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§1

Dnr 2015-000005 101

Val av justerare
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att utse Malin
Norfall (S) till justerare för dagens protokoll.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare för
dagens protokoll.
________________
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§2

Dnr 2015-000010 108

Beslut avseende förlikningsavtal
Sammanfattning
Enligt Ronneby kommuns delegationsordning skall kommunstyrelsen
arbetsutskottet besluta avseende förlikningsavtal.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen arbetsutskottet att godkänna
förlikningsavtalet enligt bilaga.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Malin Norfall (S) och Roger Gardell (FP).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna förlikningsavtalet enligt
förslag och att beslutet omedelbart justeras.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§3

Dnr 2014-000535 026

Jämställdhets- och mångfaldsplan
Personalchef Jonas Jönsson, Victoria Carlsson Wahlgren från länsstyrelsen och
Johanna Spånér
Sammanfattning
Diskrimineringslagen kräver att en jämställdhetsplan ska upprättas skriftligen vart
tredje år för arbetsplatser med 25 eller fler medarbetare. Föreslagen plan gäller för
2015-2017 och föreslås ersätta tidigare jämställdhetsplan och mångfaldsplan.
Förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplanen för 2015-2017 har tidigare
behandlats i kommunstyrelsens personalutskott den 2014-11-17. Personalutskottet
beslutade att planen skulle återremitteras för att utreda frågan om de föreslagna
målsättningarna är förenliga med gällande diskrimineringslagstiftning.
Personalutskottet uppdrog också åt personalenheten att klargöra innebörden av
jämställdhetsintegrering genom att bjuda in Victoria Wahlgren-Carlsson från
Länsstyrelsen.
Ronneby kommuns mål är att jämställdhet och mångfald är en naturlig del i
samtliga verksamheter och återspeglas i organisationskulturen genom att olikheter
och mångfald ses som en fördel och något som alltid eftersträvas. Ambitionen är
därför att medarbetarnas sammansättning ska spegla mångfalden bland
kommuninvånarna, för att på så sätt bättre möta de krav och behov som
förvaltningarna möter i sitt dagliga arbete. Alla medarbetare i Ronneby kommun
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet eller uttryck, religion eller etniskt ursprung ska ha lika möjligheter till en
framgångsrik karriär, samt behandlas med respekt och värdighet. All möten ska
ske jämlikt med förtroende, öppenhet och utan diskriminerande attityder. Ingen
form av diskriminering får förekomma.
Mönster och strukturer som förhindrar att medarbetare utnyttjar sin fulla potential
bör ändras. Ronneby kommun vill sträva efter att skapa arbetslag av medarbetare
med olika erfarenhet och bakgrund samt en jämn fördelning av kvinnor och män
på alla nivåer.
Planen innefattar konkreta åtgärder för att öka jämställdhet och mångfald inom
kommunen. Rubrikerna för åtgärderna följer rubrikerna för ”Personalpolitisk
handlingsplan- attraktiv arbetsgivare”:
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-

Kompetensförsörjning-Rekrytering

-

Lön-anställningsvillkor

Bedömning
Arbetet för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet ska utföras målinriktat
och planmässigt. Syftet med denna plan är att tydligt beskriva målen samt vilka
aktiva åtgärder som behövs för att nå dessa. Planen ska vara styrande för alla
chefer och medarbetare i Ronneby kommun.
Enligt diskrimineringsombudsmannen finns inga hinder för föreslagna
målsättningar enligt gällande diskrimineringslagstiftning. Syftet med föreslagna
målsättningar är att öka mångfalden bland kommunens personal men utestänger
ingen målgrupp enligt diskrimineringsgrunderna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen föreslås
besluta att Kommunfullmäktige föreslås besluta
-

att anta den kombinerade jämställdhets- och mångfaldsplanen för
2015-2017

-

att upphäva nuvarande jämställdhetsplanen

-

att upphäva nuvarande mångfaldsplaner

Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Malin Norfall
(S), Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) och Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall enligt förslag.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att:
-

anta den kombinerade jämställdhets- och mångfaldsplanen för 20152017.

-

upphäva nuvarande jämställdhetsplan.

-

upphäva nuvarande mångfaldsplan.

________________
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§4

Dnr 2014-000412 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christian Mahrle (FP) gällande permanent Julmarknad i
Ronneby Centrum
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Christian Mahrle,(FP) har inkommit med motion gällande permanent Julmarknad
i Ronneby Centrum. Motionären föreslår en permanent julmarknad från den 1- 27
december, förslagsvis på Ronneby torg.
Motionären menar att Ronneby har en mysig stadskärna som är under utveckling
och ombyggnad för att ge en positiv känsla av en ”småstadsidyll”. Konkurrensen
är stenhård från externa köpcentrum i vår nära omgivning, särskilt under vintertid,
trots att kommunen tillsammans med Ronneby handel jobbar aktivt med
aktiviteter för att främja handeln i stadskärnan på ett mycket bra sätt. För att få
Ronneby borna och andra besökare att komma till vår ”småstadsidyll” även under
vintertid kan ett sätt vara en permanent julmarknad såsom i många nordtyska
städer.
Kommunens insats för att skapa en permanent julmarknad och som det talas om i
och utanför länet och som kommer att gynna hela Ronnebys handel är:
Att tillhandahålla av X antal försäljningsställen (stugor) i en attraktiv stil som
används år efter år
Att göra en utsmyckning av Ronneby Torg utöver det vanliga för att ge
julstämning
Att vid varje infart till Ronneby (3 st) göra en utsmyckning med t ex en klättrande
tomte och informationsskylt som berättar om den permanenta julmarknaden
Tillsammans med detta föreslås också en uppdatering av vår gatudekoration med
hjärtan som finns i staden sedan 1960-70 talet.
Bedömning
Motionen har varit på remiss hos Fritid- och kulturnämnden och Tekniska
förvaltningen.
Fritid- och kulturnämnden lämnar följande remissyttrande:
Nämnden tillstyrker förslaget att inrätta en julmarknad på Ronneby torg den 1-27
december. En julmarknad kan förstärka känslan av småstadsidyll med stor
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mysfaktor och kommer förhoppningsvis att attrahera många besökare. Olika
musik- och kulturarrangemang kan förläggas till julmarknaden under december.
Tekniska förvaltningen lämnar följande remissyttrande:
Tekniska förvaltningen ser positivt på föreslagen julmarknad. Dock innebär
förslaget att evenemanget krockar med befintliga torghandelsavtal upprättade i
enlighet med av kommunfullmäktige beslutad torghandelsstadga, varför denna
måste göras om innan förslaget kan realiseras. Därför förslår Tekniska
förvaltningen att en julmarknad, om den skall genomföras, istället förläggs till
Brunnshallsområdet i Ronneby Brunnspark. Där kan den utvecklas till något
utöver det vanliga i Brunnsparkens unika miljöer, alternativt till norra delen av
Kilenområdet vilket vore ett bra sätt att ”återta området” till allmänheten mm.
Tekniska förvaltningen gör även bedömningen att det är viktigt att en förvaltning,
förslagsvis Fritid- och Kulturförvaltningen, får sammanhållningsansvaret för
kommunen både utförandemässigt och ekonomiskt om en julmarknad skall
genomföras.
Förvaltningen lämnar ingett yttrande ang förslaget om infartsutsmyckning och
gatudekoration, utan dessa bör hanteras som ett separat ärende.
Förslag till beslut
Kommunen har tidigare ställt sig positiv till att upplåta Brunnshallarna och
Brunnsparken till de affärsinnehavare och andra entreprenörer som har möjlighet
att ordna julmarknad. Här finns det möjlighet att utveckla julmarknaden i
Ronneby men det är tveksamt om det finns utrymme för julmarknader. Fritid- och
kulturnämnden bör ges ansvaret för att, tillsammans med Tekniska förvaltningen,
arbeta fram ett kostnadsberäknat förslag för genomförande av julmarknad under
perioden 1 – 27 december i Ronneby.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen
Att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med Tekniska
förvaltningen arbeta fram ett förslag på genomförande av julmarknad under
perioden 1 – 27 december. Av förslaget skall framgå plats för en permanent
julmarknad och kostnadsberäkning för genomförandet. Under maj månad 2015
skall förslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för ställningstagande.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Malin Norfall
(S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP) och Nicolas Westrup (SD).
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Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att stryka hela första stycket i förslaget, bifalla
andra stycket och i övrigt anse motionen besvarad.
Malin Norfall (S) yrkar, med stöd av Tommy Andersson (S), på att julmarknaden
ska genomföras i centrum.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framförda yrkanden och finner bifall på desamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:
-

ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska
förvaltningen arbeta fram ett förslag på genomförande av julmarknad under
perioden 1 – 27 december. Av förslaget skall framgå plats för en permanent
julmarknad i centrum och kostnadsberäkning för genomförande. Under maj
månad 2015 skall förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
ställningstagande.

-

i övrigt anse motionen besvarad.

________________
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§5

Dnr 2014-000508 109

Besvarande av medborgarförslag från Mia Carlsson
angående parkeringsvakter
Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Mia Carlsson har, i sitt medborgarförslag, undrat om kommunen har parkeringsvakter för
att folk står på samma parkering i flera dagar. Platsen som hon menar i sitt förslag är
Kungsgatan. Mia nämner specifikt en Rh-parkering som ingen tar hänsyn till ändamålet
av denna plats.

Bedömning
Ronneby kommun har ingen p-vakt som är anställd av kommunen men har lämnat
uppdraget av parkeringsövervakningen till Securitas.
Våra parkeringsvakter är mobila och övervakar alla våra p-platser och inte bara specifika
platser under sina ronder.
Enligt ärendelistan över de rapporterade anmärkningarna finns det 419 ärenden
registrerade bara på Kungsgatan och därav 48 ärenden om Rh-platserna under året 2014.
Registrerade ärenden påvisa att vi har parkeringsövervakning på Kungsgatan
kontinuerligt under de tider som p-vakterna jobbar.

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Ronneby kommun avslår förslaget.

Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Malin Norfall
(S), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar på att ändra beslutsförslaget från ”avslag” till ”anse
besvarad”.
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Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
________________
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§6

Dnr 2014-000120 109

Besvarande av medborgarförslag från Lars Andréason
angående bryggorna i Ronnebyån
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Lars Andréasson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunfullmäktige tar ett nytt beslut angående arrendeavgift för bryggor vid
Ronnebyån. Ett nytt beslut som innebär att bryggarrendet på 500 kr/år tas bort
helt eller avsevärt reduceras.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen som yttrar
följande:
”Sedan 2014 ansvarar Tekniska förvaltningen för arrendeavtalen för
bryggbyggnation i anslutning till Ronnebyån. Totalt rör det sig om drygt 220
arrendeavtal och ca 30 skötselavtal. Arrendeavtalen reglerar tillgång till
vattenområde för att arrendatorn där skall kunna bygga mindre brygga för enskilt
bruk. Tidigare hanterades detta av Fritid- och Kulturförvaltningen, och i samband
med övertagandet sades samtliga befintliga avtal upp för villkorsändring. De nya
arrendeavtalen, se bifogat avtal, beslutas på delegation i enlighet med KS
delegationsordning §5.9, och nivån på arrendeavgiften, dvs 500 kr/år, fastställdes
motsvarande den tidigare av Kommunfullmäktige fastställda taxan för
”bryggplatser” i Ronnebyån. Avtalad arrendeavgiften innebär alltså ingen
förändring gentemot tidigare fastställd taxa och efter dialog med
kommunledningen bedömdes den därmed inte vara av principiell karaktär.
Orsaken till att avtalen sades upp var att vi ansåg att en översyn var nödvändig för
att dessa skulle hålla en acceptabel status. Bland annat var det viktigt att
ansvarsfrågan kring säkerhet mm tydliggjordes, att typutformningen avseende
normalt acceptabel brygga fastställdes, att ansvaret gentemot myndighetstillstånd
tydliggjordes mm. Dessutom innebar detta ett rejält omtag avseende uppdatering
av bryggägare i databasen vilken med åren blivit mer och mer inaktuell.
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Under våren och sommaren 2014 genomförde Tekniska förvaltningen en rejäl
översyn av utseende och säkerhet hos bryggorna i Ronnebyån. Ett stort antal
bryggägare kontaktades med uppmaning om att rusta upp sin brygga med
avsikten att lyfta den vackra å-miljön. Åtskilliga timmar har lagts ned på
inventeringar och telefonkontakter mm för att skapa ordning och reda vilket vi nu
kan se resultatet av då vi dels nått god kontroll på vem som äger respektive
brygga, dels uppnått målsättningen att ett stort antal bryggägare åtgärdat
vanvårdade bryggor och därmed hjälpt till att lyfta å-miljön och säkerhetsnivån.
Avseende relevansen i arrendeavgiftens storlek kan detta givetvis diskuteras, på
samma sätt som alla andra arrendeavgifter liksom de av kommunfullmäktige
beslutade taxorna för ex båtplatser vid Ekenäs. Som jämförelse ligger de senare
på 1038 kr/breddmeter (plats vid y-bom), 750 kr/breddmeter (bojplats) och 700
kr/löpmeter (plats med långsideangöring). Vid jämförelse mot redovisad taxa för
plats med långsideangöring, vilket skulle innebära att en båt på ca 5 meter ligger
kring 3500 kr/säsong, anser Tekniska förvaltningen att den avtalade
arrendeavgiften om 500 kr/år är fullt rimlig. Dessutom är intäkten budgeterad för
redan i budget 2014, varför en förändring (förutom att samtliga avtal återigen
måste sägas upp samt nya skickas ut för påskrift) även innebär att ekonomisk
kompensation för den minskade intäkten bör tilldelas.
Slutligen vill Tekniska förvaltningen redovisa att det i medborgarförslaget
beskrivna scenariot att ett antal bryggägare avser riva bryggor och istället lägga ut
boj i ån även det innebär att motsvarande arrendeavtal måste upprättas. Dessutom
är bojförtöjning mindre lämpligt i Ronnebyån då bredd mm är så begränsad,
varför avtal om detta endast kan godkännas i undantagsfall.”
Tekniska förvaltningen föreslår med hänsyn till ovanstående att
medborgarförslaget bör avslås.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Tommy
Andersson (S) och Roger Gardell (FP).
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Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänstemannaförslaget om avslag på medborgarförslaget.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Km ställer proposition på framfört yrkande och finner
bifall p å detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
________________
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§7

Dnr 2013-000302 253

Försäljning del av fastigheten Risatorp 3:63,
Persborgsskolan
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade § 143/2014 att sälja del av fastigheten Risatorp
3:63, Persborgsskolan, Risatorpsvägen 11, 372 34 Ronneby.
Fastighetsobjektet har varit utannonserat genom Sydostfastigheter Mäklarbyrå i
Ronnebyunder november och december 2014 med budgivning under december.
Bedömning
Budgivningen har givit vid handen att en budgivare, Johan Persson har lagt det
högsta budet, 1 780 tkr.
Johan Perssons avsikt är att bygga om f.d. skolan till bostäder. För den del av
fastigheten Risatorp 3:63 som föreslås att avstyckas finns ingen detaljplan.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en
försäljning av del av fastigheten Risatorp 3:63 till Johan Persson för en
köpeskilling om 1 780 tkr.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Roger Gardell
(FP), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka
en försäljning av del av fastigheten Risatorp 3:63 till Johan Persson för en
köpeskilling om 1 780 tkr.
________________
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§8

Dnr 2014-000605 310

Medfinansieringsavtal avseende GC-väg mellan Listerby
och Johannishus
Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Trafikverket har skickat förslag på medfinansieringsavtal avseende genomförande
av ny GC-väg längs väg 670 delen Listerby-Johannishus.
Bedömning
Aktuell del har tidigare beslutats om medfinansiering avseende utredning. Dock
har denna utredning ej genomförts varför nytt avtal om medfinansiering av hela
genomförandet istället framförts.
Viktigt att veta kring utförandet är att det genomförts en förenklad
åtgärdsvalsstudie där olika åtgärdsförslag redovisades och där separerad gångoch cykelväg med bredd 2,5 meter förespråkades. Dock anser inte Trafikverket att
sträckan skall förses med sammanhängande belysning. Samtligt drift och
underhåll ansvarar Trafikverket för.
Avtalet innebär att kommunen medfinansierar (50%) upprättande av vägplan,
bygghandling samt produktion (inkl. projektledning). Bedömd projektkostnad
uppgår till 6,5 Mkr (prisnivå september 2014) varför kommunens del uppgår till
3,25 Mkr. I avtalet föreskrivs även att kostnadstäckning för upp till 10%
kostnadsökning skall hanteras utan att avtalet omförhandlas. Detta innebär att de
investeringsmedel kommunen behöver budgetera för bedöms vara 3,6 Mkr för år
2017.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag
på medfinansieringsavtal samt att investeringskostnaden 3,6 Mkr för 2017
hanteras i samband med kommande budgetberedning.
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Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Tommy
Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att godkänna
upprättat förslag på medfinansieringsavtal samt att investeringskostnaden 3,6 Mkr
för 2017 hanteras i samband med kommande budgetberedning.
________________
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§9

Dnr 2015-000008 040

Omfördelning av medel för GC-bro
Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Upphandling pågår avseende totalentreprenad för byggnation av ny GC-bro vid
Emaljen. Budgeterade medel är inte tillräckliga för att slutföra upphandlingen
varför omfördelning av medel krävs för att projektet skall kunna genomföras.
Bedömning
Tillgängliga medel finns innehållna för detta ändamål inom projektet ”Gång- och
cykelvägar”. Dessa behöver äskas över till 2015 samt kräver klartecken till att
nyttja för aktuellt ändamål.
Projektet bedöms som viktigt och upphandlingens aktuella anbudssumma bedöms
som relevant.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KSau ger Tekniska förvaltningen tillåtelse att
nyttja medel ur projekt 67963 ”Gång- och cykelvägar” för att slutföra
upphandlingen och därefter färdigställa projekt 67021 ”Bro Emaljen GC-väg”.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Malin Norfall
(S), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på ett tillägg om
begränsning av medel på 2,2 miljoner.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge tekniska förvaltningen tillåtelse att
nyttja medel ur projekt 67963 ”Gång- och cykelvägar”, upp till 2,2 miljoner
kronor för att slutföra upphandlingen och därefter färdigställa projekt 67021 ”Bro
Emaljen GC-väg”.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 10

Dnr 2015-000011 310

Fastställande av förfrågningsunderlag ombyggnad
centrum NV
Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har uppdrag att bygga om nord västra delen av centrum i
Ronneby stad.
Bedömning
Tekniska förvaltningen avser utföra projektet som en utförandeentreprenad där
nord västra delen av centrum byggs om i enlighet med centrumutredningen
januari 2009.
Bilagda administrativa föreskrifter har tagits fram inför upphandlingen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
-att KSau fastställer redovisade administrativa föreskrifter för
utförandeentreprenaden ”Ombyggnad Centrum NV”.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att bifalla förslaget och ge chefen för tekniska
förvaltningen, Magnus Graad i uppdrag att kontrollera möjlighet att tillämpa en
lärlingsklausul och i så fall komplettera ärendet med en skrivning om detta

Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
-

fastställa redovisade administrativa föreskrifter för
utförandeentreprenaden ”Ombyggnad Centrum NV”.

-

uppdra chef för tekniska förvaltningen Magnus Graad att kontrollera
möjlighet att tillämpa en lärlingsklausul och i så fall komplettera
ärendet med en skrivning om detta.

________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 11

Dnr 2014-000565 012

Information Verksamhetsplan Tekniska förvaltningen 2015
Samordnare Emelie Stenborg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen vill informera om sin verksamhetsplan för 2015 som har
tagits fram under hösten 2014.
Bedömning
Verksamhetsplanen är en beskrivning av förvaltningen men främst ett stöd i
målarbetet. Här finns samlat visioner och värdeord för förvaltningen som helhet
och för dess verksamheter. Tekniska förvaltningens målarbete är också beskrivet,
genom en ”röd tråd” av mål från Kommunfullmäktige och nämnd. Dessutom
specificeras de aktiviteter som genomförs/ska genomföras, samt vilka indikatorer
som knyts till dem. Verksamhetsplanen kommer att ha en årlig översyn där
redovisning av förgående års aktiviteter och måluppfyllelse redovisas samt det
kommande årets/årens målarbete och dess relaterade aktiviteter.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Peter Bowin
(V) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att notera
informationen till protokollet samt uppdra tekniska förvaltningen att återkomma
med ett beslutsärende i frågan.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet
samt uppdra tekniska förvaltningen att återkomma med ett beslutsärende i frågan.
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________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 12

Dnr 2014-000581 310

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Trafikverket har tillsammans med länsplaneupprättarnas tjänstemän tagit fram ett
förslag till funktionellt prioriterat nätverk. I Blekinge är det Region Blekinge som
är länsplaneupprättare. I det utpekade vägnätet ska de vägar ingå som är viktigast
för nationell och regional tillgänglighet. Det funktionella prioriterade vägnätet ska
utgöra ett uppdaterat och samlat planeringsunderlag för
-vilka vägar som är viktigt att värna och höja tillgängligheten på,
- prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen
- hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens skeden och i avvägningar
mellan olika intressen.
Vägarna pekas ut och beskrivs utifrån fyra olika funktioner. Funktionerna
överlappar varandra och en väg kan pekas ut utifrån en eller flera funktioner. De
olika funktionerna är godstransporter, personbilar (dagliga personresor respektive
långväga personresor) och kollektivtrafik. Dessutom delas vägarna in i tre skikt
Nationella och internationellt viktiga vägar – nationella stamvägar och TEN-Tvägar.
Regionalt viktiga vägar – vägar som sammanbinder län och funktionella regioner
( i regel riksvägar men det kan även vara länsvägar)
Kompletterande regional viktiga vägar – vägar som sammanbinder
kommuncentrum och produktionsnoder inom regioner och län (i regel länsvägar
men kan även vara riksvägar)
Kommunens synpunkter på remissen ska vara Trafikverket och Region Blekinge
tillhanda senast 15 februari 2015.
Remissen har granskats av Anna-Karin Sonesson, samordnings- och
utvecklingschef samt Sattar Zad, projektledare tekniska förvaltningen.
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Bedömning
Initiativet att ta fram ett samlat planeringsunderlag som visar de viktigaste
vägarna för nationell och regional utveckling samt tillgänglighet är positivt.
Utpekandet av ett funktionellt prioriterat nätverk får dock inte innebära att mindre
statliga vägar som t ex 642 Bräkne-Hoby - Backaryd, viktig bl a vid omledning
av trafik, ytterligare prioriteras ner.
Enligt rapporten ska anslutningsvägar till statliga flygplatser pekas ut. Med det
som grund borde, även om det enbart är en kort sträcka, anslutningen till den
statliga flygplatsen Kallinge/Ronneby, väg 652 pekas ut i alla fall i skiktet
långväga personresor.
Slutligen kan konstateras att det hade varit intressant med ett motsvarande arbete
som även inkluderade andra trafikslag än väg.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att överlämna ovanstående
synpunkter som Ronneby kommuns yttrande i ärendet.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ovanstående synpunkter som
Ronneby kommuns yttrande i ärendet.
________________
Exp: Trafikverket
Region Blekinge
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§ 13

Dnr 2014-000241 252

Inköp av strategisk mark gällande fastigheterna Gärestad
1:13 m fl
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska Förvaltningen har fortsatt jobba med markköp vid östra infarten.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har förhandlat klart med ägare till Gärestad 3:2.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner köpeavtalen.
Exploateringskontot för östra infarten utökas med 2.360.000 kronor.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
-

godkänna köpeavtalet.

-

utöka exploateringskontot för östra infarten med 2 360 000 kronor
vilket finansieras genom extern upplåning.

________________
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§ 14

Dnr 2014-000603 011

Förstudie samordnad varudistribution
Fredrik Mårdh och cm lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantör till
den kommunala verksamheten. Leverantörens fordon bidrar till luftföroreningar
och det bör ligga i kommunens intresse att dessa transporter sker så effektivt och
miljövänligt som möjligt.
En förstudie har gjorts av Energikontor sydost för samlastning av kommunalt
gods i Blekinge län och Bromölla kommun. Eftersom införande av samordnad
varudistribution ger fördelar inte bara miljömässigt utan ökad trafiksäkerhet, ökad
konkurrens och förbättrad arbetsmiljö bör kommunen besluta att man skall införa
samordnad varudistribution. Nästa steg i processen blir att se om kommunen skall
ha en egen distributionscentral eller om det finns möjlighet till alternativ med
gemensam med kringliggande kommuner såsom förstudiens två andra alternativ
har visat. (kluster).
Bedömning
Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantör till
den kommunala verksamheten. Leverantörens fordon bidrar till luftföroreningar
och det bör ligga i kommunens intresse att dessa transporter sker så effektivt och
miljövänligt som möjligt. Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och
samlasta sina leveranser via en distributionscentral har kommuner en stor
möjlighet att minska antalet körda kilometrar och sina utsläpp. Dessutom kan en
samordnad varudistribution leda till ökad trafiksäkerhet, ökad konkurrens och
förbättrad arbetsmiljö. En förstudie har gjorts av Energikontor sydost för
samlastning av kommunalt gods i Blekinge län och Bromölla kommun. Till grund
för studiens analys har en loggning genomförts hos de kommunala enheterna och
resultatet visar att en samordnad varudistribution bidrar rejält till minskning av
utsläppen. Studien visar på för- samt nackdelar med att varje kommun har en
distributionscentral, länet och Bromölla kommun har en gemensam
distributionscentral samt om länet och Bromölla kommun har två
distributionscentraler. Eftersom införande av samordnad varudistribution ger
fördelar inte bara miljömässigt utan ökad trafiksäkerhet, ökad konkurrens och
förbättrad arbetsmiljö bör kommunen besluta att man skall införa samordnad
varudistribution. Nästa steg i processen blir att se om kommunen skall ha en egen
distributionscentral eller om det finns möjlighet till alternativ med gemensam med
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kringliggande kommuner såsom förstudiens två andra alternativ har visat.
(kluster).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta
att man skall införa samordnad varudistribution i kommunen.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Peter Bowin
(V), Malin Norfall (S) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen ett fortsatt
arbete mot en samordnad varudistribution och e-handel i kommunen, med
inriktning mot att ha en gemensam distributionscentral i länet samt att förslag till
länsgemensam varudistribution lämnas till budgetberedningen.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen:
-

ett fortsatt arbete mot en samordnad varudistribution och e-handel i
kommunen, med inriktning mot att ha en gemensam
distributionscentral i länet.

-

att förslag till länsgemensam varudistribution lämnas till
budgetberedningen.

________________
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§ 15

Dnr 2014-000426 009

Kommuninvests förslag om medlemsinsatser/ändrade
stadgar samt förslag till stämmoombud.
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
EU kommer framöver att skärpa kraven på finansinstitutens kapitalbas för att
undvika framtida finanskriser. EU:s krav på nivåer för bruttosoliditet förväntas
fastställas i slutet av 2016 och planeras att träda i kraft fr.o.m. 2018.
Kommuninvest är att betrakta som ett lågriskinstitut varför målsättningen är att nå
en bruttosoliditet på 1,5 procent enligt EU:s definition, vilket man bedömer ska
uppfylla EU:s framtida skärpta krav. För att nå denna soliditetsnivå krävs fortsatt
förstärkning av det egna kapitalet.
Hittills har Kommuninvests strategi varit att öka det egna kapitalet genom att ha
en förhöjd ränta på utlåningen. Många medlemmar har framfört att man hellre
betalar en högre medlemsinsats för stärka Kommuninvests egna kapital och på så
vis erhålla lägre räntenivåer. Detta mynnade ut i att Kommuninvest arbetade fram
ett förslag om stadgeändringar som bl a skulle göra det möjligt för medlemmarna
att fortsatt välja årliga insatser enligt nuvarande modell men också ett alternativ
för dem som önskar göra extra engångsinsatser och därmed reducera den årliga
insatsen.
Kommuninvests föreningsstämma våren 2014 tog det första beslutet om att ändra
föreningens stadgar, bl a i syfte att möjliggöra en större valfrihet för
medlemmarna när det gäller hur medlemsinsatserna ska kunna fullgöras. För att
stadgeändringen ska börja gälla krävs ett andra beslut på föreningsstämman våren
2015.
För att rösta på stämman måste kommunfullmäktige utse ett ombud samt ge
direktiv för hur ombudet ska rösta.
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Bedömning
Kommuninvests bedömning är att stadgeändringarna kommer att fastställas på
stämman 2015 då det första beslutet fattades redan våren 2014. Räntenivåerna på
lån från Kommuninvest är därför redan sänkta. Huvuddelen av kommunens
upplåning sker i Kommuninvest beroende på att räntenivån redan innan
sänkningen oftast varit mer förmånlig än hos andra aktörer.
I den modell för medlemsinsats som stadgeändringarna medför finns det olika
nivåer innebärande olika årliga insatsskyldigheter. Insatsnivåerna anges i kr per
invånare. Ronneby har redan uppnått de första två nivåerna och beräknas 2015 ha
erlagt ca 596 kr/invånare. OBS! Insatsbeloppen i tabellen nedan är preliminära
och påverkas av flera olika faktorer.

Alla medlemmar bör på sikt nå den högsta nivån (900 kr/invånare) men vägen dit
kan enligt förslaget se olika ut. Kommunerna har enligt förslaget till
stadgeändringar tre alternativ att bidra till kapitaliseringen:
1.

Årliga insatser enligt nuvarande modell (den återbäring och
insatsränta som erhålls från Kommuninvest betalas till största delen
in som årlig insats)

2.

Extra insatsbetalning

3.

En kombination av 1 och 2

Om en kommun nått 75% av högsta nivån så reduceras den årliga
insatsskyldigheten med 75%, dvs 75% av den årliga återbäringen och insatsräntan
får räknas in i kommunen resultat och 25% betalas in som insats till
Kommuninvest.
Det som är fråga för ställningstagande är hur kommunfullmäktige ställer sig till
förslaget om stadgeändringar med syfte att erbjuda olika sätt för medlemmarna att
bidra till Kommuninvests kapitalisering. Ställningstagandet innebär inte att
kommunen genom beslutet binder sig för något av alternativen.
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Då förslaget innebär valfrihet för medlemmarna att själva välja en modell som
passar den enskilda medlemmens förutsättningar bedöms förslaget som
fördelaktigt och bör tillstyrkas.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
Ge i direktiv till kommunens stämmoombud vid föreningsstämman 16 april 2015
att rösta för Kommuninvests förslag till stadgeändringar.
Tillsvidare utse ekonomichef Johan Sjögren till ordinarie stämmoombud och
controller Peter Nordberg till dennes ersättare.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Malin Norfall
(S) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
-

ge i direktiv till kommunens stämmoombud vid föreningsstämman
16 april 2015 att rösta för Kommuninvests förslag till
stadgeändringar.

-

tillsvidare utse ekonomichef Johan Sjögren till ordinarie
stämmoombud och controller Peter Nordberg till dennes ersättare.

_______________
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§ 16

Dnr 2014-000507 049

Plan och anvisningar för verksamhets- och ekonomisk
uppföljning 2015, samt arbetet med budget 2016-2017
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Lämnas förslag till tidplan och anvisningar för 2015 avseende uppföljning av
verksamhet och ekonomi, samt arbete med budget 2016-2017.
Bedömning
Det som är mest bråttom är att fastställa en tidplan. Om anvisningarna blir
återremitterade föreslås att tidplanen fastställs eller revideras enligt önskemål i
samband med beslutet. Detta för att tjänstemän och förtroendevalda ska ha
möjlighet att planera in i första hand bokslutsgenomgångarna i februari-mars
2015.
Förslag till beslut
Föreslås att kommunstyrelsen beslutar att:
Tidplan för 2015 avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi, samt arbete
med budget 2016-2017 fastställs
Anvisningarna avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi 2015, samt
arbete med budget 2016-2017 plan 2018-2019 fastställs.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Malin Norfall
(S) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att:
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-

uppdra ekonomichef Johan Sjögren att tillsammans med nämnder
och kommunfullmäktiges presidium utarbeta en eventuell ny
tidsplan för nästkommande år.

-

fastställande ska göras i februari.

Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
-

använda samma tidsplan som tidigare.

-

30/1 behandlar nämnderna ett preliminärt bokslut.

-

fastställande ska göras i februari.

-

uppdra ekonomichef Johan Sjögren att tillsammans med nämnder
och kommunfullmäktiges presidium utarbeta en eventuell ny
tidsplan för nästkommande år.

________________
Exp:
Ekonomichef Johan Sjögren
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§ 17

Dnr 2014-000568 019

Arbetscenter
Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I det budgetförslag som beslutades 2014-12-11 för 2015 och för plan 2016-2017
finns ingen kompensation för det intäktsbortfall avvecklingen av personer i
sysselsättningsfasen (f.d. FAS3) innebär. Eftersom att den borgliga budgeten
fortfarande är den som gäller på riksplanet skulle man kunna tro att de intäkter
som sysselsättningsfasen tidigare inbringat skulle fortsätta i oförminskad skala
men så är inte fallet. Arbetsförmedlingen har beslutat att förlängningar och nya
anvisningar till sysselsättningsfasen i huvudsak ska gå till privata aktörer. Endast i
undantagsfall kommer kommunen vara möjlig mottagare av dessa placeringar.
Några nya åtgärder för 2015 som skulle kunna inbringa intäkter till kommunen är
inte presenterade.
Det underskott, som beräknas för enhetens Arbetscenter beräknas för 2015 bli ca
1 681 000kr och för 2016 bli ca 3 265 000kr, detta för uteblivna intäkter för
personer placerade inom sysselsättningsfasens inom kommunen. Underskottet är
beräknat utifrån de beslutade budgetramarna. Eventuella nya intäkter är inte
inräknade.
Bedömning
Konsekvensbeskrivning/bedömning:
Efter att ha analyserat de kostnader Arbetscenter haft under 2014 ser möjligheten
till besparingar ut som följer:
Antalet bilar kan reduceras beroende på färre personer i verksamheten, besparing
ca 100 000.
Mindre inköp av skyddskläder, skor, maskiner, bränsle, etc., besparing ca 50 000.
Lokalkostnader kan reduceras med ca 350 000 på helår (175 000, halvår 2015)
dock finns uppsägningstider som måste tas hänsyn till.
En grupp från omsorgens dagliga verksamhet har sina arbetsplatser i lokalerna.
Dessa kommer att påverkas. (se bilaga).
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Följande är idag anställda/har sin arbetsplats inom verksamheten:
Fem arbetsledare/arbetshandledare varav två är knutna till verksamheterna Café
Hälsocenter och Svar-projektet. Dessa verksamheter ligger inte i direkt anslutning
till Arbetscenter.
Tolv anställda med antingen lönebidrag eller det förstärkta lönebidraget s.k.
trygghetsanställning. Dessa är fördelade på Arbetscenter, Café hälsocenter och
Svar-projektet. Deras löner finansieras idag av personalenheten.
Tio anställda med Offentlig skyddad Anställning (OSA). Alla placerade på
Arbetscenter.
Resterande anställda inom enheten är fördelande i huvudsak på vaktmästeri i
Stadshuset, caféterian i Stadshuset, integrationssamordnare samt central ledning i
Stadshuset.
Två olika projekt, FINSAM och Navigatorcentrum bedrivs.
Totalt är det 43 personer som är anställda/har sin arbetsplats inom enheten.
Förutom detta är ca 40 personer sysselsatta i olika arbetsmarknadspolitiska
åtgärder med placering inom verksamheten.
De besparingar enheten kan göra under 2015 och 2016 av större karaktär är:
Inte förlänga de OSA-anställda från och med 2015-06-30. Skulle ge en
nettobesparing på ca 500 000 under 2015 och ca 1 000 000 under 2016
Konsekvens:
Stor risk att dessa personer hamnar i utanförskap igen. Möjligheten att utföra de
arbeten
verksamheten åtagits sig typ skötsel av Karön, tvättning av bilpoolens bilar,
transporter inom kommunen kommer att bli eftersatt.
Förslag:
Ronneby kommun skulle kunna underlätta omställningen för dessa personer
genom att tillsätta resurser. T.ex. skulle Socialförvaltningens praktiksamordnare
kunna vara en tillgång i detta arbete, förutom enhetens egen personal.
Arbetsgivaren tar därmed ett ansvar i att under första halvåret 2015 försöka jobba
ut dessa personer i annan sysselsättning, inom eller utom den kommunala
verksamheten. För de personer som inte hittar någon annan sysselsättning innan
halvårets utgång, görs ett avslut 2015-06-30.
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Halvera antalet feriearbetare under 2015 och 2016, besparing ca 900 000 per år.
Konsekvens:
Att halvera antalet feriearbetare under sommaren 2015 och sommaren 2016 skulle
innebära en besparing på ca 900 000 per år. En direkt besparing utan några andra
konsekvenser än för den unge.
Avveckling av två arbetsledare ca 725 000. Dessa personer har 6 mån till 1 års
uppsägningstid (avhängigt av hur turordningen upprättas) varför besparing inte
syns under 2015 men väl under 2016.
Konsekvens:
I och med att verksamheten minskas minskar behovet av arbetsledning. En
mindre bemanning innebär dock att ledningsfunktionen blir sårbar gällande
möjligheten att klara semestrar, sjukdomar etc. Det i sin tur ger en ökad
belastning på den kvarvarande personalen på Arbetscenter. Möjligheten att utföra
de åtagande verksamheten har typ skötsel av Karön kan bli eftersatt.
Sammanställning förlag till besparingar 2015:
Uppsägning av lokaler (caféteria/personalmatsal, secondhandbutik,
demonteringsverkstad)
Årshyra
Ca 350 000
Lokalerna lämnas 2015-06-30
Besparing ca 175 000
Ingen förlängning av OSA (11 personer) efter 2015-06-30.
Årskostnad
ca 1 000 000
Nettobesparing ca 500 000

Uppsägning av bilar ger mindre bränsle, besparing på arbetskläder, mindre övriga
kostnader m.m.
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Besparing ca 150 000
Feriearbetare (ungdomar fyllda 17 men inte 18 år den 1 juli)
Årskostnad (ca 180 pers.)
ca 1 800 000
Halvering av antalet
(90 pers.) Besparing
ca 900 000
Förslag till sammanlagd besparing 2015:

ca 1 725 000kr

Förslag till besparingar 2016:
Uppsägning av arbetsledare tidigast 2015-02-28 (avser två personer). Kan
avslutas tidigast 2016-02-28 (1 års uppsägningstid)
Lönekostnad per år
Ca 435 000/person
(kvarvarande kostnad 2016 ca 145 000)
Besparing ca 725 000
Feriearbetare (ungdomar fyllda 17 men inte 18 år den 1 juli)
Årskostnad (ca 180 pers.)
ca 1 800 000
Halvering av antalet
(90 pers.) Besparing
ca 900 000
Ej tillsatta OSA-platser
(11 personer)
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Årskostnad
ca 1 000 000
Nettobesparing
Ca 1 000 000
Uppsagd lokal (caféteria/personalmatsal, secondhandbutik,
demonteringsverkstad)
Årshyra
ca 350 000
Besparing
ca 350 000
Uppsagda bilar samt besparing på arbetskläder, mindre övriga kostnader m.m.
Besparing
ca 150 000
Förslag till sammanlagd besparing 2016:

ca 3 125 000kr

Förslag till beslut
Med anledning av ovan anförda föreslås att Kommunstyrelsens Arbetsutskottet
föreslår Kommunstyrelsen besluta
att inte förlänga, de i Ronneby kommun OSA-anställda, från och med 2015-0630.
att halvera antalet feriearbetare till ca 90 personer i Ronneby kommun under åren
2015 och 2016.
att avveckla två arbetsledare/arbetshandledare inom verksamheten. Dessa
personer har 6 mån till 1 års uppsägningstid (avhängigt av hur turordningen
upprättas) varför besparing inte syns under 2015.
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Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Malin Norfall
(S), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar, med stöd av Peter Bowin (V) på att enheten för
arbetsmarknad och integration tillskjuts 1,681 miljoner kronor från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter för 2015.
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar, med stöd av Nicolas
Westrup (SD) på att:
-

ej förlänga OSA efter 30/6.

-

intensifiera arbetet för att lösa anställning på annat vis.

-

avveckla 2 stycken arbetsledare.

-

låta feriearbetarna vara kvar som tidigare.

-

tillskjuta 900 000 kronor från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter för att klara ovanstående.

Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall för eget yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
JA-röst för bifall till Kenneth Michaelssons (C) m.fl. yrkande.
NEJ-röst för bifall till Malin Norfalls (S), m.fl. yrkande .
Omröstningsresultat
Företagen omröstning resulterade i tre (3) JA-röster och tre (3) NEJ-röster vilket
med ordförandes utslagsröst biföll Kenneth Michaelssons (C) m.fl. yrkande.
Hur var och röstade framgår nedan.
Ledamot

NEJ-röst

Malin Norfall (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Peter Bowin (V)

X

Nicolas Westrup (SD)
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Roger Gardell (FP)

X

Kenneth Michaelsson (C)

X

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:
-

ej förlänga OSA efter 30/6.

-

intensifiera arbetet för att lösa anställning på annat vis.

-

avveckla 2 stycken arbetsledare.

-

låta feriearbetarna vara kvar som tidigare.

-

tillskjuta 900 000 kronor från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter för att klara ovanstående.

Reservationer
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
________________
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§ 18

Dnr 2014-000600 101

Val av representanter från kommunala nämnder och bolag
till referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby kommun
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Under 2013 beslutade Kommunstyrelsen att bilda en referensgrupp för barns
rättigheter i Ronneby kommun och att partierna erbjuds att utse representanter
(KS § 228/2013 2013-08-19).
Varje förvaltning, nämnd och bolag har erbjudits att utse en representant (se
bilaga 1) och referensgruppen har under perioden påbörjat arbete för att integrera
ett barnrättsperspektiv i kommunala verksamheter och att Barnkonventionen ska
beaktas i beslutsprocesser.
På grund av ny mandatperiod bör nya representanter till referensgruppen utses.
Bedömning
Referensgruppens arbete är betydelsefullt för att finna former för hur
Barnkonventionen kan införas i det dagliga arbetet och bli ett praktiskt verktyg
för att få in barnets perspektiv i allt kommunalt arbete. Varje nämnd och bolag
bör på nytt erbjudas att utse en representant till referensgruppen.
Representationen bör som tidigare ha en partipolitisk bredd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att nämnder
och bolag erbjuds att utse representanter till referensgruppen för barns rättigheter
i Ronneby kommun.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att bordlägga
ärendet.
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Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
________________
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§ 19

Dnr 2014-000378 109

Besvarande av medborgarförslag från Thomas Lähdet
angående Sockerbruket - kan bli den nya
medelpunkten/epicentret för konstnärlig verksamhet, ett
ArtResidence
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Thomas Lähdet har lämnat ett medborgarförslag om att Sockerbruket (Bruket)
kan bli den nya medelpunkten/epicentret för konstnärlig verksamhet, ett
ArtResidence. I medborgarförslaget ges förslaget att Fritid- och kulturnämnden
behandlar förslaget och upprättar en tidsplan för dess genomförande.
Medborgarförslaget har remitterats till Fritid- och kulturnämnden.
Fritid- och kulturnämnden beskriver i sitt yttrande att de i sitt nuvarande uppdrag
har att planera och föreslå lösningar och användning för det s.k. Sockerbruket och
andra lokaler som kan rymma kulturverksamhet. Behoven i nuläget redovisas
även. Nämnden ställer sig positiv till medborgarförslagets intentioner och beslutar
att under 2015 utse en planeringsgrupp för att lämna förslag om lämpligt
användningsområde för det s.k. Sockerbruket.
Bedömning
Med hänvisning till Fritid- och kulturnämndens yttrande bedöms
medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) och ledamot Malin Norfall
(S).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

49(70)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20

Dnr 2015-000019 101

Information om medborgarundersökning hösten 2014
Ronneby kommun
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson informerar.
Sammanfattning
SCB har genomfört en medborgarundersökning i Ronneby kommun men 1200
personer i åldrarna 18-84 år. (Svarsfrekvens 54%.) Undersökningen resulterade i
tre olika delar med var sitt helhetsbetyg: Nöjd-Region-Index (NRI), NöjdMedborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII).
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Malin Norfall
(S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att notera
informationen till protokollet samt uppdra kommundirektör Magnus Widén att
hantera frågan i förvaltningschefsgruppen.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet
samt uppdra kommundirektör Magnus Widén att hantera frågan i
förvaltningschefsgruppen.
________________
Exp:
Kommundirektör Magnus Widén
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§ 21

Dnr 2014-000594 101

Uvärdering valadministration
Sammanfattning
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat på
kommunledningsförvaltningen hade ansvaret för genomförande av EU-val samt
RKL-val 2014 i Ronneby kommun. För den kommunala organisationen medför
detta en stor arbetsinsats då det handlar om arbetsuppgifter som utförs sällan samt
att rutinbeskrivningar för genomförande av val är bristfälliga. Mycket av
kommunens egna material beträffande vallokaler, ordförande, valförrättare etc.
fanns inte diariefört digitalt vilket fördröjde och försvårade arbetsprocessen. För
att underlätta för kommunen inför framtida val har valadministrationen tagit fram
en beskrivning över arbetsuppgifter, genomförs arbetsinsats samt kostnader för
dessa tjänster.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Malin Norfall
(S), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att föreslå
kommunstyrelsen notera informationen till protokollet samt expediera
valnämnden.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet samt expediera valnämnden.
________________
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§ 22

Dnr 2014-000386 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigledamot
Rune Kronkvist (S) angående att marknadsföra "Rastplats
Viggen"
Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
För att få bättre sikt mot Sörby området och Viggen pågår arbetet med att gallra
ut vegetationen längs med Sörbybäcken som har ett s.k. biotopskydd.
Biotopskyddet tillkom för att framförallt ge bäckens bestånd av såväl uppväxande
havsöring som stationär öring av alla storlekar ett skydd mot skadlig mänsklig
verksamhet. Att hävda en beskuggande bård kring bäcken nämns och understryks
flera gånger i beslutsunderlaget.
Under 2014 har samråd förts med Länsstyrelsen avseende möjligheten att ta ner
vegetation och gallra i denna ridå av Al för att ge bättre insyn till de verksamheter
som bedrivs i området och även den nybyggda rastplatsen. Den åtgärd som
gjordes efter sommaren 2014 var den som kommunen fick tillstånd att göra i ett
första steg. Under våren 2015 kommer ett nytt samråd att hållas och
förhoppningen är att kommunen ska få fortsätta med gallringen då.
När det gäller informationstavlor som ska visa ”Rastplats Viggen” längst med
E22 har Tekniska Förvaltningen haft samråd med Trafikverket men i och med att
platsen inte uppfyller de kraven (se nedan) då fick vi inte ansöka om
visningsskylten Rastplats Viggen.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har utrett de möjligheter samt svarat på de frågor som
framkommer i motionen. Bedömningen är att motionen ska anses besvarad,
vidare utredning av ärendet anses inte nödvändig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta motionen
besvarad.
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Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Tommy
Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
Tjänstgörande ersättare Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
________________
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§ 23

Dnr 2014-000601 049

Hållbar kommun- och regionutveckling, avtal om
medfinansiering
Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Blekinge Tekniska Högskola erbjuder kommuner och regioner i Sverige att delta
i projekt – Hållbar kommun- och regionutveckling. Projektet skall pågå under 3
år, 2015 till 2017. Genom aktionsforskning kommer deltagande
kommuner/regioner att få hjälp med systematik och helhetssyn på hållbar
utveckling, samtidigt som de kommer att bistå utvecklingen av ännu mer robusta
och konkreta modeller och indikatorer för sådant arbete. Utgångspunkten för att
en kommun ska ha nytta av att medverka i projektet är att det ska finnas en tydlig
vilja hos kommunledningen/regionledningen att driva utvecklingen mot ett
hållbart samhälle. Kostnaden för Ronneby kommun att delta i projektet är
sammanlagt 150 000 kronor fördelade på 50 000 kronor per år.
Bedömning
Blekinge Tekniska Högskola erbjuder kommuner och regioner i Sverige att delta i
projekt – Hållbar kommun- och regionutveckling. Projektet skall pågå under 3 år,
2015 till 2017. Projektets syfte är att tillsammans med kommuner/regioner i
Sverige prova och vidareutveckla en strategisk modell för systematisk utveckling
av interdiciplinärt tvärsektionellt kommunalt arbete för hållbarhet. En modell som
kopplar ihop tankestruktur för hållbar utveckling med en processtruktur för
detsamma. I korthet: genom aktionsforskning kommer deltagande
kommuner/regioner att få hjälp med systematik och helhetssyn på hållbar
utveckling, samtidigt som de kommer att bistå utvecklingen av ännu mer robusta
och konkreta modeller och indikatorer för sådant arbete. Utgångspunkten för att
en kommun ska ha nytta av att medverka i projektet är att det ska finnas en tydlig
vilja hos kommunledningen/regionledningen att driva utvecklingen mot ett
hållbart samhälle. Kostnaden för Ronneby kommun att delta i projektet är
sammanlagt 150 000 kronor fördelade på 50 000 kronor per år. Hel eller delar av
finansieringen kan om så önskas överföras i förskott. Representanter från
Blekinge Tekniska Högskola har varit och föredragit projektet för miljö- och
energirådet under 2014. Ronneby kommun arbetar aktivt med
miljö/hållbarhetsfrågor dels genom satsningen C2C men också i övrigt vilket visat
sig bl a genom tidningen Miljöaktuellts årliga ranking där kommunen placerats
sig som bäst i Blekinge län. Detta projekt kan ytterligare föra kommunen fram i
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sitt aktiva arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Finansieringen föreslås ske
från miljö- och energirådets budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att
besluta att ingå avtal med Blekinge Tekniska Högskola beträffande medverkan
projektet Hållbar kommun- och regionutveckling. Medel för finansiering tas från
miljö- och energirådets budget.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) och ledamot Malin Norfall
(S).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall enligt förslag.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:
-

ingå avtal med Blekinge Tekniska Högskola beträffande medverkan
projektet Hållbar kommun- och regionutveckling.

-

medel för finansiering tas från miljö- och energirådets budget.

________________
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§ 24

Dnr 2014-000359 001

Strategi och organisation för besöksnäring
Näringslivschef Torbjörn Lind lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Övergripande beskrivning
Visit Blekinge är en samverkansorganisation med företrädare från det offentliga
och det privata näringslivet som bildades under 2014. Under 2013/2014 har en
övergripande strategi för utveckling av Blekinges besöksnäring arbetats fram.
Denna ligger till grund för kommunens lokala strategiarbete. Koppling har även
gjorts gentemot den lokala handelsföringens strategiarbete som genomförts under
2014. Här finns också ett antal strategiska mål som är politiskt beslutade för
Ronneby Kommun som även de har beaktats i arbetet med framtagande av
strategin för Ronneby Kommuns besöksnäring.
Det är av stor vikt att dessa mål/strategier är sammankopplade så att den önskade
utvecklingen inte går i divergerande riktning. Samordning och tydlighet är en
grundförutsättning för framgång i genomförandet av beslutad strategi.
Besöksnäringsstatistik 2013 i korthet
Källa; Tem 2013
Totalt omsatte besöksnäringen i Blekinge 2 miljarder under 2013, vilket är en
ökning med 400 miljoner sedan 2009. Ronnebys andel 2013 utgör 262 miljoner
med en ökning från 2009 med 27 miljoner. För Blekinges del innebär det att
näringen har haft en tillväxt under tidsperioden med 20% medan Ronnebys
tillväxt stannar vid 10%. Turistkronan i Ronneby fördelar sig så att 23% tillfaller
restaurang, 19% logi, 18% shopping. Livsmedel och transport 17% vardera samt
aktiviteter 6%. Det är i den sistnämnda kategorin vi kan se en större avvikelse
jämfört med övriga Blekinge, där aktivitetsdelen utgör 14%
Totalt genererade besöksnäringen 23,5 miljoner i skatteintäkter till Ronneby
under 2013 samt sysselsatte 210 personer.
Vi kan alltså utifrån tillgänglig statistik konstatera att Ronnebys besöksnäring inte
utvecklats i takt med övriga länet samt att det är i aktivitetsdelen vi avviker mest
vid en jämförelse.
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Mål
Det övergripande mätbara mål som fastställts i Blekinges besöksnäringsstrategi är
en ökning från 2 miljarder till 4 miljarder. För Ronnebys del innebär det att
omsättningen 2020 skall uppgå till 560 miljoner, en ökning med 260 miljoner.
Med utgångspunkt från tillgänglig statistik är det fullt möjligt att sätta mer
detaljerade mål som exempelvis antalet gästnätter och omsättning per delnäring.
Detta bör göras tillsammans med näringen. Det är en tydlig koppling mellan
Ronnebys mål och de mål som är fastlagda i Blekingestrategin.
Senast 2020 skall Ronnebys besöksnäring:
-

Vara en exportmogen destination

-

Ha mer än fördubblat vår omsättning

-

Ha ökat omsättningen på befintliga besökare

-

Ha ökat lönsamheten bland aktörerna

-

Kraftigt ökat antalet övernattningar

-

Ha ökat antalet som jobbar i näringen

-

Ha genererat fler företag i branschen

Investeringsplan
Finns idag inte i samlad form, hanteras av respektive förvaltning/dotterbolag.
Här presenteras ett underlag i samlad form för att ge en helhetsbild och
möjliggöra prioritering.
Preliminär lista över investeringsobjekt beslutade/beställda för utredning med
ansvarsfördelning.
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-

Uppställningsplats för husbilar Östra Piren. (TF)

-

Marina/gästhamn för större fritidsbåtar Östra Piren. (MoB, NE)

-

Utbyggnad gästhamn Ekenäs. (TF)

-

Ombyggnad Villa Vassen. (TF)

-

Ombyggnad Ronneby Brunn/Ron. (ABRI)

-

Utveckling camping Ekenäs.(MoB, FoK)
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-

Anläggning ny camping Rönninge. (MoB, TF)

-

Anläggning ny camping Härstorp. (MoB)

-

Muséum kring Guldgubbar/Gripshunden. (FoK)

-

Öppningsbar bro östra/västra hamnen. (FoK, TF)

-

Kustnära cykelled. (TF, FoK)

-

Upprustning badplatser, begränsat antal. (FoK)

-

Drivmedelsanläggning Ekenäs. (TF, FoK)

-

Tillgänglighet skärgården, servicepunkter, angöring. (FoK, MoB)

-

Grönplan. (MoB)

Organisation, nuläge
Näringslivsenheten
Har ett övergripande ansvar för näringen samt stöd och rådgivning till näringens
aktörer. Ingår i det ordinarie näringslivsarbetet.
I nuläget sorterar här även satsningen för Visit Blekinge, 570 kkr fördelat på tre år
plus föreningsavgift om 3 kkr årligen.

Fritid och kultur
Har ansvar för turistinformation, framtagande av marknadsföringsmaterial och
marknadsföringsaktiviteter samt samverkan med övriga i länet i turismfrågor.
Har ansvar för planering och genomförande av kommunala evenemang samt
övergripande samordning och marknadsföring av dessa, ut ett kommunalt
perspektiv.
Ansvarar för drift och skötsel av kommunala fritidsanläggningar och kontakter
med föreningslivet.
Äger och förvaltar kommunala badplatser.
Ansvarar för den del av besöksnäringen som grundar sig på kultur/sport/fritid.
Tekniska förvaltningen
Äger och förvaltar de kommunala fritids –och besöksnäringsanläggningarna
exklusive Kockumshallen. (FoK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ABRI
Äger och förvaltar Ronneby Brunn och Ron.
Resurser
I dagsläget finns 1,5 personalresurs på Fritid och kultur avsatt för att arbeta med
besöksnäring och evenemang. Därutöver medel för förstärkt turistinformation
under högsäsong.
Turistbyråverksamhet
Personal

590 kkr

Säsongspersonal

234 kkr

Övrigt

128 kkr

Turistförmedling och försäljning
Visit Ronneby
Marknadsföring
Summa turism

95 kkr
150 kkr
1.197 kkr

Evenemang
Personal
Guidning

40 kkr

Musik, övr. inkl Brunnskvitter

300 kkr

Loppmarknad, intäkt

-150 kkr

Tosia Bonnadan, intäkt

-115 kkr

Marknadsföring evenemang
Summa evenemang
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Bedömning
Det finns ett behov av tydliggöra ansvarsfördelningen i arbetet med besöksnäring.
Det finns också ett behov av en samlad redovisning för att underlätta politiska
beslut. En tydlig strategi som hänger samman med övriga aktörer är också
nödvändig för uppföljning av mål, användande av resurser och samordning av
aktiviteter. Utredningen har gjorts i samverkan mellan Näringslivsenheten och
Fritid -och Kultur. Den är också avstämd i sina delar med övriga berörda
förvaltningar.
Besöksnäringsarbetet är i sin natur förvaltningsövergripande och kommer så att
förbli. Detta förutsätter även framledes ett gott och nära samarbete/samordning
mellan i första hand Näringslivsenheten, Fritid -och kultur, Tekniska
förvaltningen samt Miljö –och Bygg.
I frågan om framtida organisationsstruktur är bilden inte samstämd mellan Fritid
–och Kultur varför vi lämnar två olika alternativ att ta ställning till.
Organisation förslag 1.
Flytta över ansvar och resurser (1.197 kkr) för de delar av besöksnäringen som
avser turistbyråverksamhet, förmedling, försäljning och marknadsföring från
Fritid –och Kultur till Näringslivsenheten samt här samla det som är kopplat till
visit Blekinge. I ansvaret inkluderas strategiarbete samt
samordning/samanställning av förvaltningsövergripande utredningsarbete såsom
utvecklingsmöjligheter och investeringar.
Detta skulle ge en tydligare bild över mål och inriktning såväl internt som externt
samt en större möjlighet till samordning och styrning. En organisationsförändring
i denna del kan också ses som ett sätt att visa näringens betydelse och tydliggöra
satsning, då den kommer att sortera direkt under kommunstyrelsen, samt en signal
till näringen att den betraktas som ett fullvärdigt företagande, helt i paritet med
övriga näringar inom kommunen.
Organisation förslag 2.
Inom Fritid –och Kulturverksamheten kompletteras bemanningen med en
informatör/kommunikatör/marknadsföringstjänst med uppgift att hantera all
information gällande hemsida, Visit Ronneby och Blekinge, kulturfoldrar, påsk –
och sportlovskalendrar, övrigt marknadsföringsmaterial samt vara ett stöd för
turism –och evenemangssamordnaren inom förvaltningen. I denna persons arbete
kan inrymmas fler marknadsföringsbroschyrer såsom nyinflyttad mm. Ett
strategiskt arbete har utförts med syfte att inom befintlig budget bemanna denna
tjänst. Alla verksamheter inom Fritid –och Kultur är på ett eller annat sätt kopplat
till besök från externa och interna turister/besökare.
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Förslaget från Fritid –och Kultur är att befintlig organisation kvarstår och
inkluderar Visit Blekinge, samt att en komplettering med
marknadsförings/informatörstjänst görs inom befintlig budget.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen arbetsutskott antar, för vidare beslut i kommunstyrelsen,
föreslagen strategi och därtill kopplad handlingsplan för att styra det framtida
arbetet med utveckling av kommunens besöksnäring, oavsett organisatoriskt
uppdelning av ansvarsområdet. Här råder samsyn mellan Fritid –och Kultur och
Näringslivsenheten.
Att kommunstyrelsens arbetsutskott antar, för vidare beslut i kommunstyrelsen,
något av de två presenterade förslagen kring framtida organisation.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) och ledamot Malin Norfall
(S).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att ge
kommundirektör Magnus Widén i uppdrag att arbeta vidare med förslaget samt
redovisa för- och nackdelar inför kommunstyrelsen
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge kommundirektör Magnus Widén i
uppdrag att arbeta vidare med förslaget samt redovisa för- och nackdelar.
________________
Exp:
Kommundirektör Magnus Widén
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§ 25

Dnr 2014-000363 14

Strategi och organisation för kommungemensam
marknadsföring/information
Utredare Cecilia Birgersson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-08-18 i uppdrag till
kommundirektören att ta fram en strategi och organisation för kommungemensam
marknadsföring/information.
I beslutet beskrivs att kommunen har en spretande och mångfacetterad produktion
av olika typer av material och information och att känslan av bättre samordning
skulle ge större effekt i budskap och spridning utan att för den skull öka
kostnaderna och att det därför finns ett behov av att se över verksamheten.
Utredaren har tagit del av styrande dokument och genomfört intervjuer med
informationsavdelningen vid enheten Kommunikation och Medborgarservice,
berörda förvaltnings- och enhetschefer, bolagens VD och
kommunikationsansvariga samt andra nyckelpersoner. En omvärldsbevakning har
också genomförts.
Bedömning
Kartläggning, analys och revisorernas rapport visar att det finns ett behov av att
tydliggöra informationsavdelningens roll. En fristående kommunikationsenhet
organisatoriskt placerad under Kommunledningsförvaltningen skulle bidra till att
tydliggöra rollen och lyfta betydelsen av kommunikation i organisationen. För en
bättre samordning bör enheten arbeta koncernövergripande. I och med
organisationsförändringen bör en tjänst som kommunikationschef tillskapas. För
att vara insatt i vad som händer i kommunen och i tidigt skede kunna belysa
kommunikationsperspektivet bör kommunikationschefen ingå i
förvaltningschefsgruppen.
Utredningen konstaterar att det är bättre med en liten övergripande strategisk
kommunikationsenhet och i övrigt en decentraliserad organisation för det som är
specifikt för respektive förvaltning, enhet eller bolag. Anledningen är att det ofta
är svårt att ha en inblick i behov och möjligheter i respektive verksamhet om man
inte själv befinner sig i den. För att minska den upplevda spretigheten bör
Kommunikationsenheten ha rollen att skapa strategier, strukturer och skapa
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relevanta grupper och nätverk som underlättar samordning och ökar kvalité. Ett
specifikt ansvarsområde för enheten bör vara inflyttning. De bör ha rollen att
samordna vad som förmedlas ut inom turism, etablering och inflyttning och
därmed arbeta för att nå samordningsvinster. Kommunikationsenheten bör till en
början vara kontrollfunktion för att allt material som lämnar kommunkoncernen
följer den grafiska profilen men efterhand gå åt att bara stödja och ge råd inför att
ett projekt eller aktivitet startar upp.
Förslag till beslut
Kommunikationsenhet
För att stärka arbetet med marknadsföring och information i kommunen föreslås
att en kommunikationsenhet tillskapas under kommunledningsförvaltningen men
som arbetar koncernövergripande. Enheten ska bestå av ett fåtal strategiska
tjänster; tre kommunikatörer, en taltidningsredaktör, medborgarservice samt en
kommunikationschef.
Inrätta en kommunikationschef
I och med organisationsförändringen föreslås att anställa en kommunikationschef
som utöver personalansvar ska förstärka kommunikationsområdet.
Ingå i ledningsgrupp
Enhetschefen rekommenderas ingå i förvaltningschefsgruppen. Det skapar
möjlighet för kommunikationsenheten att vara mer insatt i vad som är på gång
och i tidigt skede kunna belysa kommunikationsperspektivet.
Funktioner och ansvarsområde kommunikationsenhet
Kommunikationsenheten bör arbeta på ett kommunkoncernövergripande plan
med att försöka uppnå optimal samordning och kvalité i det som kommunen
kommunicerar ut internt och externt. Kommunikationsenheten bör ha kompetens
och funktioner inom marknadsföring, kommunikationsrådgivning, webb och etjänster. Ett specifikt ansvarsområde bör även vara inflyttning som delvis redan
ligger på medborgarservice.
Decentraliserad organisation
Bolagen, förvaltningarna och enheterna bör fortsättningsvis själva ansvara för
information och marknadsföring för det som är specifikt för deras verksamhet.

Enligt utredningens förslag bör ekonomiska medel för en heltids
kommunikationschef tillskapas.
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Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Malin Norfall
(S), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar återremiss för att
föreslagna kostnader ska rymmas inom nuvarande ramar att i övrigt ställa sig
positiv till att bryta ut en strategisk kommunikationsenhet.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremiss för att rymma förslaget inom
nuvarande ramar i nytt förslag med positiv inställning till att bryta ut en strategisk
kommunikationsenhet.
________________
Exp:
Utredare Cecilia Birgersson
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§ 26

Dnr 2014-000561 101

Återbetalning av kommunsamverkan Cura
Individutvecklings eget kapital
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Cura Individutveckling gjorde 2010 en återbetalning av det egna kapitalet till
medlemskommunerna. Det egna kapitalet har nu åter växt sig stort och
direktionen för Cura Individ anser att fråga om återbetalning åter bör aktualiseras.
Återbetalning föreslås ske i förhållande till varje kommuns nyttjande av Curas
tjänster de senaste fem åren.
Bedömning
Enligt föreslagen återbetalningsprincip skulle Ronneby kommun erhålla 29 % av
det egna kapital om totalt 15 mkr som föreslås återbetalas, d v s ca 4,3 mkr.
Föreslagen återbetalningsmodell förefaller rimlig.
Direktionen önskar i beslut få Ronneby kommunfullmäktiges bekräftelse på att
man står bakom modellen för återbetalning och att det ska återbetalas 15 mkr av
Cura Individutvecklings egna kapital till medlemmarna.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att Cura Individutveckling
återbetalar 15 mkr av det egna kapitalet till medlemmarna och att återbetalning till
medlemmarna ska ske enligt den föreslagna återbetalningsmodellen.
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslaget.
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Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig positiv till att Cura
Individutveckling återbetalar 15 mkr av det egna kapitalet till medlemmarna och
att återbetalning till medlemmarna ska ske enligt den föreslagna
återbetalningsmodellen.
________________
Exp:
Cura Individutveckling
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§ 27

Dnr 2015-000006 101

Information
Kommundirektör Magnus Widén informerar.
Sammanfattning
Stadshusutredning
-

Digitala vägskyltar

-

Nytt flyktingmottagande

-

PFAS-information

-

Koncernchefsgruppen

-

Översiktsplan

-

Stressrelaterad sjukfrånvaro

Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna Peter Bowin
(V), Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att notera
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 28

Dnr 2015-000017 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
- Arbetsmarknadsdagar 12-13 mars i Uppsala
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) och ledamot Malin Norfall
(S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att få åka på Arbetsmarknadsdagarna.
Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Malin Norfall (S) ska åka på
Arbetsmarknadsdagarna i Uppsala 12-13 mars.
________________
Exp:
Malin Norfall (S)
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§ 29

Dnr 2015-000018 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Anonym, synpunkter angående ensamkommande barn på Jämshögs Folkhögskola
Blekinge tingsrätt, underrättelse om konkurs Svets & Maskinmontage L J
Ronneby AB
Blekinge tingsrätt, underrättelse om konkurs WADA Sweden AB
Karlsson Annelie, synpunkter på Ronneby brunn
Länsstyrelsen, beslut om åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap
Länsstyrelsen, föreläggande eventuell otillåten kameraövervakning
Miljödepartementet, beslut angående upphävande av villkor avseende av transport
av bränsle inom vattenskyddsområde
Polisen, information om övergång till en polismyndighet
Sveriges Kommuner och Landsting, energi och klimat 2014
Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse om stöd till riktade
insatser inom psykisk ohälsa 2015
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:33, 54-55, 59, 61
Protokoll
Landstinget 2014-11-10, 2014-12-12
Region Blekinge 2014-12-10
Deltar i debatten
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att notera
informationen till protokollet.
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Propositionsordning
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framfört yrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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