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2013/375 

§ 372  Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-01 Revidering av lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön, 
Miljö- och byggnadsnämnden 

   

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden § 193/2013 

Sammanfattning 
Nuvarande lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter är från år 2000 ( KF § 56/2000 ) samt 

för småskalig eldning från år 2009 (MHN § 141/2009 ). Det finns utifrån gjorda 

erfarenheter och lagändringar behov av revidering. Utgångspunkten för förslaget till 

reviderade föreskrifter har varit att förenkla regelverket. 

Bedömning 
Förslaget till reviderade föreskrifter finns i ärendets handlingar. 

 

De lokala föreskrifterna föreslås ändras på följande punkter. 

 

Djurhållning inom planlagt område 

Hållande av högst fem hönor utan tupp undantas från tillståndsplikten. Sådan djurhållning 

bedöms inte medföra någon betydande störningsrisk.  

Tillståndsplikten för orm tas bort. Regeln har fått liten betydelse och efterlevnaden är inte 

möjlig att kontrollera. 

 

Tomgångskörning 

Förbudet mot onödig tomgångskörning (en minut) föreslås gälla i hela kommunen i stället 

för som nu inom område med detaljplan. Innebär enklare gränsdragning.  

 

Spridning av gödsel  

Lokala regeln föreslås utgå. Regleras tillräckligt av generella bestämmelser. 

 

Skydd för grundvatten 

Tillståndsplikten för anordnande av enskild vattentäkt inom vattenskyddsområde föreslås 

tas bort. Om det finns behov av en sådan plikt regleras det lämpligen i 

vattenskyddsföreskriften för respektive vattenskyddsområde. I lokala miljö- och 

hälsoskyddsföreskrifterna kan endast regleras vattenskyddsfråga ur hälsoskyddssynpunkt 

(förorening av vattnet), inte vad avser knapphet på vatten. 

 

Småskalig eldning med fasta bränslen 

Dessa regler finns idag i särskild föreskrift tillsammans med rekommendationer om sådan 

eldning. Det föreslås att de tvingande reglerna i reviderad form sammanförs med övriga 
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lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Reviderade råd och rekommendationer föreslås 

överföras till kommunens hemsida. 

 

Yttranden 

Förslaget till reviderade föreskrifter har remitterats till Miljöteknik (Ronneby Miljö & 

Teknik AB), Tekniska förvaltningen och sotningsdistriktet. 

Miljöteknik har meddelat att tillståndsplikten för nya enskilda vattentäkter inom 

skyddsområde kommer att nu inarbetas i föreskrifterna för Leråkra och Brantafors.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer det tillräckligt att ändring av 

vattenföreskrifterna för övriga sker när andra omständigheter påkallar en förändring.  

 

Tekniska förvaltningen har påtalat att om ändringen av tomgångsförbudet medför behov av 

omskyltning är det förenat med en kostnad. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer 

inte att ändringen medför behov av omskyltning eller nya skyltar. Befintliga 

informationsskyltar i anslutning till tätorterna kan sitta kvar. 

 

Sotningsdistriktet har inte lämnat några synpunkter. 

 

Kungörelse av lokala föreskrifter 

Föreskrifterna kungörs i enlighet med kommunallagen kap3 § 30 på kommunens 

anslagstavla och hålls tillgängliga på kommunens webbplats. Tidigare krav på kungörelse 

av länsstyrelsen har upphävts. Dock ska länsstyrelsen underrättas om de reviderade lokala 

föreskrifterna i enlighet med 44 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderade lokala föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljön för Ronneby kommun. 

 

Föreskrifterna översändes till Kommunfullmäktige för fastställelse. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderade lokala föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljön för Ronneby kommun med förändringen att tillståndsplikten för orm 

ska finnas kvar. 

 

Föreskrifterna översändes till Kommunfullmäktige för fastställelse. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Tommy 

Andersson, (S), Kenneth Michaelsson, (C), tjänstgörande ersättare Lena Karstensson, (M), samt 

ersättare Peter Bowin, (V). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson yrkar bifall till förslaget och att de lokala föreskrifter ska gälla  

fr o m 2014-03-01.  
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön och att dessa ska gälla fr o m 2014-03-01. 

_____________________ 
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2013/403 

§ 373  Boendeplanering inom äldreomsorgen 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-21 Boendeplanering inom äldreomsorgen, 

Äldrenämnden 
   

 

 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

 

Äldrenämnden § 135/2013 

Sammanfattning 
Äldreförvaltningen har fått i uppdrag av Äldrenämnden att göra en långsiktig boendeplanering (§ 

81, 2013/119) samt att redogöra för akuta åtgärder gällande kösituationen (§ 122, 2013/59). I 

ärendet presenteras två förslag på åtgärder, ett inom befintlig verksamhet och ett genom att hyra 

extern byggnad.  

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och verksamhetscheferna Helen Ahlberg och Maria Sevestedt 

redogör för akuta åtgärder och möjligheter till tillfälliga och permanenta boendeplatser. 

 

Bakgrund 

Äldreförvaltningen har fått i uppdrag av äldrenämnden att göra en långsiktig boendeplanering (§ 81, 

2013/119) samt att redogöra för akuta åtgärder gällande kösituationen (§ 122, 2013/59). 

Äldreförvaltningen har under en tvåårsperiod uppmärksammat ett ökat behov av demensboenden 

och trenden bedöms hålla i sig. Under de senaste två åren har tillgång och efterfrågan på 

boendeplatser inte varit i balans. Äldreförvaltningen har haft som mest 10-15 lediga lägenheter i 

vanliga särskilda boende och under den perioden var efterfrågan större på demensboende. På grund 

av en ständigt ökad kö till demensboende har förvaltningen valt att omvandla 12 särskilda boende 

lägenheter på Vidablick till demensboende.  En liknande omvandling av särskilda boendeplatser har 

genomförts på Olsgården, då omvandlades åtta lägenheter från särskilt boende till demensboende.  

Trenden visar på en stadig ökning av behov till demensboende, men i dagsläget har vi även kö till 

särskilt boende.  

 

Tabellen visar på hur fördelningen i kösituationen har sett ut juni till oktober 2013. 

 

Månad Juni Juli Augusti September Oktober 

SÄBO 6 4 6 7 8 

Demens 12 7 10 9 13 

 

Äldreförvaltningen har en kösituation till särskilt boende som växer och flera av dem som väntar på 

erbjudande om lägenhet är dementa personer som inte kan vara kvar i sitt ordinära boende. 

Konsekvensen av det är att dessa personer upptar en plats på korttidsboende vilket i sin tur innebär 

att flödet minskar och det försvårar för förvaltningen att ta emot personer som kommer från 

sjukhuset och är i behov av korttidsboende. Det kan innebära att förvaltningen får svårare att 

tillgodose behov av avlastning för anhöriga eftersom platserna på korttidsboendet är begränsade och 
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idag till viss del är belagda med personer i väntan på boende. Vid en sådan här situation är det av 

vikt att analysera det boendebestånd förvaltningen förfogar över och vad som eventuellt behöver 

förändras kopplat till de behov som ska tillgodoses.  

 

Förändringsförslag 

Kösituationen som äldreförvaltningen ska hantera kräver i nuläget fler boendeplatser när det gäller 

både permanenta boenden och korttidsboende. För att möta det behovet som finns har 

äldreförvaltningen i uppdrag att lämna förslag på förändring. Äldreförvaltningen har tittat på vilka 

möjligheter som finns inom nuvarande verksamhet och på att hyra extern byggnad. Följande två 

förslag presenteras nedan.  

 

1. Idag har vi enbart enkelrum på Visiten och i vissa av lägenheterna skulle det vara 

möjligt att ha två sängar för att därmed öka antalet platser. Detta kräver en del praktiska 

förändringar i form av tillgång till larm, medicinskåp och värdeskåp. Larmen som finns på 

Visiten är kopplade till varje rum och är inte anpassade för att där ska bo mer än en 

vårdtagare. I lägenheterna finns ett värdeskåp och ett medicinskåp, ska det bo två vårdtagare 

per lägenhet måste där också finnas två medicinskåp/värdeskåp. 

Denna förändring innebär att antalet korttidsboenden i vissa fall ökar och för vårdtagaren kan det 

upplevas mer fördelaktigt att få komma till korttidsboende och dela rum än att ligga kvar på 

sjukhuset, färdigbehandlad, och vänta.  

Det är viktigt att tänka på att alla vårdtagare inte kan dela rum på grund av olika försvårande 

omständigheter såsom att vårdtagaren är vårdkrävande och behöver mycket hjälpmedel eller har en 

svår demens.  Detta måste ses över i varje enskilt fall och för varje individ.  
 

Kostnader för förslag 1: 

- Inköp av sängar (cirka 10 000 kronor/st och förflyttning av sängar måste göras av 

arbetsterapeut) 

- Larm (inväntar kostnadsförslag) 

- Inköp av värdeskåp/medicinskåp (inväntar kostnadsförslag) 

- Förslaget förutsätter att alla tillgängliga platser på Visiten är i drift. Kostnaden för 

dessa, utöver den nuvarande budgeten, är 1 100 000 kronor/år. 

 

I dagsläget bedömer förvaltningen att 5 av lägenheterna kan vara aktuella för dubbelrum. 

 

2.  Äldreförvaltningen har tidigare bedrivit verksamhet på Parkdala i de studentbostäder 

som finns där, dessa är idag tillgängliga för förvaltningen att hyra. Byggnaden som är 

aktuell är en 3-plans tegelvilla med hiss som innehåller 36 lägenheter. Varje våningsplan 

innehåller 12 lägenheter, samtliga med trinettkök, dusch och toalett. Varje våningsplan har 

tillgång till gemensamt kök och två gemensamhetsutrymmen. Förslaget att hyra en extern 

byggnad bidrar till att lösa behovet av korttidsboende och utöka antalet permanenta 

boendeplatser för dementa. Alternativet innebär att kommunens korttidsboende flyttar till 

Parkdala och lägenheterna på Visitens korttidsboende omvandlas till permanenta bostäder. 

Vid en sådan förändring är det möjligt att använda den inredning som finns på Visitens 

korttidsboende och flytta dem till Parkdala och använda dem där. 

 

 Anledningen till att förslaget utgår från att korttidsboendet förflyttas är för att Vidablick inte kräver 

några ombyggnationer för att omvandla lägenheterna inom Visiten till permanenta boendeplatser 

för dementa. Det är också fördelaktigt att inte koppla korttidsboendet till något permanent boende 

eftersom det har uppmärksammats att flera av de personer som finns på Visiten i väntan på erbjuden 
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plats enbart vill till Vidablick. Finns korttidsboendet på en egen enhet oroar det inte vårdtagaren att 

flytta eftersom alla erbjudanden innebär en flytt någon annanstans. 

Alternativ nummer 2 innebär en utökning av äldreförvaltningens verksamhet och kräver en utökad 

bemanning både dag, kväll och natt. Genomförs verksamhetsförändringen så utökas bemanningen i 

en sådan omfattning att det även kräver en enhetschef till.  

 

Ovanstående förslag innebär en ökad kostnad för verksamheten men den situationen förvaltningen 

har ställts inför med en ökning av behovet till både permanent boende och korttidsboende är 

kostnadskrävande, både ekonomiskt och i kvalitet. Det är inte kostnadseffektivt att betala dyra 

dygnskostnader på sjukhuset och dessutom uppta en plats som inte är nödvändig för de vårdtagare 

som ska tillbaka till kommunen, varje dygn på sjukhuset kostar 4300 kronor per plats.  

Äldreförvaltningens möjligheter att erbjuda avlastning för de anhöriga som vårdar närstående i 

hemmet kan minska på grund av kösituationen och den platsbrist som finns. Avlastningen är ett sätt 

för anhöriga att kunna återhämta sig och det är en kvalitetsbrist att inte kunna verkställa den 

insatsen vilket också kan få ekonomiska konsekvenser i form av antingen mer hemtjänsttimmar 

eller fler i kön till särskilt boende. Ytterligare en konsekvens av kösituationen och det ökade 

behovet av boendeplatser är att äldreförvaltningen inte har möjlighet att erbjuda boende inom ramen 

av tre månader från beslutsdatum. Detta kan ge vitesföreläggande och inför nästa 

kvartalsredovisning riskerar Ronneby kommun vite i nio ärenden om situationen inte förändras. Ett 

vitesförläggande bedöms från fall till fall så det finns ingen generell summa, som ett exempel kan 

delges att Vaggeryd kommun fick vitesförläggande på grund av icke verkställt boende beslut med 

26600 kr/mån (gällde 2009). 

 
Kostnader för förslag 2: 

Parkdala 

- Hyreskostnader (inkl. värme, vatten, sophantering, el, internettillgång, fastighetskatt 

samt parkering för personalen) 1 728 000 kronor/år, detta förutsätter ett 5-årigt 

hyresavtal 

- Personalkostnader 10 250 000 kronor/år. 

- Driftskostnader (städkostnad, förbrukningsmaterial, personalsociala kostnader, 

merkostnad för mat, mattransport, larmkostnad) 740 000 kronor/år. 

- Investeringskostnader 900 000 kronor/år.  

 

Visiten Vidablick 

- Personalkostnader plan 2: 321 000 kronor, plan 3: 1 989 000 (inkl. de vilande 

platserna) 

- Hyresintäkter plan 2: 364 500 kronor, plan 3: 724 500 kronor 

Sammanfattning kostnader: 

Förslag 1 

- Inköp av sängar (cirka 10 000 kronor/st och förflyttning av sängar måste göras av 

arbetsterapeut) 

- Larm (inväntar kostnadsförslag) 

- Inköp av värdeskåp/medicinskåp (inväntar kostnadsförslag) 

- Förslaget förutsätter att alla tillgängliga platser på Visiten är i drift. Kostnaden för 

dessa, utöver den nuvarande budgeten, är 1 100 000 kronor/år. 

Förslag 2 

Totalt blir kostnader för förslag två 12 568 000 kronor/år och hyresintäkterna på Vidablick uppgår 

till 1 089 000 kr/år. Kostnaderna är baserade på att 22 av de 36 lägenheterna som är tillgängliga 

används. Nettokostnaden blir 11 479 000 kronor/år. 
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Detta förslag möjliggör för utökning på Parkdala, både tillfällig och permanent, om behov 

uppkommer.  Det möjliggör även omvandling till 20 permanenta boendeplatser inom Visiten 

Vidablick. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att anta informationen till protokollet. 

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar att anta informationen till protokollet. 

Äldrenämnden anser inte att det är någon lösning att införa dubbelt boende/rum utan låta 

verksamheten arbetar vidare med förslag 2 samt redovisas en mer detaljerad ekonomisk utredning 

och skyndsamt informera Kommunstyrelsens arbetsutskott om Äldrenämndens situation. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin 

Norfall, (S), samt Tommy Andersson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/231 

§ 374  Förslag till ny central vaktmästarorganisation 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-06 Förslag till ny centraliserad 

vaktmästarorganisation  
   

2 Handling 2013-10-04 Remissyttrande gällande förslag till ny 
central vaktmästarorganisation § 
111/2013, Äldrenämnden 

   

3 Handling 2013-09-30 Remissyttrande gällande ny central 
vaktmästarorganisation, 
Utbildningsnämnden 

   

4 Handling 2013-09-30 Remissyttrande gällande förslag till ny 
central vaktmästarorganisation, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-17 Remissyttrande från Tekniska 
förvaltningen gällande Förslag till ny 
central vaktmästarorganisation  

   

      

Personalchef Jonas Jönsson föredrar ärendet tillsammans med projektledare Per Engqvist och 

kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2013 om en kostnadsreducering på centrala konton 

motsvarande 3 500 tkr (helårseffekt). Beslutet flyttades av olika skäl sedan fram för att gälla fr o m 

2014. Mot bakgrund av detta har förvaltningarna arbetat fram ett förslag där den beslutade 

reduktionen kan hanteras genom en centralisering och effektivisering av vaktmästarorganisationen i 

kommunen. 

Bedömning 
Tidigare gjorda utredningar och bedömningar som presenterats för Kommunstyrelsens arbetsutskott 

har visat att åtgärderna både ger den beslutade effektiviseringen och en tydlig och hållbar effektiv 

organisation. 

På grund av det framskjutna genomförandet har tidigare genomförda ekonomiska beräkningar 

förändrats. Bedömningen är att den inom Fritid- och kulturförvaltningen redan genomförda 

effektiviseringen motsvarar 1 100 tkr. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att genomföra 

effektiviseringar under 2014 motsvarande 375 tkr och Kommunledningsförvaltningen får också i 

uppdrag att genomföra effektiviseringar på samma belopp. 

Tidigare framräknade besparingar bedöms inte kunna hanteras inom planerad tidsram. Inför 2015 

bedöms att 2 025 tkr att kvarstå som besparingskrav utifrån tidigare fattade beslut.  

Tekniska nämnden föreslås därför att senast i juni 2014 återkomma med utredning och 

konsekvensbeskrivning av hur denna effektivisering ska kunna verkställas. 

Nämndernas remissvar visar att man inte har något att erinra mot förslaget men att det finns 

gränsdragnings- och praktiska frågor som måste utredas och beslutas i samband med förändringen. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås hemställa hos Kommunfullmäktige: 

- Kommunens samlade vaktmästarresurser överförs fr o m 2014.07.01  till Tekniska 

förvaltningen. 

- Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom Fritids- och 

kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Äldreförvaltningen och 

Kommunledningsförvaltningen överförs till Tekniska förvaltningen fr o m 2014.07.01. 

- Fritid- och kulturnämndens budget reduceras från 2014 med 1 100 tkr, avseende redan 

genomförda förändringar i vaktmästarorganisationen. 

- Tekniska förvaltningens budget reduceras med 375 tkr från 2014. 

- Besparingspost centrala konton reduceras med 1 475 tkr för 2014. 

- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra effektiviseringar motsvarande 

375 tkr under 2014. 

- Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i juni 2014 utreda och konsekvensbeskriva 

hur återstående effektiviseringskrav (motsvarande 2 025 tkr) ska verkställas inom befintlig 

ram under 2015.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), och 

Tommy Andersson, (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet med motivering att 

gränsdragning, organisationsstruktur/funktion och besparingsbeting ska tydliggöras, samt bifoga 

konsultrapporten till ärendet. 

_____________________ 

Exp. 
Personalenheten Jonas Jönsson  
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2013/410 

§ 375  Fastställande av förfrågningsunderlag, skolmoduler 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-22 FFU skolmodul     

 

Projektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun inbjuder till anbudsgivning avseende hyra och uppförande av skolmodul om 

minst 200 kvm innehållande 2 klassrum med tillhörande entré, grupprum och toalett i omfattning 

och på villkor enligt denna förfrågan. 

 

Ronneby kommun avser att teckna avtal med en leverantör för leverans, montering och 

underhåll av hyresfinansierad skolmodul. 

 

Placering kommer att ske på Skogsgårdsskolans skolgård i Ronneby, Persborgsvägen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), och ledamot Tommy Andersson, (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget avseende 

skolmoduler. 

_____________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen William Lavesson 
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2012/402 

§ 376  Detaljplan Droppemåla 1:87 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-22 Planbeskrivning Droppemåla 1_87mfl 

granskning, Miljö- och byggnadsnämnden 
   

 

 

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta en detaljplan över del av 

Droppemåla 1:87 m.fl. Planen ersätter helt Detaljplan nr 318 för Ekenäsområdet (fastigheten 

Droppemåla 1:87 m fl) Ronneby kommun Lagakraftvunnen 1984-02-22 och delvis 

Byggnadsplan nr 220 för fritidsområde vid Ekenäs Lagakraftvunnen 1962-04-22. Syftet är att 

uppdatera omoderna planbestämmelser och ge möjlighet att bygga ca åtta nya bostadshus.  

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 ej ha något att erinra mot förslaget. 

_____________________ 
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2013/166 

§ 377  Besvarande av medborgarförslag från Yvonne Johansson och Elvi Kempaala 
angående att bygga ett nytt trygghetsboende i området kring Vårdcentralen i 
Ronneby 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-17 Yttrande över Medborgarförslag 

"Trygghetsboenden området Ronneby 
Hälsocenter".  

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-05-28 KF §123/2013 2013-05-30, Anmälan av 
medborgarförslag från Yvonne 
Johansson och Elvi Kempaala angående 
att bygga ett nytt trygghetsboende i 
området kring Vårdcentralen i Ronneby 

   

3 Handling 2013-05-02 Medborgarförslag från Yvonne 
Johansson och Elvi Kempaala angående 
att bygga ett nytt trygghetsboende i 
området kring Vårdcentralen i Ronneby, 
Yvonne Johansson 

   

 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Yvonne Johansson och Elvi Kampala har lämnat in ett medborgarförslag angående 

byggnader i området kring Ronneby Hälsocenter och byggande av trygghetsboenden. 

Den byggnad som anges i medborgarförslaget ägs av Landstinget Blekinge. Deras avsikter 

är att i närtid riva byggnaderna och bygga ett nytt hus avsett för den psykiatriska 

verksamhet som bedrivs i det s.k. H-huset i samma område. Denna byggnad ägs av 

Ronneby kommun. 

När Landstinget Blekinge är klara med sin byggnad kommer de att lämna de lokaler som 

hyrs av Ronneby kommun. I det läget kan man fundera på vad som skall ske i den 

kommunala byggnaden. En möjlig idé kan vara att riva dem och bygga trygghetsboenden 

på den tomten. Området ligger väldigt bra till för trygghetsboenden som förslagsställarna 

skriver i sitt förslag. 

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kommunfullmäktiges presidium att 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara 

besvarat. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Tommy Andersson, (S), Kenneth 

Michaelsson, (C), Roger Gardell, (FP), samt ersättare Peter Bowin, (V).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Kommunlednings-

förvaltningen. 

_____________________ 
Exp. Kommunledningsförvaltningen 
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2013/382 

§ 378  Förslag till kriterier och ansökningsförfarande för integrationsprojekt 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-05 Förslag till kriterier och 

ansökningsförfarande för 
integrationsprojekt  

   

2 Handling 2013-11-05 Förslag till kriterier och 
ansökningsförfarande för 
integrationsprojekt, Enheten för 
Arbetsmarknad och Integration 

   

 

 

Internationell samordnare Johan Sandevärn föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Enheten för arbetsmarknad och integration har fått i uppdrag att utarbeta kriterier för 

ansökan av medel för integrationsprojekt från kommunen. Ett förslag har skrivits fram med 

tydlig koppling till annan extern finansiering för projekt på integrationsområdet. För 2014 

föreslås att 300 000 SEK utlyses från integrationskontot. 

Bedömning 
För 2014 bedöms det finnas ett utrymme för 300 000 SEK som utlyses från 

integrationskontot A111160 C808. Ansökning sker för via för ändamålet framtagen 

ansökningsmall mellan 20 januari och 20 februari. Enheten för arbetsmarknad och 

integration bereder inkomna förslag och beslut fattas utav Kommunstyrelsen i mars 2014 

Förslaget till kriterier samt det ansökningsformulär som tagits fram bedöms stärka 

kopplingar till annan extern finansiering. Fröslaget har baserats på de kriterier som ställs i 

ansökan om §37 medel från Länsstyrelsen, ansökan till Europeiska integrationsfonden 

samt Europeiska Flyktingfonden. Detta för att lättare finna synergier mellan de medel som 

delas ut av kommunen och möjligheterna till att växla upp denna finansiering med hjälp av 

annan extern finansiering.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att: 

Att utlysa 300 000 SEK från integrationskontot A111160 C808 för integrationsprojekt 

under 2014 och att godkänna förslag till kriterier och ansökningsförfarande.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin 

Norfall, (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell, (FP), Anna Carlbrant, (RP), samt ersättare 

Peter Bowin, (V). 
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Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar med instämmande av Kenneth Michaelsson, (C), att 

ärendet återremitteras med motiveringen vilka målgrupper som berörs, tydligare bedömning av 

kriterierna för ansökan samt att varje år i samband med budgetarbetet ta ställning till Fritids- och 

kulturnämndens medelstilldelning för projektet.   

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet med följande motivering:  

vilka målgrupper som berörs, tydligare bedömning av kriterierna för ansökan samt att varje år i 

samband med budgetarbetet ta ställning till Fritids- och kulturnämndens medelstilldelning för 

projektet.  

_____________________ 

Exp.  
Johan Sandevärn 
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2013/387 

§ 379  Finansiering av flyktingtjänst inom försörjningsenheten 2014 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-02 Finansiering av flyktingtjänsten inom 

försörjningsenheten 2014  
   

2 Handling 2013-11-08 Finansiering av flyktingtjänst inom 
försörjningsenheten 2014, Socialnämnden 

   

 

 

Socialnämnden § 146  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Sedan år 2006 har Enheten för Arbetsmarknad och integration bekostat 0,75 av en tjänst som 

socialsekreterare på Försörjningsenheten. Bakgrunden till detta är det utökade flyktingmottagandet 

och införandet av introduktionsersättning som inte var tillräckligt hög för att individerna skulle 

klara sig ekonomiskt utan försörjningsstöd.  

 

Under 2013 har andelen flyktingar som är i behov av försörjningsstöd ökat i förhållande till övriga 

försörjningsstödsärenden och även jämfört med år 2012.  

 

- Under perioden 130101-130831 fanns det 59 flyktingärenden och totalt 605 ärenden. 

Fördelat på 12 handläggare ger det 50 ärenden på en tjänst och då motsvarar 59 

flyktingärenden mer än en heltidstjänst.  

- Under augusti 2013 fanns det 30 flyktingärenden och totalt 454 ärenden. Fördelat på 12 

handläggare ger det 38 ärenden på en tjänst och då motsvarar 30 flyktingärenden 79 % av en 

heltidstjänst. 

- Under september 2013 fanns det 32 flyktingärenden och totalt 441 ärenden. Fördelat på 12 

handläggare ger det 37 ärenden på en tjänst och då motsvarar 32 flyktingärenden 86 % av en 

heltidstjänst.  

 

Flera av flyktingarna under 2013 har inte kommit via kommunplacering utan är anhöriga till 

ensamkommande flyktingbarn och andra personer som redan bor i Ronneby eller så ordnar de 

lägenhet på egen hand i Ronneby kommun när de får uppehållstillstånd. Många av flyktingarna som 

tagit kontakt med Försörjningsenheten under 2013 har stora behov utifrån att de är analfabeter, ofta 

mår psykiskt dåligt, har begränsningar och svårigheter som på olika sätt gör att de inte omedelbart 

kan omfattas av etableringen utan är i behov av försörjningsstöd under längre tid. Då ställs det även 

högre krav på kontakt med socialsekreteraren eftersom de inte får någon etableringshandläggare 

eller etableringslots via Arbetsförmedlingen.  

 

Flyktingärendena handläggs på samma sätt som övriga försörjningsstödsärenden, i alla ärende finns 

en ansvarig socialsekreterare. Flyktingarna har tillgång till samma resurser som övriga 

bidragstagare men kräver ofta mer resurser i form av arbetstid på grund av språksvårigheter. 

Klientbesöken kan oftast inte genomföras utan tolk och det går inte att ringa för att lämna besked 

utan klienten behöver då kallas på besök med tolk. 
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Socialsekreteraren behöver oftare ha telefonkontakt med både Försäkringskassan och 

etableringshandläggare på AF för att kontrollera uppgifterna samt få information. Många av de 

nyanlända saknar exempelvis kunskap om hur man betalar sina räkningar, vilka bidrag de kan ha 

rätt till och i dessa lägen vänder de sig ofta till socialsekreteraren för att få hjälp. 

 

Om Enheten för Arbetsmarknad och integration inte skulle bekosta en tjänst som socialsekreterare 

skulle detta innebära en förändring i handläggningen av alla försörjningsstödsärenden. Den totala 

servicenivån gentemot klienterna skulle troligtvis behöva sänkas och fokus skulle i högre grad 

inriktas på att handlägga ansökningar om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. 

Socialsekreterarna skulle inte i samma utsträckning som nu kunna erbjuda besökstid till klienterna 

vilket i sin tur bland annat skulle innebära att förändringsarbetet med att bistå klienten till en egen 

försörjning skulle bli lidande. 

 

Från år 2014 kommer dessutom neddragning motsvarande 0,5 socialsekreterartjänst på 

Försörjningsenheten att göras vilket kommer att medföra en högre arbetsbelastning för 

socialsekreterarna och ökningen av flyktingärendena kommer att blir mer kännbar.  

 

Utifrån ovan resonemang och det faktum att flyktingärendena ökar gör undertecknad bedömning att 

socialnämnden bör yrka på att Enheten för Arbetsmarknad och integration bekostar 1,0 

socialsekreterartjänst under 2014.  

Förslag till beslut 
- att begära medel från Enheten för Arbetsmarknad och integration med motsvarande 1,0 

socialsekreterartjänst. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S) och Åsa 

Evaldsson, (M). 

Yrkanden 
Åsa Evaldsson, (M), yrkar bifall till förslaget med följande tillägg: Att det framöver i samtliga 

ärenden på Socialnämnden där det finns önskemål om utökade tjänster, på grund av ändrad 

arbetsbelastning, ska det också finnas ett jämförelsematerial bifogat till ärendet gällande 

”arbetstyngd” undersökt hos jämförbar kommun. Obs! att detta inte är ett misstroende mot 

ansvariga tjänstemän.  

1. Möjlighet att se vad som är ”normal” arbetsbelastning. 

2. Möjlighet att ”ge tyngd” till våra behovsäskanden i Socialnämnden. 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel från Enheten för Arbetsmarknad 

och integration om utökning av socialsekreterartjänst med 25 %, motsvarande 1,0, då det i dagsläget  

finns en tjänst om 75 % beviljad. (KS § 5/2013). 

 

Att det framöver i samtliga ärenden på Socialnämnden där det finns önskemål om utökade tjänster, 

på grund av ändrad arbetsbelastning, ska det också finnas ett jämförelsematerial bifogat till ärendet 
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gällande ”arbetstyngd” undersökt hos jämförbar kommun. Obs! att detta inte är ett misstroende mot 

ansvariga tjänstemän.  

1. Möjlighet att se vad som är ”normal” arbetsbelastning. 

2. Möjlighet att ”ge tyngd” till våra behovsäskanden i Socialnämnden. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Roger 

Gardell, (FP), samt ersättare Peter Bowin, (V). 

Yrkanden 
Kenneth Michaelsson, (C), yrkar att ärendet återremitteras till Enheten för Arbetsmarknad och 

integration för yttrande och en finansieringsredovisning av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återemittera ärendet till Enheten för Arbetsmarknad 

och integration för yttrande och en finansieringsredovisning av ärendet. 

_____________________ 

Exp. 

Enheten för Arbetsmarknad och integration



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(44) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-02 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/388 

§ 380  Anhållan om medel för utökning av tjänst med anledning av ensamkommande 
barn 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-08 Anhållan om medel för utökning av tjänst 

med anledning av ensamkommande barn, 
Socialnämnden 

   

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

 

Socialnämnden § 140/2013 

 

Enhetschef Nina Ilvell föredrar ärendet och lämna följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
I de fall ett barn kommer som ensam asylsökande till Sverige har socialnämnden ett ansvar får att 

utreda barnets behov av stöd. Socialnämnden är ansvarig får att barnet/den unge får det stöd och 

den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen och ska medverka till att barnet/den unge får god vård 

och fostran, lämplig utbildning och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållande. 

 

Arbetsuppgifter får socialnämnden kopplade till mottagandet av EKB: 

 Samordna barnets ankomst till HVB-hemmet och boka resa från transitboende. 

 Utreda barnets behov av stöd och hjälp. 

 Fatta beslut om insatser samt lämpligt boende. 

 Upprätta vårdplan. 

 Upprätta genomförandeplan. 

 Följa upp beslutade insatser samt följa upp barnets/den unges uppväxtförhållanden i övrigt. 

(övervägande enligt 6 kap 8 § SoL) 

 Väcka talan eller ansöka hos domstol om överflyttning av vårdnaden till en särskilt 

förordnad vårdnadshavare för de barn som fått permanent uppehållstillstånd. 

 När den unge fyllt 18 år utreda hans eller hennes ev ansökan om fortsatt bistånd och fatta 

beslut om fortsatt vård, upprätta ny vårdplan och genomförandeplan. (Åldersgräns får 

fortsatt placering: upp till 21 år). 

 Eftersökning av familjemedlemmar (ett ansvar som delas med migrationsverket). 

 Delta i de samverkans grupper som finns i kommunen för ensamkommande barn. 

(Källa Socialstyrelsen) 

 

Ronneby har 10 platser för ensamkommande barn, varav tre måste vara asylsökande. 

Uppskattningsvis väntar ungdomarna i 6 månader på besked om uppehållstillstånd i de fall det inte 

uppstår några hinder. Cura Park i Ronneby har ett maxantal på 30 platser i dagsläget och ytterligare 

10 platser finns på Cura Vik i Sölvesborg. Då det även finns ett asylboende i Ronneby har ett flertal 

barn som kommit med släktingar eller andra vuxna blivit aktuella för utredning/insats. 

 

Antalet barn/unga ackumuleras varje år och antalet per år är svårt att beräkna. Ju längre tid som 
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verksamheten är i gång kommer det att krävas ytterligare resurser för uppföljning (övervägande 

enligt 6 kap 8 § SoL) av barn som bor kvar på boendet med PUT, samt utredning av fortsatt bistånd 

för unga över 18 år. Idag bor 8 barn på Cura Park eller Vik, resterande barn (av 21) har andra 

insatser i form av familjehem, privatplacering hos släkting, annat HVB-hem/SiS eller har 

öppenvård. Fler barn/ungdomar än beräknat har större behov av vård än vad Cura Park/Vik kan 

erbjuda, vilket också innebär att arbetsinsatsen för handläggarna blivit större än förväntat. 

 

De socialsekreterare i utredningsgruppen inom Barn- och Familjeenheten som utreder ansökningar 

och anmälningar avseende barn som riskerar att fara illa bör i snitt utreda 8 barn parallellt, vilket per 

handläggare blir ca 18-20 barnavårdsutredningar/år. Utöver detta tillkommer förhandsbedömningar 

(3-5 st) och uppföljning av öppenvårdsärenden (8 st.) 

 

En förhandsbedömning ska vara gjord i alla inkomna anmälningar inom 2 veckor och en utredning 

enligt 11 kap 1 § SoL ska vara slutförd inom fyra månader. I dagsläget är arbetssituationen dock 

sådan att socialsekreterare inte har möjlighet att följa lagstiftningens krav. 

 

Socialsekreterare som följer upp barn i familjehem och på institution/HVB( ej ekb) har som regel 

ansvar för 15-20 barnhandläggare. Samma principer för utredning och behovsbedömning gäller för 

ensamkommande barn som för alla andra barn som blir aktuella inom socialtjänstens verksamhet 

för barn och familj. 

 

1,0 tjänst socialsekreterare med ansvar for EKB har i oktober 2013, 21 barn/unga aktuella for insats, 

placering på HVB eller i familjehem, vilket motsvarar mer än en heltid. Utöver det tillkommer 8 

pågående utredningar avseende ensamkommande barn/ungas behov av insatser. Arbetsbelastningen 

motsvarar därmed nära två heltidstjänster. Då antalet EKB har ökat varje år kommer det att under 

2014 finnas behov av två heltidstjänster inom Barn- och familjeenheten avsatta att handlägga 

ensamkommande barn. 

 

Antalet aktualiserade EKB inom Barn- och familjeenheten. 

 

2012 helår 2013 tom oktober 

8 barn 16 barn 

 

Antalet genomförda utredningar enligt 11 kap l § SoL avseende EKB. 

 

 

2012 helår 2013 tom oktober 

14 utredningar 21 utredningar 

 

Barn, EKB med pågående insatser under oktober månad.  

2012 2013 

14 barn/unga 21 barn/unga 

 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden av Kommunstyrelsen begär 2,0 tjänster för handläggning av ensamkommande 

barn. 
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Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel om utökning av 1,0 tjänst för 

handläggning av ensamkommande barn motsvarande 2,0 tjänster då det i dagsläget finns en tjänst 

om 1,0 % beviljad. (KS § 6/2013). 

 

Att det framöver i samtliga ärenden på Socialnämnden där det finns önskemål om utökade tjänster, 

på grund av ändrad arbetsbelastning, ska det också finnas ett jämförelsematerial bifogat till ärendet 

gällande ”arbetstyngd” undersökt hos jämförbar kommun. Obs! att detta inte är ett misstroende mot 

ansvariga tjänstemän.  

3. Möjlighet att se vad som är ”normal” arbetsbelastning. 

4. Möjlighet att ”ge tyngd” till våra behovsäskanden i Socialnämnden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Roger 

Gardell, (FP), samt Tommy Andersson, (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återemittera ärendet till Enheten för Arbetsmarknad 

och integration för yttrande och en finansieringsredovisning av ärendet. 

_____________________ 

Exp. 
Enheten för Arbetsmarknad och integration 
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2013/241 

§ 381  Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g 
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-08 Socialnämndens ej verkställda beslut 

enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ 
lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, kvartal 3, 
Socialnämnden 

   

 

 

Socialnämnden § 150/2013 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ 

SoL och av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, tredje kvartalet,  föredras för nämndens ledamöter. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M); ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), och 

Roger Gardell, (FP). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet och översända 

ärendet till Kommunfullmäktige. 

_____________________ 
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2013/35 

§ 382  Information -  Besöksnäring 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-15 Presentation Besöksnäring 2013     

 

 

Leif Wictorén och Åza Rydell från Region Blekinge informerar om besöksnäringen 2013. 

Sammanfattning 
På initiativ av landshövding och regionråd startades den 5 september 2013 en process för att 

utveckla regionens samverkan kring en gemensam strategi för besöksnäringen.  

 

För att få en aktiv operativ organisation med fokus på besöksnäringen föreslås bildande av en ideell 

förening, VisitBlekinge. Föreningen ska ha representanter från Länsstyrelsen, Region Blekinge, 

länets kommuner och det privata näringslivet. Region Blekinge kommer att vara den drivande 

parten när det gäller bildandet av föreningen och fram tills föreningen bildats och styrelse valts. 

Föreningen finansieras av de parter som väljer att gå med i projektet med insats i form av arbetstid 

och i form av insatskapital. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin 

Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), Roger Gardell, (FP), samt ersättare Lena Karstensson, (M). 

 

Ordförande Roger Fredriksson, (M), framför sitt och övriga ledamöters tack för en givande 

information. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/413 

§ 383  Bildande av VisitBlekinge ideell förening 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-25 Bildande av VisitBlekinge ideell förening     

 

Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
På initiativ av landshövding och regionråd startades den 5 september 2013 en process för att utifrån 

ett underifrån perspektiv utveckla regionens samverkan kring en gemensam strategi för 

besöksnäringen. Inom ramen för projektet Attraktionskraft Blekinge har en strategi för 

besöksnäringen tagits fram i samarbete med företrädare för offentlig/kommunal verksamhet och 

besöksnäringen i Blekinge (se bilaga 1). 

Strategin presenterades vid ett stormöte med drygt 200 deltagare i Karlshamn den 5 september 

2013. 

Att genom en förankrad strategi för besöksnäringen i hela Blekinge ta avstamp för en kraftsamling 

av insatserna inom besöksnäringen. Syftet är att utveckla besöksnäringen till den potentiella 

tillväxtbransch vi genom Blekingestrategin utpekat branschen till att vara. 

Utifrån stormötet för turismen den 5 september då Turismstrategin presenterades behöver en 

förankring av organisationsmodell och finansiering hos regionens kommuner och länsstyrelsen 

genomföras i syfte att snarast fastställa uppdrag och forma en gemensam organisation för 

utvecklingen av besöksnäringen. Parallellt arbetas med att knyta enskilda besöksnäringsaktörer till 

den gemensamma organisationen. 

Bedömning 
För att få en aktiv operativ organisation med fokus på besöksnäringen föreslås bildande av en ideell 

förening, VisitBlekinge. Föreningen ska ha representation av Länsstyrelsen, Region Blekinge, 

länets kommuner och det privata näringslivet.  

Organisationsmodellen bygger på en ideell förening i grunden, där alla aktörer inom 

besöksnäringen har ett lika medlemskap. 

 

Föreningen driftar sedan ett operativt bolag- Det är i det operativa bolaget som verksamheten 

bedrivs. 

Fördelen är att det förenklar möjligheterna till ett privat/offentligt samägande och att det ger även 

utrymme för offentlig projektfinansiering (om så önskas). 

Organisationsmodellen förtydligas i stadgarna för den ideella föreningen. 

Region Blekinge är den drivande parten i uppstarten och bildandet av föreningen till dess att 

föreningen bildats och styrelse valts. 

En arbetsgrupp har bildats och har som uppgift vid sitt första möte att arbeta fram förslag på 
stadgar, ta fram förslag på antal ledamöter och suppleanter i styrelsen, förebereda 
bolagsbildning och ägardirektiv till bolaget, starta arbetet med verksamhetsplan och 
förbereda det första årsmötet. 
 

Föreningen finansieras av de ingående parterna med dels insats i form av arbetstid och dels i form 

av insatskapital. 
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Finansieringsmodellen bygger på ett delat ansvar mellan det offentliga och det privata. I 

inledningen tar det offentliga en större del av finansieringen men över tid delas detta lika. 

Modellen bygger på ett nära samarbete mellan kommunerna där man med ett ”Koncerntänkande” 

utnyttjar kunskap, kompetens och resurser på ett effektivt sätt. Grunden är ett gemensamt beslut om 

att vi tillsammans i Blekinge kan göra ett större avtryck än vad någon enskild aktör klarar på egen 

hand. 

 

Budgeten kommer att fördelas på en basfinansiering och en operativ budget. Där den operativa 

budgeten utvecklas utifrån gällande marknadsplan. Medlemmarna kommer även att kunna välja 

nivå på sitt engagemang i den operativa delen. 

För de tre första åren föreslås Ronneby kommun bidra med 150, 310 och 110 tkr, motsvarande 5% 

av den totala insatsen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås hemställa hos kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ronneby kommun blir fullvärdig medlem i Vist Blekinge ideell förening 

2. Ronneby kommun tillsammans med övriga initiativtagare till VisistBlekinge ideell förening 

(Region Blekinge Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamn 

kommun, Olofström kommun, Sölvesborg kommun), bilda driftbolag 

3. Ronneby kommun i samverkan med övriga initiativtagare utse representanter till 

VisitBlekinge ideella förenings styrelse 

4. Ronneby kommun finansierar VisitBlekinge ideell förening i enlighet med 

finansieringsmodell enligt bilaga. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), 

Tommy Andersson, (S), samt Roger Gardell, (FP). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar bifall till förslaget under förutsättning att andra aktörer i 

projektet fattar likalydande beslut. Kostnaden bör belasta Kommunfullmäktiges konto för 

oförutsedda utgifter. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun blir fullvärdig 

medlem i Vist Blekinge ideell förening, under förutsättning att andra aktörer i projektet fattar 

likalydande beslut. 
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Att Ronneby kommun tillsammans med övriga initiativtagare till VisistBlekinge ideell förening 

(Region Blekinge Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamn kommun, 

Olofström kommun, Sölvesborg kommun), bildar driftbolag. 

Att Ronneby kommun i samverkan med övriga initiativtagare utser representanter till VisitBlekinge 

ideella förenings styrelse 

Att Ronneby kommun finansierar VisitBlekinge ideell förening i enlighet med finansieringsmodell 

enligt bilaga. 

Att kostnaden belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda avgifter 

_____________________ 
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2013/314 

§ 384  Remiss gällande översyn av riksintressen för friluftsliv 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-15 Förslag till yttrande över förslag till 

förändringar av riksintresseområden för 
friluftsliv  

   

2 Remiss ink. 2013-09-16 Remiss gällande översyn av riksintressen 
för friluftsliv, Länsstyrelsen 

   

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna har fått i uppdrag att göra en översyn över vilka områden i 

landet som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen i 

Blekinge har nu tagit fram ett preliminärt förslag och skickat det på remiss till kommunen för 

eventuella synpunkter. Sista dag för remissvar är 13 december.  

Bedömning 
Riksintresseområden är en del av de grundläggande hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. 

Hushållningsbestämmelserna syftar till att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att 

en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas. 

Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 

betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn 

till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 

kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas 

mot åtgärder som avses i första stycket. 

 

Att ett område är redovisat som riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken innebär inte ett ovillkorligt 

skydd eller direkt rätt att använda det för det ändamål som det redovisats för. Ett område eller delar 

av det kan också bedömas vara av riksintresse för mer än ett ändamål. Det är först i en juridiskt 

bindande plan eller i en tillståndsprövning som frågan om områdets användning slutligen avgörs. 

Kommunen ska dock i sin översiktsplan redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att ta hänsyn 

till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att 

tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt. 

Av översiktsplanen ska också framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 

riksintressena. Har kommunen en annan syn på riksintressena än länsstyrelsen ska det framgå av det 

granskningsyttrande som länsstyrelsens skriver och som ska bifogas den antagna planen.  

 

Utgångspunkten för att ett område ska bedömas som riksintresse för friluftslivet är att området ska 

ha stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och eller kulturkvaliteter och tillgänglighet för 

allmänheten, att det är eller kan bli attraktivt för besökare från hela eller stor del av landet eller 

utlandet, dvs. det har turistiskt intresse. Förutom detta ska något eller några av följande 

huvudkriterier vara uppfyllda: 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 29(44) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-02 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller 

kulturmiljöer. 

Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktivteter och därmed berikande upplevelser. 

Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed 

berikande upplevelser. 

För ytterligare vägledning finns ett antal stödkriterier. 

 

De riksintresseområden för friluftsliv som finns idag togs fram i slutet av 80-talet. Det faktum att 

friluftslivet kontinuerligt utvecklas ligger till grund för den översyn som nu görs. 

 

Ronneby berörs idag av två riksintresseområden för friluftslivet: FK 4  Hällaryds skärgård-

Eriksberg-Tjärö-Järnavik samt FK 5 Listerby skärgård-Södra Hasslö. 

I det nya förslaget från länsstyrelsen har dessa båda områden utökats markant och två nya områden 

har dessutom tillkommit; Bräkneåns dalgång och Brunnsskogen-Karön. 

FK 4 utökas med Garnanäs och Biskopsmåla, i princip fram till Väbynäs. 

FK 5 utökas till att bl a omfatta Gö naturreservat. 

 

Samråd om föreslagna områden har skett med Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

 

Ronneby kommun har följande synpunkter: 

Länsstyrelsens förslag om fler och utökade riksintresseområden för friluftsliv visar att Ronneby 

kommun har höga värden för friluftslivet som kan utnyttjas både av kommunens egna invånare och 

locka hit andra besökare. Staten bör dock vara måttfull när man väljer att peka ut områden då detta 

kan påverka kommunens självstyre och planmonopol. 

 

FK 4: Området bör begränsas i sin utbredning. De värden som tas upp i värdebeskrivningen och 

som motiverar utökningen av området ligger främst i de friluftsvärden som kan kopplas till havet. 

Det finns dessutom tankar på framtida exploatering i Garnanäs-Gyönområdet efter det att VA-

frågan lösts. Nuvarande gräns för riksintresse för naturvården bedöms vara mer rimlig utifrån 

beskrivna värden. 

FK 5: Den utökning som görs genom att ta in naturreservatet Gö samt ytterligare vattenområden är 

acceptabel. 

Nytt område FK 7: Området sammanfaller i stor utsträckning med riksintresseområde för naturvård. 

En särskild LIS-plan ska tas fram för Bräkneån. Där kommer både möjligheten/lämpligheten till 

exploatering av bostäder men även andra anläggningar att studeras. Principiellt anser kommunen att 

Bränkeåns dalgång har rikintressanta värden ur friluftslivets perspektiv. Dessa värden måste både 

förvaltas men även utvecklas. Vi bedömer i dagsläget att en utveckling av området kan ske utan att 

ett eventuellt riksintresse påtagligt skadas och ställer oss därför positiva till det nya området. 

Nytt område FK 8: Brunnsskogen och Karön har också stora värden för friluftslivet. Av kriterierna 

för urval framgår att behovet av tätortsnära natur också ska beaktas. Området föreslås omfatta 

kulturreservatet, naturreservatet och sedan området söderut t o m Karön. Ronneby kommun menar 

att i stort är förlaget av ett riksintresseområde gällande Brunnsskogen-Karön rätt men 

avgränsningen av området bör ses över så att bl a bebyggda delar i Droppemåla och Ekenäs 

undantas.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att anta ovanstående som sitt yttrande i ärendet.  
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Kenneth 

Michaelsson, (C), Tommy Andersson, (S), Roger Gardell, (FP), tjänstgörande ersättare Lena 

Karstensson, (M), samt ersättare Peter Bowin, (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet med uppmaningen att ett förtydligande ska göras under punkten FK 5, Gö naturreservat.  

_____________________ 

Exp. 
Anna-Karin Sonesson 
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2013/111 

§ 385  Strategi för Ronneby kommuns skogsinnehav 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-05 Remissyttrande avseende beslut i UN 

§20/2013 angående Strategi för Ronneby 
Kommuns skogsinnehav  

   

2 Handling 2013-03-22 Strategi för Ronneby kommuns 
skogsinnehav 

§ 20/2013, Utbildningsnämnden 

   

 

 

Utbildningsnämnden § 20/2013 

 

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist gav inledningsvis en kort historik av ärendet. Denne ref. till 

KF:s beslut §231:2006 om att Naturbruksgymnasiet skall ges förutsättningar att utveckla 

skogsutbildningen genom att kommunens produktionsskogar ställs i anspråk för ändamålet. Vidare 

behandlades motion om kommuner ska äga skog i Utbildningsnämnden 2010-04-22 (Hänv 

N§48:2010). 

 

Rektor Per Isaksson, Blekinge Naturbruksgymnasium, redogjorde för förslag till strategi för 

Ronneby kommuns skogsinnehav. Strategin bygger på Peter Lindahls arbete. Ronneby kommun 

äger idag ca 2 000 ha skogsmark, vilken kan sägas vara indelad i fyra zoner. För produktionsskogen 

(Zon 3) har en skogsbruksplan upprättats 2010, vilken kontinuerligt revideras baserat på 

genomförda åtgärder. Därutöver finns Zon 1 som utgörs av Parkskog och tätortsnära skog, Zon 2 

som utgörs av Rekreationsskog samt Karlsnäs friluftsanläggning samt Zon4 Sjöarps naturskog. 

Skogsskötseln i Zon 4 baseras på Länsstyrelsens ”Skötselplan Sjöarp 2011”. 

 

Fyra övergripande och långsiktiga mål för kommunens skogsinnehav har framtagits;  

 Tillgodose behovet av rekreationsskog 

 Bevara och utveckla den biologiska mångfalden i skogsekosystemet 

 Förvalta skogen så att en hög och varaktig tillväxt bibehålls, som kan ge en god ekonomisk 

avkastning 

 Utgöra markreserv för ev framtida exploatering 

 

Vidare har tre mål inkl riktlinjer för det övergripande strategin för kommunens skogsinnehav 

framtagit; 

 Sociala mål och riktlinjer 

 Ekologiska mål och riktlinjer 

 Ekonomiska mål och riktlinjer 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden; 

1. Antar föreliggande förslag till Strategi för Ronneby kommuns skogsinnehav 
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2. Föreslår ett övertagande av produktionsskogens förvaltning till Naturbruksgymnasiet enligt 

strategin och i samband med detta övertagande också 

3. överför resurser motsvarande ”skogsförvaltartjänsterna” från Tekniska förvaltningen till 

Utbildningsnämnden. Summan beräknas uppgå till 250 Tkr på helårsbasis. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar anta föreliggande förslag till Strategi för Ronneby kommuns 

skogsinnehav,  

föreslår ett övertagande av produktionsskogens förvaltning till Naturbruksgymnasiet enligt strategin 

och i samband med detta övertagande också 

överför resurser motsvarande ”skogförvaltartjänsterna” från Tekniska förvaltningen till 

Utbildningsnämnden. Summan beräknas uppgå till 250 Tkr på helårsbasis. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), Kenneth Michaelsson, (C), Malin Norfall, (S), 

Tommy Andersson, (S), Anna Carlbrant, (RP), samt ersättare Lena Karstensson, (M). 

Yrkanden 
Kenneth Michaelsson,(C), yrkar att ärendet återremitteras för att kontrollera hur länets andra 

kommuner sköter sitt skogsinnehav och att undersöka hur ärendet går ihop med grönstrukturplanen 

och det kommande arbetet med naturvårdsprogrammet.  

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningschef Magnus Graad i uppdrag att 

kontrollera hur andra kommuner i länet sköter sitt skogsinnehav samt att undersöka hur ärendet går 

ihop med grönstrukturplanen och det kommande arbetet med naturvårdsprogrammet. 

_____________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen, Magnus Graad 
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2013/3 

§ 386  Besvarande av medborgarförslag att kommunen trycker upp klistermärken 
med texten "Här får du lägga din hundbajspåse" som delas ut till kommunens 
villaägare som sedan sätter upp den på sin soptunna 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-18 Medborgarförslag från Anita Olsson om 

kommunen trycker upp klistermärken 
med texten "Här kan du lägga din 
hundbajspåse"  

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-08 Remissyttrande bajspåsar     

3 Remiss utg. 2013-09-17 Ronneby Miljö & Teknik AB besvaras 
senast 2013-10-10 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-01-30 KF §7/2013 2013-01-31, Anmälan av 
medborgarförslag från Anita Olsson 
gällande att kommunen trycker upp 
klistermärken med texten "Här får du 
lägga din hundbajspåse" som delas ut till 
kommunens villaägare 

   

5 Handling 2013-01-03 Medborgarförslag att kommunen trycker 
upp klistermärken med texten "Här får du 
lägga din hundbajspåse" som delas ut till 
kommunens villaägare som sedan sätter 
upp den på sin soptunna, Anita Olsson 

   

      

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Anita Olsson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen trycker upp klistermärken med 

texten ”Här kan du lägga din hundbajspåse” som skickas ut till kommunens invånare som bor i de 

olika samhällen och även bostadsområden runt omkring i staden. Sen är det upp till var och en att 

klistra den på sin soptunna.  

Detta med anledning av att efter att snön smälter ser det bedrövligt ut på gatorna och längs med 

skogs- och promenadstigar och då främst alla hundbajspåsar med bajs i som ligger slängda överallt. 

Medborgarförslaget har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB. 

 

Remissvar  

Ronneby kommun är med i ett miljöprojekt tillsammans med Tikspac där Tikspac sätter upp stolpar 

med hundbajspåsar som hundägarna kan ta påsar ifrån och slänga i en behållare som sitter på 

stolpen. Tikspac har satt upp 25 stolpar i kommunen. Parkavdelningen sköter dessa stolpar och 

tömmer behållarna. Påsarna slängs bland andra sopor i en container som sedan körs ut till 

Angelskog. 

Enligt förslagsställaren skall villaägare klistra på ett klistermärke på sin egen soptunna för att 

förbipasserande hundägare skall veta att här får jag slänga min hundbajspåse. 

Villaägare har idag två sopkärl ett för kompostering och ett kärl för brännbart. Det komposterbara 

kör Miljöteknik idag till VMAB i Mörrum för kompostering och framställning av biogas. Enligt 
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VMAB tar man inte emot komposterbart med hundbajspåsar i p.g.a. att det tar så långt tid innan 

påsen förmultnar och denna kommer att fastna i deras maskineri. 

Då återstår att kunna klistra dekalen på kärlet med det brännbara i. Allt fler fastighetsägare har 

månadshämtning och skall en hundbajspåse ligga så länge kommer den att medföra lukt.  

Visserligen föreslår förslagsställaren att det skall vara frivilligt att sätta på klistermärket men 

Miljöteknik anser att det är ett bättre sätt att utöka avtalet med Tikspac om fler stolpar med påsar 

och kärl för att få en bra hantering av bajspåsarna. 

Miljöteknik föreslå att motionen avslås och att kommunen i stället undersöker alternativet med ett 

större samarbete med Tikspac. 

Bedömning 
Samråd har skett med Tekniska förvaltningen och det finns inget behov av ett utökat samarbete med 

Tikspac. Den nuvarande omfattningen fungerar väl. 

Hundägarna har ett ansvar se till att hundbajset förs till anordnad papperskorg eller dylikt. 

Villaägarnas sopkärl är placerade vid deras villa och inte alltid tillgängligt för förbipasserande. 

Framförallt inte längs med gång- och promenadstigar. Dessutom bygger förslaget på att villaägarna 

frivilligt sätter upp dekalerna.  

I övrigt hänvisas till de stolpar, som i samarbete med Tikspac, är placerade i kommunen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige  

Att avslå medborgarförslaget  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Anna 

Carlbrant, (RP), Roger Gardell, (FP), Kenneth Michaelsson, (C), samt ersättare Peter Bowin, (V).  

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar med instämmande av Kenneth Michaelsson, (C), bifall 

till avslagsförslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen att föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget  

_____________________ 
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2011/310 

§ 387  Besvarande av medborgarförslag från Tommy Andersson att kommunen 
köper in cyklar som personalen sedan kan köpa genom löneavdrag 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-31 Medborgarförslag från Tommy Andersson 

med flera att kommunen köper in cyklar 
som personalen sedan kan köpa genom 
löneavdrag  

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-03-09 KS AU § 85/2012 2012-03-12, 
Besvarande av medborgarförslag från 
Tommy Andersson att kommunen köper 
in cyklar som personalen sedan kan köpa 
genom löneavdrag 

   

3 Handling 2012-03-07 Yttrande över medborgarförslag 
angående att kommunen köper in cyklar 
som personalen sen kan köpa mot 
löneavdrag 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-05 Medborgarförslag från Tommy 
Andersson att kommunen köper in cyklar 
som personalen sedan kan köpa genom 
löneavdrag  

   

5 Remiss utg. 2011-11-03 Personalenheten besvaras senast 
20111212 

   

6 Beslut allmänt ärende 2011-09-28 KF § 237/2011 2011-09-29, Anmälan av 
medborgarförslag från Tommy 
Andersson med flera om att kommunen 
köper in cyklar som personalen sedan 
kan köpa genom löneavdrag 

   

7 Handling 2011-09-22 Medborgarförslag att kommunen köper in 
cyklar som personalen sedan kan köpa 
genom löneavdrag, Tommy Andersson 

   

 

 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Tommy Andersson med flera har lämnat medborgarförslag om att få kommunanställda att 

cykla mer till arbetet. Att kommunen köper in cyklar, el-cyklar samt vanliga som man kan 

köpa genom löneavdrag. Samma system som användes med datorer till anställda för några 

år sedan. 

Får man folk till att cykla mer befrämjar det både hälsan och miljön. 

Medborgarförslaget har remitterats till Personalenheten. 

 

Remissyttrande från Personalenheten: 

Samordnings- och utvecklingsenheten har begärt remissyttrande gällande medborgarförslag från 

Tommy Andersson med flera om att kommunen ska köpa in såväl ordinära cyklar som elcyklar, 

som personalen sedan kan köpa genom löneavdrag. 
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Den avsedda hanteringen kallas löneväxling och innebär att en anställd byter en del av sin lön mot 

en förmån. I det tänkta fallet står kommunen för kostnaden för en cykel gentemot en leverantör och 

den enskilde arbetstagaren har en skuld till kommunen. Skulden regleras genom löneavdrag.  

Ett bruttolöneavdrag innebär att den anställde accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån. 

Ett avdrag görs på lönen före skatt. För den enskilde kan detta få återverkningar i form av lägre 

sjuklön, föräldrapenning och pension. För kommunen medför detta dels lägre arbetsgivareavgift, 

dels lägre skatteintäkt och eventuellt också lägre inkomst i form av förskoleavgift. 

Erfarenheterna från hanteringen av hemdatorerna tydliggör att en rad frågor måste besvaras 

innan man beslutar om att använda bruttolöneavdrag för exempelvis inköp av cyklar.  

Enligt uppgift från Skatteverket är en cykel en skattepliktig förmån. Den anställde påförs 

ett förmånsvärde, vilket motsvarar cykelns marknadsvärde. Detta innebär att eventuell 

rabatt som kommunen kan få vid inköp av cyklar, inte räknas den anställde tillgodo i 

förmånshänseende. De ovan beskrivna effekterna blir då motsatta.  

Bedömning 
Kommunen som arbetsgivare har intagit en restriktiv ställning till att använda modellen 

med bruttolöneavdrag för exempelvis köp av cyklar och för övriga frågor som framställs 

av personalen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige 

Att avslå medborgarförslaget  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Anna 

Carlbrant, (RP), Kenneth Michaelsson, (C), samt Roger Gardell, (FP). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen att föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgar-

förslaget  

_____________________ 
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2013/404 

§ 388  Resurser för valadministration år 2014 till Europaparlamentet, Sveriges 
riksdag, landsting och kommuner, Valnämnden 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-21 Resurser för valadministration år 2014 till 

Europaparlamentet, Sveriges riksdag, 
landsting och kommuner, Valnämnden 

   

 

 

Valnämndens § 25/2013 

 

Sammanfattning 
Kommunjurist Leona Öberg informerar om att det behövs ett antal personer för att administrera 

valen 2014 och göra valet rättssäkert. Det behövs en ytterligare förstärkning än vad som finns 

tillgängligt idag. 

 

Valnämnden har till sitt förfogande en sekreterare för nämndens arbete och kommunjuristen som 

föredragande och valadministratör, därutöver inga personer för operativt arbete. 

 

Valnämnden saknar idag befogenheter, att ta i anspråk personal för olika valadministrativa 

arbetsuppgifter och tjänsteman med beslutsbefogenheter.  

Bedömning 
För att lösa valadministrationen behövs en kortvarig insats som kan lösas med befintlig personal i 

kommunhuset. Dock har Valnämnden eller dess administration inga befogenheter att ta personal i 

anspråk för valadministrativt arbete, så som Ronneby kommun valt att organisera sig 

 

Valnämnden kan ges delegation att fullgöra sin huvudsakliga uppgift att genomföra de allmänna 

valen genom att ges en delegation som innebär att personal kan tas i anspråk för att säkra ett 

demokratiskt och rättssäkert val. 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att ge Valnämnden delegation på att ta i anspråk 

personal för valarbete tre veckor före, under och tre veckor efter de val som förestår under år 2014. 

Personal äger rätt prioritera valet framför annat arbete under perioder som valarbetet pågår. 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att ge Valnämnden delegation på att ta i anspråk 

personal för valarbete tre veckor före, under och tre veckor efter de val som förestår under år 2014. 

Personal äger rätt prioritera valet framför annat arbete under perioder som valarbetet pågår. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), 

Tommy Andersson, (S), samt ersättare Peter Bowin, (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommundirektör Magnus Widén i uppdrag att se till 

att erforderliga resurser finns att tillgå så att valarbetet fungerar på ett bra och tillfredställande sätt. 

_____________________ 

Exp. 
Magnus Widén 
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2009/167 

§ 389  Upphörande av köpekontrakt och avtal om fastighetsreglering Granen 5 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-15 Upphörande av köpekontrakt och avtal 

om fastighetsreglering Granen 5  
   

2 Handling 2013-11-11 Avtalen upphör att gälla, undertecknat av 
Doris Gustavsson Forsell, Coop 

   

3 Handling 2013-09-12 Avtalskontraktet till Per Åke Sandsjö, 
Kristianstad-Blekinge Konsumentförening 

   

4 Handling 2013-06-25 Avtalskontrakt till styrelseordföranden för 
Kristianstad-Blekinge Konsumentförening 

   

5 Handling 2013-06-19 Dialog önskas för att  annullera 
exploateringsavtalet på fastigheten 
Granen 5 i Ronneby, Kristianstad-
Blekinge Konsumentförening 

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-28 Telefonkonferens mellan Torbjörn Lind, 
Leona Öberg för Ronneby  och Per Åke 
Sandsjö för Coop  

   

7 Skrivelse/brev 2013-04-19 Fullgörande av avtalskontrakt, 
Kristianstad-Blekinge Konsumentförening 

   

 

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kristianstad-Blekinge Konsumentförening, Ekonomisk förening i Kristianstad har den 26 

september 2011 i samförstånd med Ronneby kommun tecknat avtal om köp av fastigheten 

Granen 5 i Ronneby. 

 

Föreningen har genom sin föreningsledare framfört att man önskar skjuta fram tidpunkten 

för bebyggelse. Kommunens intentioner har varit att få en byggnation till stånd i enlighet 

med avtalet.  

Kommunen har vidhållit sin begäran, varefter föreningen ingivit en skrivelse, att parternas 

avtal ska upphöra att gälla. Parterna har gemensamt undertecknat en överenskommelse att 

avtalen upphör att gälla. 

Bedömning 
Föreningsstyrelsen har ansett sig inte kunna fullgöra ett sådant åtagande i nuläget som 

avtalen innebär och det har framkommit ovisshet om när så skulle ske. 

Det finns inga lagliga hinder för att annullera avtalen. Vidare ges kommunen rådighet över 

marken för lämpligt ändamål och eventuell framtida ändring av detaljplan. 

Kommunfullmäktige beslutade i ärendet den 25 augusti 2011 att försälja fastigheten 

Granen 5 för 600 000 kr till Kristianstad-Blekinge Konsumentförening, Ekonomisk 

förening i Kristianstad. 

Kommunfullmäktige ska nu avgöra frågan om annullering av kontraktet och kan delegera 

till kommunalrådet Roger Fredriksson att underteckna upprättad överenskommelse. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar annullera avtalen och låta Kommunalrådet underteckna 

överenskommelsen om att annullera köpekontraktet och avtalet om fastighetsreglering. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S) och Anna 

Carlbrant, (RP). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar annullera avtalen och låta Kommunalrådet underteckna 

överenskommelsen om att annullera köpekontraktet och avtalet om fastighetsreglering. 

_____________________ 
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2013/102 

§ 390  Utdelning från Stiftelsen D. A. Rydéns fond 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-15 Utdelning från Stiftelsen D. A. Rydéns 

fond  
   

 

 

Peter Nordberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Enligt fondens bestämmelser skall 10% av avkastningen varje år läggas till kapitalet. 90% samlas 5 

år i taget för ev. utdelning. Utdelningen får efter stadsfullmäktiges i staden beprövande användas till 

något för staden nyttigt ändamål, dock ej för löpande utgifter. 

År 1993 användes stiftelsens då utdelningsbara medel till inköp av skulptur för utsmyckning av 

Brunnsparken samt inköp av konst till den permanenta konstutställningen i Kulturcentrum. 

År 1998 användes de utdelningsbara medlen till delfinansiering av Konstverket ”Virvel” på 

Ronneby torg. 

År 2003 beslöt kommunfullmäktige att det då disponibla beloppet skulle reserveras för framtida 

användning. 

Eftersom två st femårsperioder passerat sedan kommunfullmäktiges senaste beslut är det nu tid att 

fullmäktige på nytt får ta ställning till ev användning av stiftelsens upparbetade disponibla 

avkastning. 

2012-12-31 hade Stiftelsens D. A. Rydéns fond ett utgående kapital om 256 189:-. Disponibel 

avkastning som upparbetats sedan 1998 var 59 910:-. 59 910:- är således, efter 

kommunfullmäktiges beslut, disponibelt för utdelning enligt stiftelsens bestämmelser. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att disponibel avkastning från D. A. 

Rydéns fond ej används detta år utan reserveras för framtida bruk. 

_____________________ 
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2013/1 

§ 391  Delegationsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-26 Redovisning av beslut fattade på 

delegation, ekonomi  
   

Sammanfattning 
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Ekonomienheten. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

_____________________ 
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2013/20 

§ 392  Kurser och konferenser 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det till dagens sammanträde ej inkommit några 

kurser och konferenser. 

_____________________ 
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2013/19 

§ 393  Delgivningsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-27 Delgivningsärende     

Sammanfattning 
Althin Peter, tanka båtar i blekingska skärgården. 

Arbetsförmedlingen, konflikten i Syrien leder till fler asylsökande. 

Cura, avgifter år 2014. 

Cura, revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2013. 

Cura, granskning av delårsrapport 2013. 

Justitiekanslern, beslut gällande klagomål mot kommunens utlämnande av allmänna handlingar 

Kammarkollegiet, angående permutation av stiftelsen Sigrid Wachtmeisters minne. 

Länsstyrelsen Blekinge län, meddelande om beslut gällande projektstöd inom Leader. 

Länsstyrelsen Blekinge län, meddelande om utbetalning av projektstöd inom Leader. 

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut gällande överklagande av detaljplan för Släggan 1. 

Länsstyrelsen Blekinge län, föreläggande att inkludera Västra Bökevik i VA-verksamhetsområdet 

för Ronneby kommun. 

Länsstyrelsen Blekinge län, förfrågan om tillfällig utökning av mottagandet och bosättning av vissa 

nyanlända invandrare. 

Länsstyrelsen Skåne, ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. 

Nilsson Lars, brister i äldres läkemedelsbehandling. 

Ronnebyhus, plan för energieffektivisering enligt KF 2013-02-28. 

Ronneby kommun, kommunledningsförvaltningen, beredskapsplan för Blekinge, revision 2013 

gällande pandemisk influensa. 

Ronneby kommun, miljö- och byggnadsförvaltningen, uppsättning av skyltar Karön 1:1 och 

Ronneby 22:1. 

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, dags att teckna nytt avtal. 

Synskadades Riksförbund Blekinge, protest mot hantering av rättigheter. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär om nytt normalavtal med Svenska Artisters och 

Musikers Intresseorganisation. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:52 och 13:57. 

 

Protokoll 

Landstingsstyrelsen. 

 

Protokollsutdrag 

Olofströms kommun § 179. 

_____________________ 

 


