende

2012-05-07

KS § 147/2012 2012-05-08, Förslag till
försäljning av fastigheten Stora Kulleryd
2:13, f d Kulleryds skola, Sonekullavägen
11, Bräkne-Hoby

4

Beslut allmänt ärende

2012-04-18

KS AU § 159/2012 2012-04-16, Förslag
till försäljning av fastigheten Stora
Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola,
Sonekullavägen 11, Bräkne-Hoby

5

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-16

Förslag till försäljning av fastigheten
Stora Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola,
Sonekullavägen 11 Bräkne-Hoby

Projektledare Per Engqvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade § 152/2012 att sälja fastigheten Stora Kullåkra 2:14,
Sonekullavägen 11, Bräkne-Hoby. Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i
Ronneby sedan 10 september 2012 och har nu en köpare, Kristian Nilsson och Veronica
Natanelsson.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att sälja Stora Kulleryd 2:13, f d
Kulleryds skola, Sonekullavägen 11, Bräkne-Hoby till Kristian Nilsson och Veronica Natanelsson
för en köpeskilling om 915 000 kr enligt bifogat förslag till köpekontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, och
Tommy Andersson, S.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att en korrigering ska göras i köpekontraktet, uppsägning av
hyresgäster ska inte göras av kommunen.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja Stora Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola, Sonekullavägen 11,
Bräkne-Hoby till Kristian Nilsson och Veronica Natanelsson för en köpeskilling om 915 tkr.
En korrigering ska göras i köpekontraktet, uppsägning av hyresgäster ska inte göras av kommunen.
_____________________
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2012/206
§ 373 Fastställande av förfrågningsunderlag, Hultagölen
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-10

Fastställande av förfrågningsunderlag,
Hultagölen

Förvaltningschef Magnus Graad presenterar ett förfrågningsunderlag avseende exploatering och
infrastruktur för området Hultagölen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy
Andersson, S, samt Roger Gardell, FP.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa presenterat förfrågningsunderlag gällande
exploaterings och infrastruktur för området Hultagölen.
_____________________
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2012/340
§ 374 Karön 1:1 - Uppsägning av arrende för fritidsbostadstomter
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-04

Karön 1:1 - Uppsägning av arrende för
fritidsbostadstomter

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby Kommun arrenderar ut 16 fritidsbostadstomter på Karön. Miljö- och
Byggnadsnämnden beslutade i § 277/2011-11-17 att säga upp avtalen för villkorsändring.
11 av avtalen är uppsagda till årsskiftet och 5 gäller ett år längre och kommer att sägas upp
före årsskiftet.
I MBN § 142/2012-06-13 beslutade Miljö- och Byggnadsnämnden att avgifterna för Karön
och Spjälkö kommer att utredas och utvärderas ytterligare. Beslut om nya avgifter tas i
höst.
Efter kontakter med Karöns villaförening har framkommit önskemål om att alla
arrendeavtalen skall löpa under samma tid och med samma villkor.
Bedömning
Avtal på samma period är lättare att hantera. Gränsdragningarna mellan kommunens och
arrendatorernas ansvar bör regleras noggrant i avtalen. En längre period för att utreda detta
vore bra.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga de uppsagda avtalen med ett år. Alla avtal sägs upp
för villkorsändring till den 31/12-2013.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, samt Tommy Andersson, S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga de uppsagda avtalen med ett år. Alla avtal sägs upp
för villkorsändring till den 31/12-2013.
_____________________
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2012/341
§ 375 Oden 24 - Önskemål att köpa mark
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-04

Oden 24 - Önskemål att köpa mark

2 Handling

2012-10-04

Önskemål att köpa mark, Mattias Dahl

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Mattias Dahl, Sandtagsvägen 14, 372 33 Ronneby
Sökanden önskar köpa ca 200 kvm mark i anslutning till sin tomt. Berörd mark är en
bergsplatå som man bara kommer åt från deras tomt. Anledningen till köpet är att de vill
bygga ett orangeri på tomten, men arealen räcker inte till för att få bygglov.

Bedömning
Plan- och byggenheten anser att det är bättre att sökanden får köpa mark än att de behöver
ge tillstånd till en avvikelse enligt bygglovsreglerna.
Lantmäteriet har sagt ja till en fastighetsreglering och kommer att bestämma de slutliga
gränserna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja ca 200 kvm från Oden 17 till Oden 24. Pris 150
kronor/kvm. Fastighetsregleringen betalas av köparna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, samt Roger Gardell, FP.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja ca 200 kvm från Oden 17 till Oden 24. Pris 150
kronor/kvm. Fastighetsregleringen betalas av köparna.
_____________________
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2012/343
§ 376 Utnyttjande av obeskattade reserver i Blekingetrafiken
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-05

Utnyttjande av obeskattade reserver i
Blekingetrafiken

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kollektivtrafiken i Blekinge har tidigare bedrivits i ett av blekingekommunerna och landstinget
samägt bolag, Blekingetrafiken AB. Från och med 2012 är Region Blekinge trafikmyndighet och
har övertagit driften från bolaget. Varje kommuns del av de obeskattade reserverna som kvarstår i
bolaget kan enligt avtal utnyttjas under perioden 2012-2014.
I budget 2012-2013 är angivet att de obeskattade reserverna ska utnyttjas med 2 mkr årligen som
resultatförstärkning och dessutom för att möta årliga kostnadsökningar. År 2012 är
kostnadsökningen 1,8 mkr. Därtill har en korrigering för faktisk kostnad enligt marknadsplanen
gjorts med 1,4 mkr, vilket totalt ger ett budgeterat utnyttjande av de obeskattade reserverna med 5,2
mkr för 2012. Rent praktiskt justeras det årliga belopp som betalas avseende trafiken med
motsvarande belopp.
På uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande lämnas, avseende Ronneby kommuns utnyttjande av
obeskattade reserver i Blekingetrafiken AB, nedanstående förslag till beslut.
Förslag till beslut
Att Ronneby kommun under år 2012 inte ska utnyttja någon del av de obeskattade reserverna i
Blekingetrafiken AB och att budget för år 2012 justeras för detta.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, och
JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommun under år 2012 inte ska utnyttja någon del av de
obeskattade reserverna i Blekingetrafiken AB och att budget för år 2012 justeras för detta.
_____________________
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2012/300
§ 377 Ombud Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-09

Ställningstagande avseende
direktplacering alternativt upphandling
enligt LOU för kommunförsäkring

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Nuläge
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19/12-2011 att direktplacera kommunförsäkringen hos
Kommunassurans Syd perioden fr o m 20120701. Kommunförsäkringen löper f.n. ett år i taget,
vilket innebär att arbetsutskottet behöver ta ställning till om man vill direktplacera eller upphandla
kommunförsäkringen enligt LOU. Ska upphandling ske behöver arbetet komma igång omgående,
samordnat med upphandling av övriga försäkringar. Arbetet med försäkringsupphandling har redan
haft ett initialt möte där bl a frågan om kommunförsäkringen diskuterades. Upphandlingen sker
tillsammans med Sölvesborg, Olofström och Karlshamn i samarbete med försäkringsmäklarna
Söderberg & Partners.
De kommunala bolagen omfattas inte av kommunförsäkringen.
Alternativ
En direktplacering hos Kommunassurans Syd ska enligt bolaget ge en stabil premie över tid samt
deltagande i bolagets premieåterbäringsprogram. Premieåterbäringen baseras på föregående år och
förutsätter att man fortsätter med försäkringen det efterföljande året. Då beslut om direktplacering
togs låg årspremien ca 200 tkr lägre än vad dåvarande försäkringsbolag erbjöd för ett års
förlängning. För närvarande kan kommunförsäkringen hos Kommunassurans endast tecknas för ett
år i taget.
En upphandling enligt LOU ger möjlighet för kommunen att få in premieerbjudanden från flera
bolag. Kommunassurans kan välja att lämna offert eller avstå. Kommunassurans garanterar inte
samma premie som vid direktplacering.
Kommunen har haft kommunförsäkringen hos Kommunassurans i drygt tre månader vilket gör det
svårt att utvärdera bolaget. Beslut om direktplacering måste dock tas senast i december. Ett beslut
om upphandling enligt LOU behöver fattas per omgående. Beslut att upphandla
kommunförsäkringen innebär en upphandlingsprocess som i praktiken omöjliggör direktplacering.
Ställningstagande
Kommunen har två alternativ.
1. Antingen väljer man att direktplacera kommunförsäkringen hos Kommunassurans Syd AB
även för den kommande perioden 2013-0-701-2014-06-30, eller
2. så kan man välja att upphandla kommunförsäkringen enligt LOU.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att direktplacera kommunförsäkringen hos
Kommunassurans Syd AB även för perioden 2013-07-01 – 2014-06-30.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, och ledamot Kenneth Michaelsson, C.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att direktplacera kommunförsäkringen hos
Kommunassurans Syd AB även för perioden 2013-07-01 – 2014-06-30.
_____________________
Exp.
Ekonomichef Johan Sjögren
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2012/348
§ 378 Begäran om tilläggsanslag med anledning av 2012 års lönerevision
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-10

Begäran om tilläggsanslag med anledning
av 2012 års lönerevision

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Med anledning av 2012 års lönerevision begärs tilläggsanslag om 3,5 mkr till centralt konto för
senare fördelning till nämndernas anslag.
År 2012
Beräknad kostnad
löneöversyn 2012
Räddningstjänst
OB etc för 4 månader
Fam.hem,
kontaktpersoner, mm
Säsong/sem
Anhörigvård,
ledsagare, mm
PU, särskilda
satsningar
Prel kostnad lönerev
2012
I budget 2012
Differens

19 452 kr
500 kr
400 kr
425 kr
100 kr
100 kr

ej klara med beräkningar
sept-dec, ej klara med beräkningar
ej klara med beräkningar
ej klara med beräkningar
ej klara med beräkningar

620 kr
21 597 kr
18 098 kr
- 3 499 kr

Beloppen är beräknade inklusive PO-kostnader för perioden april till december om inget annat
anges. Observera att flera av beloppen är preliminära.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera 3,5 mkr till centralt
konto för lönerevision år 2012. År 2013 och framåt hanteras i budgetprocessen för 2013-2015.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, sant observerande ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
_____________________
Exp.
Ekonomichef Johan Sjögren

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2012-10-15

42(57)

2012/36
§ 379 Rapportering uppdrag översyn av delen arbetsmarknad under Enheten för
arbetsmarknad och integration
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-10

Organisationsöversyn - Enheten för
Arbetsmarknad och Integration avseende
delen som avser arbetsmarknad

Arbetsmarknads och integrationschef Roland Edvinsson lämnar en rapport avseende
organisationsöversyn inom enheten.
Sammanfattning
I enlighet med uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-28 ska en översyn göras av
arbetsmarknadsavdelningen på Enheten för Arbetsmarknad och Integration. Översynen ska göras
för att undersöka om verksamheten kan bli mer flexibel och därmed bättre på att kunna parera de
svängningar i konjunkturen som sker.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C;
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Roger Gardell, FP, samt observerande ersättare
Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att
återaktualisera ärende på nästa arbetsutskott.
_____________________
Exp.
Arbetsmarknads och integrationschef Roland Edvinsson
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2012/26
§ 380 Besvarande av medborgarförslag angående att utarbeta tydliga anvisningar
och regler vid namngivning av gator, platser och skolor efter historiska personer
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-08

Förslag till svar på medborgarförslag om
regler för namngivning av gator mm

2

Remissvar utg. remiss

2012-10-05

Svar på remiss, Namnkommittén, att.
Karin Svensson

3

Remiss utg.

2012-07-19

Namnkommittén, att. Karin Svensson
besvarad 2012-10-05 (2012.3456)

4

Beslut allmänt ärende

2012-01-24

KF § 7/2012 2012-01-26, Anmälan av
medborgarförslag från Lars Karlsson
angående att utarbeta tydliga anvisningar
och regler vid namngivning av gator,
platser och skolor efter historiska
personer

5

Handling

2012-01-16

Medborgarförslag angående att utarbeta
tydliga anvisningar och regler vid
namngivning av gator, platser och skolor
efter historiska personer, Lars Karlsson

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Lars Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att Ronneby kommun bör utarbeta tydliga anvisningar
och regler för hur namngivning av gator, platser och skolor skall utformas när man väljer att
namnge efter historiska personer. Lars Karlsson skriver: "Inom kommunen finns drygt tio gator
namngivna efter historiska personer. Minst en skola är namngiven efter en historisk person.
Vanligtvis väljer man att hedra personer som haft en positiv roll i ortens utveckling och någon som
man vill se som en förebild. I Ronneby har man valt att namnge gator och skola efter personer som
mer än andra skadat och haft ett mycket negativt inflytande på orten." Som ett dåligt exempel
används Blasius König och Blasius Königsgatan.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Namnberedningen som svarat genom planarkitekt Karin
Svensson. Hon svarar följande:
"Ortsnamnsrådet har tagit fram rekommendationer om användningen av memorialnamn som
namnberedningen använder sig av vid namnsättning av gator, platser och skolor. I
Kulturminneslagens 1:a kapitel, 4:e paragrafen finns en bestämmelse om att god ortsnamnssed skall
iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. Ortsnamnsrådet rekommenderar - i enlighet med
Förenta Nationernas resolution VIII/2 från 2002 om standardisering av geografiska namnförsiktighet vid användning av memorialnamn. Det betyder att man ska undvika att namnge gator
eller platser efter levande personer liksom att en viss tid bör förflyta innan en avliden persons namn
används i namn på gator, torg eller allmänna platser. Dessa lagar och regler arbetar
namnberedningen efter. Namnberedningen undersöker alltid i första hand om det finns något
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historiskt namn som kan vara användbart och vad namnet står för. De namn som tas upp i
medborgarförslaget är namn som tillkommit för länge sedan och som namnberedningen inte kan
göra något åt.
Eftersom namnberedningen arbetar efter Kulturminneslagens 1:a kapitel, 4:e paragrafen,
bestämmelsen om att god ortsnamnssed skall iakttas vid statlig och kommunal verksamhet anser
namnberedningen att det inte finns någon anledning att utarbeta nya tydliga anvisningar och regler
vid namngivning av gator, platser och skolor efter historiska personer."
Utifrån ovanstående förslås att medborgarförslaget avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktig beslutar att avslå medborgarförslaget.
_____________________
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2012/58
§ 381 Besvarande av medborgarförslag från Leif Gustavsson att anlägga en riktig
park/lekpark i Rådhusparken
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Förslag till svar på medborgarförslag från
Leif Gustavsson att anlägga en riktig
park/lekpark i Rådhusparken

2

Handling

2012-08-24

Yttrande över medborgarförslag om att
anlägga lekpark i Rådhusparken, Miljöoch byggnadsnämnden

3

Remissvar utg. remiss

2012-06-27

Svar på remiss, Tekniska förvaltningen

4

Remiss utg.

2012-04-26

Tekniska förvaltningen besvarad 201206-27 (2012.2588)

5

Remiss utg.

2012-04-26

Stadsarkitekten besvaras senast 201206-30

6

Beslut allmänt ärende

2012-02-21

KF § 34/2012 2012-02-23, Anmälan av
medborgarförslag från Leif Gustavsson
om att anlägga en riktig park/lekpark i
Rådhusparken

7

Handling

2012-02-09

Medborgarförslag från Leif Gustavsson
att anlägga en riktig park/lekpark i
Rådhusparken, Leif Gustavsson

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Leif Gustavsson förslår i ett medborgarförslag att, med anledning av tävlingen om torgets nya
utseende, ett förslag ska tas fram till utformning av en ny lekpark i Rådhusparken. En lekpark, inte
som nu med bara gunga och sandlåda, vore till stor gagn för alla. Leif pekar vidare på att lekplatsen
är den enda centrala lekplatsen i stan.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen samt till Miljö- och
byggnadsnämnden.
Tekniska förvaltningen håller med om att behovet finns av en väl tilltagen attraktiv lekplats centralt
i Ronneby. Förvaltningen håller för närvarande på med en utredning kring de kommunala
lekplatserna i kommunen. I dagsläget finns 55 lekplatser över vilka Tekniska förvaltningen
ansvarar, men då befintlig driftbudget inte möjliggör en acceptabel skötsel av fler än knappt 30
lekplatser måste ett stort antal av dessa tas ur drift. En inriktning kan vara att satsa på ett antal större
och mer attraktiva lekplatser som kan attrahera besökare från mer än det direkta närområdet.
Aktuellt medborgarförslag styrker denna inriktning.
Innan kommunen beslutar om utbyggnad av enskilda större lekplatser bör Tekniska förvaltningens
lekplatsutredning färdigställas. Det bör även diskuteras om det årliga investeringsanslaget om 300
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tkr för reinvesteringar i befintliga lekplatser skall förändras då denna typ av föreslagna större
ombyggnadsåtgärder kräver ökat investeringsanslag.
Summerat är Tekniska förvaltningen positiv till den idé som Leif Gustavsson framför i sitt
medborgarförslag. Man skriver att med fördel kan denna även utformas med en "senioravdelning"
omfattande ett antal träningsredskap anpassade för seniorer. I enlighet med redovisningen ovan
anser dock förvaltningen att medborgarförslaget skall avslås baserat på ställningstagandet att
kommunen, innan beslut om utbyggnad av enskilda större lekplatser fattas, bör avvakta
färdigställandet av Tekniska förvaltningens lekplatsutredning.
Miljö- och byggnadsnämnden skriver att tävlingen angående torgets nya utformning är avgjord och
bedöms inte påverka frågan om eventuell lekpark i Rådhusparken. Nämnden ansvarar inte för
byggandet av nya lekplatser mm, men ser att tillgång till en central lekplats kan göra stadskärnan
mer attraktiv. Plats finns i Rådhusparken att bygga ut befintlig lekplats. En eventuell utbyggnad av
lekparken bör samordnas med pågående centrumutveckling och de diskussioner som förs där.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nämnden inte har något att erinra mot en ny lekpark i
Rådhusparken.
Sammantaget görs bedömningen att Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.
Tekniska förvaltningen uppmanas dock att i både i lekplatsutredningen som i fortsatt
centrumutvecklingsarbete ha medborgarförslaget i åtanke.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Tekniska förvaltningen uppmanas dock att i
både i lekplatsutredningen som i fortsatt centrumutvecklingsarbete ha medborgarförslaget i åtanke.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, och
Roger Gardell, FP.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen uppmanas
att både i lekplatsutredningen som i fortsatt centrumutvecklingsarbete ha medborgarförslaget i
åtanke.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
_____________________
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2010/422
§ 382 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S,
med förslag om bättre tillgänglighet av kommunens och andra myndigheters
blanketter
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-05

Förslag till svar på motion angående att
kommunens blanketter ska finnas
tillgängliga i hela kommunen även på
kvällstid

2

Remissvar utg. remiss

2012-06-05

Svar på remiss, Enheten för
Kommunikation och Medborgarservice

3

Remissvar utg. remiss

2012-04-11

Svar på remiss, Tf bibliotekschef Anneli
Mattsson

4

Remiss utg.

2012-03-15

Tf bibliotekschef Anneli Mattsson
besvarad 2012-04-11 (2012.2555)

5

Remiss utg.

2012-03-15

Enheten för Kommunikation och
Medborgarservice besvarad 2012-06-05
(2012.2554)

6

Beslut allmänt ärende

2010-12-20

KF § 341/2010 2010-12-16, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Monika Lindqvist, S, med förslag om
bättre tillgänglighet av kommunens och
andra myndigheters blanketter

7

Handling

2010-12-16

Motion från kommunfullmäktigeledamot
Monika Lindqvist, S, med förslag om
bättre tillgänglighet av kommunens och
ett urval av andra myndigheters
blanketter

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Monika Lindqvist, S, skriver i en motion att "Idag erbjuder vi kommunens blanketter för att
avhämtas på medborgarservice. Den servicen bör finnas på bibliotek och biblioteksfilialer i
kommunen. Så man vissa dagar i veckan kan avhämta blanketter och lämna in ifyllda blanketter på
kvälltid." Monika Lindqvist förelår i motionen att "Kommunens blanketter och ett urval av andra
myndigheters blanketter finns på bibliotek och biblioteksfilialer i hela kommunen och att ifyllda
blanketter ska kunna lämnas in på Biblioteken."
Bedömning
Motionen har varit på remiss till Heike Rosenquist, Informationsansvarig och Anneli Mattsson, tf
Bibliotekschef.
Heike Rosenquist skriver att Enheten för kommunikation och medborgarservice tillhandahåller
kommunens blanketter som e-tjänster eller e-blanketter på www.ronneby.se. Dessutom finns
kommunens och flera andra myndigheters blanketter att hämta i medborgarservice på stadshuset.
Att utöka denna tillgänglighet till bibliotek och biblioteksfilialer är redan idag fullt möjligt, då alla
blanketter finns tillgängliga via kommunens webbplats.
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På bemannade bibliotek ingår det i servicen att hjälpa till att leta rätt på blanketter och skriva ut
dem. Anneli Mattsson pekar dock på problematiken kring att lämna i blanketter fram för allt på
biblioteksfilialer. Flera av filialerna har bara öppet några timmar veckan. Några av filialerna ligger i
lokaler som är öppna för allmänheten när det inte finns bibliotekspersonal på plats. Här behövs det
en låsbar brevlåda för inlämning av blanketter. Flera filialer har dessutom enbart postgång 1
gång/vecka vilket skulle innebära att det kan bli lång tid mellan inlämnandet tills blanketten faktiskt
hamnar där den ska. Stadsbiblioteket har bättre öppettider och internpost går varje dag.
Med utgångspunkt från ovanstående kan konstateras att på bemannade bibliotek och filialer finns
redan servicen att får hjälp med att leta rätt på blanketter på nätet och få dem utskrivna. Inlämning
av blanketter, oavsett om de är kommunala eller från andra myndigheter, är dock inte lämpligt
förutom möjligen med undantag från stadsbiblioteket och då enbart kommunala blanketter.
Eftersom inlämnade blanketter där fördröjs med 1-2 dagar kan det ändå ifrågasättas om det är
lämpligt. Sammantaget föreslås därför att motionen avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, och
Kenneth Michaelsson, C.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
_____________________
Exp.
Utvecklings och samordningschef Anna-Karin Sonesson
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2012/221
§ 383 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors,
opol, om att landsbygden måste leva
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-02

Förslag på svar på motionen
Landsbygden måste leva från Kf ledamoten Marcus Jingfors, OPOL

2

Handling

2012-08-24

Yttrande över motion angående om att
landsbygden måste leva, Miljö- och
byggnadsnämnden

3

Remiss utg.

2012-07-02

Miljö- och byggnadsnämnden besvaras
senast 2012-09-14

4

Beslut allmänt ärende

2012-05-30

KF § 156/2012 2012-05-31, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Marcus Jingfors, opol, om att
landsbygden måste leva

5

Handling

2012-05-29

Motion från kommunfullmäktigeledamot
Marcus Jingfors, opol, om att
landsbygden måste leva.

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Marcus Jingfors, OPOL, föreslår i en motion att Ronneby kommun
slopar bygglovsavgiften för privatpersoner och företag som bygger och utvecklar sina
hus/verksamheter utanför Ronneby och Kallinge tätorter. Ärenden ska behandlas enligt gällande
regler och rutiner men ingen avgift ska avkrävas från den sökande. Praktiskt var gränserna ska gå
kan styras antingen via karta eller t.ex. postnummer.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden redovisar att intäkter för
hantering av bygglov mm inom hela kommunen uppgår till ca 1347 tkr år 2011, ca 1308 tkr 2010
samt ca 1570 tkr år 2009. Någon uppdelning mellan Ronneby/Kallinge och övriga kommuner finns
ej men uppskattningsvis härrör ca 755 av intäkterna till bygglov inom Ronneby/Kallinge.
Taxan för bygglov mm är konstruerad så att ca 60% av kostnaderna för hantering av bygglov dvs
myndighetsbeslut, rådgivning, tillsyn mm täcks av bygglovsavgifter. Resten är skattefinansierad.
Idag är bygglov för passivhus samt bygglov för utökad lovplikt inom Blekanområdet avgiftsfria. Ett
förslag att slopa bygglovsavgiften för privatpersoner och företag som bygger och utvecklar sina
hus/verksamheter utanför Ronneby och Kallinge innebär att täckningsgraden minskar med ca 50%
dvs att ytterligare skattemedel måste tillföras nämnden för att slutföra sina åtaganden.
Nämnden beslutar att avslå motionen med hänsyn till kommunallagens likabehandlingsprincip. Det
finns idag andra regler och förmåner som ger fördelar att bo utanför samlad bebyggelse.
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Med ovanstående yttrande som grund och med hänvisning till likställighetsprincipen enligt 2 kap 2
§ Kommunallagen förslås att motionen avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S och
Kenneth Michaelsson, C.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2012-10-15

51(57)

2008/352
§ 384 Besvarande av medborgarförslag från Gunilla Olofsson angående
Informationsblad och policy - Stärkt medborgarinflytande
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-20

Förslag på svar på medborgarförslag om
information och policy förstärkt
medborgarinflytande

2

Remissvar utg. remiss

2012-06-05

Svar på remiss, Heike Rosenquist

3

Remiss utg.

2012-03-21

Heike Rosenquist besvarad 2012-06-05
(2012.2556)

4

Beslut allmänt ärende

2008-11-03

KF § 241/2008 2008-10-30

5

Handling

2008-11-03

Informationsblad och policy - Stärkt
medborgarinflytande, Gunilla Olofsson

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Gunilla Olofsson lämnar i ett medborgarförslag flera förslag gällande information till allmänheten.
Hon förslår att ett informationblad/informationsfolder/webinfo riktad till allmänheten med
upplysningar om medborgarförslag, skrivelser och allmänhetens frågestund i samband med
Kommunfullmäktige. vidare att man lägger till namn och hur man kommer i kontakt med
förtroendevalda politiker, att kommunens organisation och tjänstemän presenteras, att bifoga
foldern med KF, KS och nämndernas sammanträdesdatum, att utse och utbilda ett par personer som
tar speciellt ansvar för att hjälpa medborgarna till rätta, lämpligtvis arbetar de på medborgarservice.
Vidare att en policy upprättas som svarar mot informationen till allmänheten, att kommunen jobbar
med frågor rörande attityd och bemötade samt att testa material från Sveriges kommuner och
landstings demokratiprojekt i Ronneby.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till enheten för kommunikation och medborgarservice.
Informationsansvarig Heike Rosenqvist, skriver att ett stärkt medborgarinflytande är högst
önskvärt. Den kommunala webbplatsen www.ronneby.se har som sitt yttersta syfte att informera
och engagera Ronneby kommuns invånare. Idag finns den efterfrågade presentationen av
tjänstemän och kommunens organisation på hemsidan. Även det efterfrågade
förtroendemannaregistret finns på www.ronneby.se med namn, kontaktuppgifter samt uppdrag för
alla kommunens politiker. Under 2012 förbättras presentationen ytterligare då bilder kommer att
komplettera informationen. Kungörelser visas redan på startsidan och datum för KF, KS och
nämndernas sammanträden är tillgängliga via webben.
Medborgarservice är tillgänglig för allmänheten och har som en uppgift att hjälpa invånare,
nyinflyttade eller företagare vidare med information eller vägledning till rätt person.
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En informationspolicy för Ronneby kommun antogs i KF redan 2002 (§ 189/2002). En omarbetning
av denna policy står på tur. Dessutom har KS beslutat om en marknadsföringsplan (KS 2012-05-08
§ 134).
Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunen redan i stor utsträckning arbetar med frågan i
linje med förslaget varför medborgarförslaget föreslås besvaras med ovanstående.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
_____________________
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2008/342
§ 385 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Kjell G G Johansson,
M, angående kommunens servicenivå i kontakten med medborgarna
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-07-20

Förslag till svar på motion angående
kommunens servicenivå i kontakterna
med medborgarna

2

Remissvar utg. remiss

2012-06-05

Svar på remiss, Enheten för
Kommunikation och Medborgarservice

3

Remiss utg.

2012-03-15

Enheten för Kommunikation och
Medborgarservice besvarad 2012-06-05
(2012.2558)

4

Beslut allmänt ärende

2008-10-30

KF § 269/2008 2008-10-30, Motion från
kommunfullmäktigeledamot Kjell G G
Johansson, M, angående kommunens
servicenivå i kontakten med
medborgarna

5

Handling

2008-10-24

Motion från kommunfullmäktigeledamot
Kjell G G Johansson, M, angående
kommunens servicenivå i kontakten med
medborgarna, Kjell G G Johansson

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kjell GG Johansson yrkar i en motion att Kommunfullmäktige medverkar till att det skapas
instruktioner, reglementen och rutiner som medför att medborgarna ges en betydligt bättre service
när det gäller muntliga och skriftliga besked i ärenden som berör den enskilda medborgaren eller
organisationen men även i fråga om telefon- och e-post-service.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till Enheten för kommunikation och medborgarservice. Heike
Rosernquist, informationsansvarig, skriver att kommunikation med medborgarna är en central fråga
i den kommunala verksamheten. Hon pekar på att t ex via medborgarservice belägen vid stadshusets
entré ges alla medborgare möjlighet att komma i kontakt med kommunen personligen, via brev,
telefon, fax eller e-post. Kommunens webbplats www.ronneby.se optimerades vid senaste
uppdatering i oktober 2011 med särskild hänsyn till tillgänglighet. W3C standards och riktlinjer
följs. (http://www.ronneby.se/sv/ronneby-kommun/om-webbplatsen/).
Ronneby kommun deltar i undersökningen Kvalitet i korthet. En del i detta är att kommunens
service via telefon och e-post undersöks och jämförs med resultat från andra deltagande kommuner.
När det gäller svarstider i växel och visa e-post ligger Ronneby kommun bra till. Kommunen
behöver dock arbeta mer med bemötande och den service man ger i kontakten med medborgare.
Flera förvaltningar arbetar med att förbättra kommunikationen t ex genom att i svarsbrev ange att
man tagit emot posten och anger vem som kommer att vara handläggare.
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I november 2010 beslutade Kommunfullmäktige att bifalla en motion om tjänstegarantier och
fastställde övergripande riktlinjer för detta. Detta är ett sätt att jobba i den riktning motionen syftar
till.
Med ovanstående förslås att motionen är besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med ovanstående.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
_____________________
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2012/28
§ 386 Delegationsärenden
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-08

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor, Äldreförvaltningen

Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut personalfrågor har inkommit från Äldreförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
_____________________
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2012/12
§ 387 Kurser och konferenser
Inbjudan från Landstinget Blekinge - Samverkan en möjlighet till en värdigare vård och
behandling! Torsdagen den 8 november, kl 08 30, Ronsalen, Ronneby Brunn.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare
erbjuds att delta i seminariet. Anmäla sker till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
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2012/11
§ 388 Delgivningsärende
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-10

Delgivningsärende

Sammanfattning
Försvarsmakten, flyguppvisning utanför ordinarie flygövningstid.
Föräldrarådet Listerbyskolan, angående den akuta lokalsituationen.
Johnsson Tommy, Sörbydalsprojektet dras det i långbänk eller?
Listerbyskolan klass3-4, angående störade växlighet.
Ronneby kommun, tack för Landsbygdsriksdagen.
Sveriges Kommuner och Landsting, information om regeringens femte rapport till FN-kommittén
för barnens rättigheter.
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:44.
Protokollsutdrag
Utbildningsnämnden §§ 108, 109/2012.
_____________________
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