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2012/125 

§ 164  Förslag om upphävande av grundskolans styrtal avseende lärartäthet 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-26 Förslag att upphäva styrtal som mått på 

lägsta respektive högsta antalet lärare per 
100 elever § 36/2012, Utbildningsenheten 

   

 

Utbildningsnämnden  § 36/2012 

Sammanfattning 
 

I enlighet med av Nämnden givet uppdrag har rektor Thore Aronsson framtagit utredningsförslag 

avseende möjlighet att ändra styrtalen avseende personaltätheten. 

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger inledningsvis att förslaget ytterst innebär att budgeten 

och verksamhetens behov ska vara styrande då det gäller tjänster. 

 

Framtaget förslag avseende ett frångående och upphävande av styrtal delgavs Nämndens ledamöter.  

Styrtalet omfattar alla lärare inklusive lärare med undervisning i svenska som andraspråk och 

modersmål. För att stötta barn och elever som är i behov av stort särskilt stöd används personal med 

olika kompetenser. Här förekommer barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger, socialpedagoger 

och lärare. 

 

Diskussion fördes kring vilka personalgrupper som ingår/inte ingår i rapporteringen. Synpunkter 

framfördes även på att förskolans styrtal bör ses över och ev arbetas bort.  

 

Ordförande Lennarth Förberg (M) informerade kring de diskussioner som förts betr 

finansieringsmodell baserad på antal barn. Förslag är under framtagning och kommer att behandlas i 

Nämnden framöver. 

Utbildningsnämndens beslut  
Föreliggande förslag avseende upphävande av styrtal inom grundskolan bifalles av Nämnden, med 

tillägget att externt finansierade tjänster inte ingår i den interna redovisningen; 

 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom att; 

Extern redovisning sker till Statistiska Centralbyrån (SCB) enligt nuvarande rutiner. Inrapportering 

per den 15 oktober. 

Intern redovisning av pedagogisk personal sker i två olika grupper;  

pedagogisk personal till basorganisationen 

personal till barn/elever i behov av stort särskilt stöd, svenska 

som andra språk samt modersmål. 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att fatta beslut att föreslå Kommunfullmäktige 

upphäva grundskolans styrtal som mått på lägsta respektive högsta antalet lärare per 100 elever. 

Externt finansierade tjänster skall inte ingå i redovisningen. 
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Lennart Förberg, ordförande i Utbildningsnämnden, utvecklingssamordnare Inger Hjort samt 

utredare Tore Aronsson föredrar ärendet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy 

Andersson, S, Kenneth Michaelsson, C, observerande ersättare Monika Lindqvist, S, samt ersättare 

Peter Bowin, V.  

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Utbildningsnämndens beslut, samt med ett 

tilläggsyrkande om att Utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta fram nya mått för den 

ekonomiska styrningen. 

 

JanAnders Palmqvist, S, yrkar att det i tredje satsen i Utbildningsnämndens beslut läggs till, 

nuvarande. 

Propositionsordning  
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på sitt yrkande och JanAnders Palmqvists, S, 

tillägg med ordet nuvarande och finner att Arbetsutskottet bifaller desamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Utbildningsnämndens 

beslutsförslag att upphäva grundskolans nuvarande styrtal som mått på lägsta respektive högsta 

antalet lärare per 100 elever. 

 

Att externt finansierade tjänster inte ska ingå i redovisningen. 

 

Ge Utbildningsnämnden i uppdrag att arbeta fram nya mått för den ekonomiska styrningen. 

_____________________ 
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2012/126 

§ 165  Kommunal hemsjukvård 

 

Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, förvaltningschef Torill Skaar, MAS Karin 

Widecrantz, samt projektledarna Ingrid Hoffman och Ann-Britt Mårtensson informerade angående 

eventuell kommunalisering av hemsjukvården 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth 

Michaelsson, C, Tommy Andersson, S, samt ersättare Peter Bowin, V. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till dagens protokoll, samt att 

beslut i ärendet ska tas på Kommunstyrelsen den 5 juni 2012. 

_____________________ 
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2011/408 

§ 166  Omvårdnads- och serviceavgifter samt kostabonnemang inom 
äldreomsorgen 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-04-27 Äldrenämnden § 42/2012, Omvårdnads- 

och serviceavgifter inom äldreomsorgen, 
Äldrenämnden 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-01-25 KF § 12/2012 2012-01-26, Beslut om 
omvårdnads- och serviceavgifter samt 
kostabonnemang inom äldreomsorgen 

   

3 Handling 2012-01-18 Avgifter inom Äldreomsorgen, yttrande 
från kostenheten samt 
konsekvensbeskrivning vid förändring av 
avgiftssystem, Äldreomsorgen 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-01-09 KS § 12/2012 2012-01-10, Omvårdnads- 
och serviceavgifter samt 
kostabonnemang inom äldreomsorgen 

   

5 Beslut allmänt ärende 2011-12-16 KS AU § 434/2011 2011-12-19, 
Omvårdnads- och serviceavgifter samt 
kostabonnemang inom äldreomsorgen 

   

6 Handling 2011-12-14 Omjusterad paragraf Omvårdnads- och 
serviceavgifter samt kostabonnemang 
inom äldreomsorgen § 145/2011 

   

7 Handling 2011-12-09 Omvårdnads- och serviceavgifter samt 
kostabonnemang inom äldreomsorgen § 
145/2011, Äldreomsorgen 

   

 

Äldrenämnden § 42/2012 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har under § 12/2012 beslutat att återremittera ärendet om omvårdnads- och 

serviceavgifter, samt kostabonnemang inom äldreomsorgen. 

 

Äldreförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att införa nytt avgiftssystem. I 

utredningen redogörs för vilka belopp som är aktuella, hur beräkning av avgiftsuttaget sker samt 

fördelar med kostabonnemang på särskilt boende. 

 

Äldreförvaltningen har för avsikt att sträva mot de förenklingar i avgiftssystemet som effektiviserar 

administration kring avgifterna. Den uppkomna tidsvinsten ska användas till vårdtagarna för att på 

så vis kunna förbättra kvaliteten i verksamheten.  Äldreförvaltningen strävar även efter ett system 

som är enkelt för vårdtagaren att förstå vad som genererar deras kostnad. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

-  att anta föreslaget avgiftssystem baserat på insatser istället för schablontimmar 
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-  att samtliga avgifter är relaterade till prisbasbeloppet  

 

-  att införa kostabonnemang på särskilt boende, dock oförändrat på Backen 

 

- att reducera förbehållsbeloppet med motsvarande TV-avgiften (173 kr per månad 2012), för 

alla som bor i särskilt boende och har tillgång till gemensamt TV-rum.  

 

- att larmet ingår som en del av tryggheten och servicen i särskilt boende och därför ska vara 

utan extra avgift 

 

Författningssamlingen visar tillämpningen av ovanstående beslutspunkter. 

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar 

 

-  att anta föreslaget avgiftssystem baserat på insatser istället för schablontimmar 

 

-  att samtliga avgifter är relaterade till prisbasbeloppet  

 

-  att införa kostabonnemang på särskilt boende, dock oförändrat på Backen 

 

- att reducera förbehållsbeloppet med motsvarande TV-avgiften (173 kr per månad 2012), för 

alla som bor i särskilt boende och har tillgång till gemensamt TV-rum.  

 

- att larmet ingår som en del av tryggheten och servicen i särskilt boende och därför ska vara 

utan extra avgift 

 

Författningssamlingen visar tillämpningen av ovanstående beslutspunkter. 

 

Ordföranden får i uppdrag att se över dubbla boendekostnaderna tillsammans med presidiet. 

 

 

Ordförande i Äldrenämnden Susanne Lundgren och förvaltningschef Torill Skaar lämnar en 

redovisning av ärendet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth 

Michaelsson, C, Tommy Andersson, S, samt ersättare Peter Bowin, V. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet, med begärda kompletteringar, ska 

återaktualiseras på Arbetsutskottet den 28 maj 2012. 

_____________________ 

Exp. 
Torill Skaar 
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2011/64 

§ 167  Utvärdering av den planerade verksamheten i Ronneby sporthall 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-04-19 FKN § 49/2012 Yttrande angående den 

planerade verksamheten Ronneby 
Sporthall, Fritid- och kulturnämnden 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-03-09 KS AU § 83/2012 2012-03-12, 
Utvärdering av den planerade 
verksamheten i Ronneby sporthall 

   

3 Handling 2012-02-27 FKN § 12/2012 Redogörelse med en 
utvärdering av den planerade 
verksamheten i Ronneby Sporthall, Fritid- 
och kulturnämnden 

   

 

Fritid- och kulturnämnden § 12/2012 

 

Fritidskonsulent/fritidsledare Lisbeth Karlsson lämnar följande redogörelse gällande Sporthallen. 

Sammanfattning 
Under hösten 2011 startade vi upp en aktivitet i sporthallens A-sal, med målgrupp föreningslös 

ungdom. När vi startade var det meningen att det skulle vara en fritidsledare och att vaktmästaren 

som var i tjänst skulle vara behjälplig, men det var inget som fungerade i praktiken, eftersom 

vaktmästaren hade tjänst på flera anläggningar. Vi bestämde därför att de fritidsledare som jobbade 

fredagskvällen började i sporthallen klockan 17:00 och hade aktivitet fram till 18:30 och därefter 

öppnade upp Bruket 19:00. Vi har därför kompenserat de ungdomar som inte besöker sporthallen 

med att öppna upp Bruket redan klockan 17:00 på lördagskvällen. 

 

Detta har varit en välbesökt aktivitet med 15-25 ungdomar varje gång. Det har varit mestadels 

ungdomar med utländsk bakgrund. Vi har även haft de ensamkommande flyktingbarnen från Cura 

Park som kommit och spelat. Aktiviteten har varit fotboll. Detta har varit en trevlig aktivitet som vi 

tycker har fungerat bra och alla ungdomar uppskattat och haft roligt. Vi fortsätter denna aktivitet 

även under våren 2012. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera redogörelsen till protokollet. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Fritids- och 

kulturförvaltningen med motiveringen att det ska göras en utförligare utredning av den planerade 

verksamheten. 

 

Fritid- och kulturnämnden § 49/2012 
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Förvaltningschef Tommy Johansson redogör för Kulturchef Lena Brorsdotters rapport gällande 

Fritids- och kulturnämndens verksamhet i Ronneby sporthall. 

Yttrande 
Den 11 februari 2011 registrerades ett medborgarförslag att öppna en fritidsgård eller mötesplats för 

barnen på Älgbacken. 

 

Barnen som bor på Älgbacken tillhör rektorsområdet Skogsgården, som innefattar tre skolor och 

fem förskolor. De tre skolorna är Espedalsskolan, Skogsgårdsskolan och Saxemaraskolan. 

Fritisverksamhet erbjuds barn upp till 12 år. 

 

I området Hjorthöjden, nära Älgbacken, finns en fritidsgård för barn efter skoltid och en 

biblioteksfilial som har många besökare i skolåldern. 

 

Fritidsgården på Hjorthöjden har idag öppet tre eftermiddagar varje vecka med ”after school-

verksamhet” för barn mellan 6 och 12 år. Från höstterminen 2012 kommer verksamheten att utökas 

med en dag och ”after school” kommer att vara öppen 4 dagar /vecka mellan 13.30 och 16.30. 

 

Under hösten 2011 startades en aktivitet i Sporthallens A-sal i syfte att nå gruppen föreningslös 

ungdom. Det är en populär och välbesökt aktivitet som under hösten lockat 15-25 ungdomar varje 

fredag. En stor del av ungdomarna har utländsk bakgrund och flera ensamkommande flyktingbarn 

från Cura Park har deltagit i aktiviteterna. 

 

De fritidsledare som tjänstgör på fredagskvällarna på Bruket finns i Ronneby Sporthall mellan kl 

17.00 och 18.30. Därefter fortsätter arbetstiden för fritidsledarna fr kl 19.00 på Bruket. 

För att fånga upp samma målgrupp även på lördagarna, har Bruket öppet redan från kl 17.00 på 

lördagar. Verksamheten i Ronneby sporthall på fredagarna kommer att fortsätta. 

 

Under de månader verksamheten i Sporthallen pågått har flera av ungdomarna i åldern15 och uppåt 

börjat besöka Brukets fritidsgård i centrala Ronneby. Målet för Brukets verksamhet är bl a att fånga 

upp barn och ungdomar från olika bostadsområden i Ronneby. Ett viktigt mål är också att öka 

integrationen i verksamheten, vilket underlättas av att allt fler ungdomar från olika delar av 

Ronneby möts på Bruket. 

 

Den fritidsverksamhet som bedrivs i Sporthallen, på Hjorthöjden och Bruket anser vi för närvarande 

vara tillräcklig för den centrala delen av Ronneby. En eventuell utökning av verksamheten i 

Ronneby sporthall får vägas mot de personalresurser som kommer att finnas under året och vägas 

mot behovet av annan fritidsgårdsverksamhet i kommunen.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar sända över ovanstående yttrande till Kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamot JanAnders Palmqvist, S, samt ersättare 

Peter Bowin, V. 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

_____________________ 
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2011/414 

§ 168  Angående försäljning av Järnaviks camping 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-04-19 FKN § 41/2012 Försäljning av Järnaviks 

Camping, Fritid- och kulturnämnden 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-03-26 KS AU §106/2012 2012-03-26, Angående 
försäljning av Järnaviks camping 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-16 Järnavik 3:1 och Järnavik 1:1 i Ronneby 
kommun  

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §50/2012 2012-02-27, Angående 
försäljning av Järnaviks camping 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-22 avtal mellan kommunen och arrendatorn     

6 Handling 2012-02-09 Yttrande angående försäljning av 
Järnaviks camping § 11/2012, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

7 Beslut allmänt ärende 2012-01-17 KS AU §12/2012 2012-01-16, Angående 
försäljning av Järnaviks camping 

   

8 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-10 Köp av mark och campingplats 
Järnavik..doc  

   

 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Arrendator Stefan Nilsson med enskild firma Guldkiosken har tidigare tagit muntlig 

kontakt med Fritid och kulturförvaltningen gällande eventuellt förvärv av campingplatsens 

byggnader samt övrig egendom belägna på fastigheterna Järnavik 1:1 och 3:1. Stefan 

Nilsson har kompletterat sina funderingar med en skrivelse (bilaga 1) där Stefan fortsatt är 

intresserad av ett förvärv men är öppen för ett längre avtal under tiden utredning sker kring 

innehållet i en ev. försäljning där alla påverkande faktorer belyses samt att en oberoende 

värdering sker. Stefan Nilsson har i nuläget ett avtal med Ronneby kommun daterat 2009-

03-17 där arrendetiden satts till 1 maj 2009 till 30 april 2012 med 9 månaders 

uppsägningstid före avtalets utgång. Avtalet förlängs med 12 månader vid varje tillfälle 

tiden går ut. 2011 togs ett beslut gällande tillägg och ändringar till hyresavtal. Detta tillägg 

är i dagsdatum ej påskrivet av arrendator.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens au föreslår Kommunstyrelsen att: 

- besluta om att inriktningen är att försälja campingen Järnavik  

 -besluta att en utredning sker gällande omfattning och innehåll i en försäljning med tydlig 

avgränsning och hänsyn till allmänhetens tillträde till badplats, strövstråk mm. I 

utredningen skall även alla servitut och i övrigt påverkande faktorer finnas beskrivna. En 

värdering av campingen skall ske 
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- besluta om att under utredningens gång teckna ett 5 årigt avtal (bilaga 2) med arrendator 

enligt det tidigare föreslagna ej påskrivna avtalsförslaget (bilaga 3) men med en 

arrendereducering mot att arrendator helt tar över ansvar för investeringar i samråd med 

Fritid- och kulturnämnden.  

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att hela ärendet remitteras till Fritid- och kulturnämnden. 

 

Fritid- och kulturnämnden § 41/2012  

 

Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om Järnavik 3:1 och Järnavik 1:1 i Ronneby 

kommun. 

Sammanfattning 
Arrendator Stefan Nilsson med enskild firma Guldkiosken har tidigare tagit muntlig kontakt med 

Fritid och kulturförvaltningen gällande eventuellt förvärv av campingplatsens byggnader samt övrig 

egendom belägna på fastigheterna Järnavik 1:1 och 3:1.  

 

Stefan Nilsson har kompletterat sina funderingar med en skrivelse (bilaga 1) där Stefan fortsatt är 

intresserad av ett förvärv men är öppen för ett längre avtal under tiden utredning sker kring 

innehållet i en ev. försäljning där alla påverkande faktorer belyses samt att en oberoende värdering 

sker.  

 

Stefan Nilsson har i nuläget ett avtal med Ronneby kommun daterat 2009-03-17 där arrendetiden 

satts till 1 maj 2009 till 30 april 2012 med 9 månaders uppsägningstid före avtalets utgång. Avtalet 

förlängs med 12 månader vid varje tillfälle tiden går ut. 2011 togs ett beslut gällande tillägg och 

ändringar till hyresavtal. Detta tillägg är i dagsdatum ej påskrivet av arrendator.  

Förslag till beslut 
1) Fritid och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen: 

 

- besluta om att inriktningen är att försälja campingen Järnavik  

 

- besluta om att en detaljplan gällande omfattning och innehåll med tydlig avgränsning och 

hänsyn till allmänhetens tillträde till badplats, servitut, strövstråk mm tas fram. En 

värdering av campingen skall ske. Detaljplanen skall ligga som underlag för en försäljning. 

 

2) Fritid och kulturnämnden beslutar att under utredningens gång teckna nytt avtal med 

arrendatorn där en arrendereducering sker mot att arrendator helt tar över ansvar för 

investeringar i samråd med Fritid- och kulturnämnden.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen: 

 

- besluta om att inriktningen är att försälja campingen Järnavik  
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- besluta om att en detaljplan gällande omfattning och innehåll med tydlig av  gränsning 

och hänsyn till allmänhetens tillträde till badplats, servitut, strövstråk mm tas fram. En 

värdering av campingen skall ske. Detaljplanen skall ligga som underlag för en försäljning. 

 

Fritid och kulturnämnden beslutar att under utredningens gång teckna nytt avtal med 

arrendatorn där en arrendereducering sker mot att arrendator helt tar över ansvar för 

investeringar i samråd med Fritid- och kulturnämnden. (Bilaga 2). 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth 

Michaelsson, C, Tommy Andersson, S, Anna Carlbrant, RP, tjänstgörande ersättare Lena 

Karstensson, M, och ersättare Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar avslag på Fritids- och Kulturnämndens två första att-satser.  

 

Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Fritids- och Kulturnämndens beslutsförslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller ordförande Roger Fredrikssons, M, yrkande 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen är att försälja 

campingen Järnavik  

 

Att en detaljplan gällande omfattning och innehåll med tydlig avgränsning och hänsyn till 

allmänhetens tillträde till badplats, servitut, strövstråk mm tas fram. En värdering av 

campingen skall ske. Detaljplanen skall ligga som underlag för en försäljning. 

 

Att under utredningens gång teckna ett 10-årigt avtal med arrendatorn där en 

arrendereducering sker mot att arrendator helt tar över ansvar för investeringar i samråd 

med Fritid- och kulturnämnden. 

_____________________ 
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2012/106 

§ 169  Taxor och avgifter avseende Brunnsbadet 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-04-19 FK § 40/2012 Revidering av taxor och 

avgifter avseende Brunnsbadet, Fritid- 
och kulturnämnden 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-03-26 KS AU § 104/2012 2012-03-26, Taxor 
och avgifter avseende Brunnsbadet 

   

3 Handling 2012-03-16 Taxor och avgifter avseende 
Brunnsbadet § 23/2012, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

Fritid- och kulturnämnden § 23/2012 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående höjning av taxor på 

Brunnsbadet inför säsongen 2012. 

Sammanfattning 
I budget 2012-2013 har Fritid och kulturnämnden ett uppdrag att under ”Väsentliga dispositioner” 

höja intäkter med -500 tkr på fritidsanläggningar.  

 

I underlaget (bifogas) för en eventuell taxehöjning av badavgifter på Brunnsbadet har en översyn 

skett då det gäller taxenivå, rabattkort mm för att öka intäkter samtidigt som boende i kommunen 

premieras. 

Förslag till beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå en taxehöjning på Brunnsbadet inför säsong 2012 enligt 

bilaga. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, tjänstgörande ersättare Christoffer 

Stenström, M, Håkan Robertsson, S, Anders P Petersson, S, Malin Norfall, S, Gudrun Johansson, 

SD och Peter Lindström, RP. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till alliansens förslag till taxor. 

 

Socialdemokratiska gruppen genom Håkan Robertsson yrkar att Brunnshotellets gäster betalar för 

rutschkanans åkavgift samt att i övrigt ha oförändrade avgifter. 

 

Sverigedemokraterna genom Gudrun Johansson yrkar i enlighet med eget förslag enligt bilaga 3. 
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Propositionsordning 1 
Ordförande ställer proposition på de framförda förslagen och finner att Fritid- och kulturnämnden 

bifaller alliansens förslag. 

 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Kontrapropositionsvotering 
Som motförslag till huvudförslag ställs proposition på framlagda förslag från Håkan Robertsson, S, 

Gudrun Johansson, SD. Ordförande Nils Ingmar Thorell finner bifall till Håkan Robertssons förslag 

som motförslag till huvudförslaget. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst för Alliansens förslag. 

Nej-röst för Socialdemokratiska gruppens förslag. 

 

Vid verkställd omröstning avges till protokollet bifogad bilaga med 7 ja-röster, 4 nej-röster och 2 

avstod att rösta. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till Alliansens förslag att skolbarn i kommunens 

grundskolor F6, åk 9 erhåller ett klippkort vid terminsavslutningen med fem fria entréer. 

Propositionsordning 2 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller 

Alliansens förslag. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till Alliansens förslag att Socialförvaltningen 

erhåller motsvarande kort för utdelning till familjer som försörjningsstöd. 

Propositionsordning 3 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller 

Alliansens förslag. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget om öppettider från den  

1 juni till och med den 26 augusti 2012, mellan klockan 10.00 – 18.00. 

Propositionsordning 4 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller 

förslaget. 
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Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till att hemställa hos Kommunstyrelsen om 

tilläggsanslag för extra öppettider på Brunnsbadet den första veckan i september då 

Landsbygdsriksdagen har möten på Brunnshotellet. 

Propositionsordning 5 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller 

ordförandes förslag. 

Beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå en taxehöjning på Brunnsbadet inför säsong 2012 enligt 

bilaga 2. Öppettiderna blir från den 1 juni till och med den 26 augusti 2012, mellan klockan 10.00 – 

18.00. Fritid- och kulturnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för extra 

öppettider på Brunnsbadet under första veckan i september 2012. 

Reservation 
Socialdemokratiska gruppen genom Håkan Robertsson, reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag. 

 

Sverigedemokraterna genom Gudrun Johansson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag enligt bilaga 3. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
På arbetsutskottets sammanträde redogör förvaltningschef Tommy Johansson för Fritid- och 

kulturnämnden beslutade förslag till taxor. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP, Kenneth 

Michaelsson, C, JanAnders Palmqvist, S samt Tommy Andersson, S. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Roger Fredriksson, M, att ärendet 

återremitteras till Fritid- och kulturnämnden. 

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

Arbetsutskottet bifaller det samma. 

 

Arbetsutskottets beslut 2012-03-26 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Fritid- och kulturnämnden. 
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Fritid- och kulturnämnden § 40/2012 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson redogör för revidering av taxor 

och avgifter avseende Brunnsbadet. 

Sammanfattning 
I kommunen folkbokförd ungdom från och med 7 år till och med 15 år erhåller ett klippkort med 

fem fria entréer inför säsongen 2012. 

 

Ett antal klippkort erbjuds till socialförvaltningen att vid behov dela ut till de ungdomar mellan 7 år 

till och med 15 år som bedöms ha ett extra behov. 

 

Öppettider för Brunnsbadet under säsong 2012 är 10:00-18:00 från den 1 juni till och med 26 

augusti.  

 

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna föreslagen revideringen av Brunnsbadets nya taxor 

och avgifter enligt (bilaga 1) samt remitterar ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna hänvisar till Fritid- och kulturnämndens beslut  

§ 23/2012. 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson redogör för revidering av taxor och avgifter avseende 

Brunnsbadet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, 

JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, observerande ersättare Monika Lindqvist, S, samt 

ersättare Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att taxorna behålls oförändrade, förutom Ronneby Brunns taxa. 

 

Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till taxeförslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller taxeförslaget. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor avseende Brunnsbadet 

enligt bilaga 1. 

_____________________ 
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2012/172 

§ 170  Ronneby Miljö och Teknik AB:s redovisning av ägardirektiv från 
kommunfullmäktige 20120223. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-02 Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

redovisning av ägardirektiv från 
kommunfullmäktige 2012-02-23, Ronneby 
Miljö & Teknik AB 

   

Sammanfattning 
 

Ronneby Miljö och Teknik AB får i uppdrag att, under första halvåret 2012, i samarbete med 

kommunen och dess övriga bolag redovisa förslag om investeringar i förnyelsebara energikällor och 

andra åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Förslagen skall finansieras med de 

obeskattade reserverna inom verksamhetsområde Elnät. 

 

Objekt Start 

datum 

Status Anm. 

Elbilar, 

Laddstolpar 

201108 Inköp av 1 st elbil pågår. Laddstolpar beräknas sättas upp 

på allmän plats under början 2013. 

 

Solfångare 201111 Två försöksanläggningar planerade. Ansökan om statligt 

bidrag inlämnat. Besked inom kort. 

 

Takbaserad 

vindkraft 

201109 1 st planerad på centralförrådets tak. Framtagning av 

investeringskostnad pågår. 

 

Biogas 201108 Miljöteknik skall skicka komposterbart till VMAB 

Mörrum. Avtalsskrivning med VMAB pågår. 

 

      

  

Ronneby Miljö och Teknik AB får i ägardirektiv att arbeta med att informera, uppsöka intresserade, 

samordna och vara behjälplig vid projektansökan till grupper på landsbygden som vill bygga ut 

bredbandsnätet. 

 

Miljöteknik har projektanställt Hans Olausson på 6 månader varav två månader på heltid samt fyra 

månader på halvtid med start i Mars 2012. Flera kontakter har tagits med intresserade föreningar på 

landsbygden. 

 

Ronneby Miljö och Teknik skall undersöka möjlighet till bidrag från länsstyrelsen för nedläggning 

av kanalisation samtidigt som annan infrastuktur byggs om eller ut. 

 

Miljöteknik söker bidrag kontinuerligt vid schaktning av infrastruktur. Bidrag har bland annat 

erhållits vid nedläggning av VA i Norrkåsa. 

 

Ronneby Miljö och Teknik AB ska återkomma till Kommunfullmäktige i april 2012 med en plan på 

vilka ut- och ombyggnader av egen infrastruktur som är planerad framöver, där man kan samordna 

och erbjuda fiberanslutning av fastigheter, och vilka ekonomiska konsekvenser det kan få. 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(61) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-14 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

De schakter som skall utföras under 2012 och som idag är inplanerade är: 

 

Hulta Norra: Stormhattsvägen, Renfanavägen och Bolmörtsvägen. VA-ledningar Norrkåsa samt 

nedläggning elledning Spjälkö delen Saxemara västra till Dragsnäs. Kostnader för samschaktning 

och tomrör är 90 kr/m. 

 

Ronneby Miljö och Teknik AB (renhållning) ska särredovisa den del som berörs av 

”självkostnadsprincipen” respektive del som bedrivs enligt mer affärsmässiga principer. 

 

Verksamheter som ingår i renhållningen 

 

560  Gemensamma kostnader för verksamhetschef och arbetsledare samt vissa andra 

gemensamma kostnader för renhållningen. Fördelas ut efter hur mycket de arbetar åt de olika 

verksamheterna (uppskattat). 

Administrationsbidrag till adm och proj fördelas ut efter omsättning. 0-resultat.  

  

561 Sophantering. Taxebaserad.  

Hämtning och hantering från kommuninvånarna. En del av taxan är miljöavgift och förs över till 

återvinningsstationer och avfallsstationer. (562 och 566) 

 

562 Avfallsstationer: Taxebaserad.  

Bemannade avfallsstationer. Angelskog, Kallinge, Bräkne-Hoby, Eringsboda, Backaryd, 

Johannishus och Hallabro. Miljöavgift från sophanteringen samt tippavgifter från privatpersoner 

som lämnar avfall. 

 

564 Tömning enskilda avloppsanläggningar. Taxebaserad.  

Hämtning och hantering av slam.  

 

565 Avfallsbehandling. Angelskogs deponianläggning. 

Ej taxebaserad: Tippavgifter från industriavfall. Intäkter från flisning. Mottagning av förorenade 

massor. Mottagning av slam från VA. 

Taxebaserad: Intäkter från verksamheter inom renhållningen såsom sophanteringen och 

återvinningsstationerna.  

Avfall omlastas här och behandlas och/eller forslas vidare. 

 

566 Återvinningsstationer. FNI (fastighetsnära insamling)  

Taxebaserad: Miljöavgift från sophanteringen 

Ej taxebaserad: . Hämtning från hyreshus. Återvinningsstationerna Maxi, Espehallen, Loket, 

Belganet, Johannishus, Listerbymacken och Bräkne-Hoby lanthandel. 

 Externa intäkter för återvinningsmaterialet.  

 

567 Fastigheter. Kostnader för fastigheterna som finns på Angelskog och som fördelas ut 

som hyreskostnad på renhållningens olika verksamheter efter uppskattad användning. 0-resultat. 

 

Resultatredovisning för 2011 enligt ägardirektivet se bilaga 1. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, 

JanAnders Palmqvist, S, samt Tommy Andersson, S. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att noterar redovisningen till 

protokollet. 

_____________________ 
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2012/183 

§ 171  Försäljning av fastigheten Gertrud 9, f n föreningshus Järnvägsgatan 5, 
Ronneby 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-08 Förslag försäljning av fastigheten Gertrud 

9, f n föreningshus Järnvägsgatan 5, 
Ronneby  

   

 

Fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s k fastighetslista. En lista som omfattar 

fastigheter/byggnader som inte erfordras för kärnverksamheterna. På denna lista finns objekt som 

erfordrar ett nytt ställningstagande. 

Bedömning 
Vad gäller Gertrud 9, f n föreningshus, beslutades i KS 2010 §310: ”Fortsatt utredning (inriktning 

försäljning)”. 

Följande föreningar hyr lokaler i fastigheten: 

 

Förening Antal 

medl 

Antal/rum/m
2 

Hyra Drift-/ anlbidrag fr FoK-

nämnden 

PRO Ronneby 341 80 m
2 

22 000 kr/år 5 000 kr 

SPRF Ronneby 229 63 m
2 

18 816 kr/år 7 000 kr 

Bosniska föreningen 

BIH-94 

16 87,5 m
2 

28 800 kr/år 9 000 kr 

Hjärt- & Lungsjukas 

förening 

99 16 m
2 

4 400 kr/år 2 000 kr 

Handikappföreningarna (165) 57 m
2 

15 675 kr/år (2 000 kr) 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Gertrud 9, 

Järnvägsgatan 5, Ronneby samt att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till 

Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Gertrud 9. 

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

JanAnders Palmqvist, S. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för komplettering, samt att det 

återaktualiseras på Arbetsutskottet den 28 maj 2012. 

_____________________ 

Exp. Ola Liljerum 
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2012/184 

§ 172  Försäljning av fastigheten Saxemara 13:1, hyreshus, f d pensionärshem, 
Lotsvägen 2, Ronneby 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-08 Förslag försäljning av fastigheten 

Saxemara 13:1, hyreshus, f d 
pensionärshem, Lotsvägen 2, Ronneby  

   

 

 

Fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s k fastighetslista. En lista som omfattar 

fastigheter/byggnader som inte erfordras för kärnverksamheterna. På denna lista finns objekt som 

erfordrar ett nytt ställningstagande 

Bedömning 
Vad gäller Saxemara 13:1, hyreshus, f d pensionärshem beslutades i KS 2010 §310: ”Fortsatt 

utredning”. 

Intresserad köpare har hört av sig och är intresserad av att renovera byggnaden och bibehålla den 

för lägenhetsboende. 

Fastigheten har för närvarande fem hyresgäster enligt bifogade kopior av hyresavtal. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Saxemara 

13:1, Lotsvägen 2, Ronneby samt att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till 

Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Saxemara 13:1. 

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

JanAnders Palmqvist, S, tjänstgörande ersättare Monika Lindqvist, S, samt ersättare Peter Bowin, 

V. 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att kontrollera om 

Utbildningsförvaltningen har behov av fastigheten, samt att återaktualisera ärendet på 

Arbetsutskottet den 28 maj 2012. 

_____________________ 
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2012/186 

§ 173  Förslag till rivning av byggnader 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-08 Förslag till rivning av byggnader     

 

 

Fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s k fastighetslista. En lista som omfattar 

fastigheter/byggnader som inte erfordras för kärnverksamheterna. På denna lista har funnits 

rivningsobjekt, på vissa objekt har beslut tagits att de ska rivas, andra objekt ska rivas vid läglighet. 

Bedömning 
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att nedanstående byggnader på denna s k 

fastighetslista bör rivas snarast. 

 

Ronneby 25:2  Garage Kallingevägen 12  Ronneby 

Ymer 3 Suterrängvilla Sandtagsvägen 14  Ronneby 

Häggatorp 1:165 Fd hyreshus Vallmovägen 9 Kallinge 

 

Beräknade rivningskostnader och detaljer om byggnader/fastigheter framgår av sida 2 och 3. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs samt 

och att rivningarna finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, 

observerande ersättare Monika Lindqvist, S, samt ersättare Peter Bowin, V. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktigen beslutar att angivna byggnader rivs samt att 

rivningarna finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 

_____________________ 
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2012/187 

§ 174  Försäljning av Svenstorp 11:45, Bräknevägen 58, Bräkne Hoby 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-08 Förslag till försäljning av Svenstorp 11:45,                  

Bräknevägen 58, Bräkne Hoby  
   

 

 

Fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade § 170/2011 att sälja fastigheten Svenstorp 11:45, 

Bräknevägen 58, Bräkne-Hoby 

Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i Ronneby sedan oktober 2011 och har 

nu en köpare, Ingemar Månsson, Hasselbergsvägen 10, 372 37 Ronneby  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja Svenstorp 11:45, 

Bräknevägen 58, Bräkne-Hoby till Ingemar Månsson, Hasselbergsvägen 10, 372 37 Ronneby för en 

köpskilling om 140 tkr samt uppdrar åt Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot JanAnders Palmqvist, S.. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja Svenstorp 11:45, Bräknevägen 

58, Bräkne-Hoby till Ingemar Månsson, Hasselbergsvägen 10, 372 37 Ronneby för en köpskilling 

om 140 tkr samt uppdra åt Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 

_____________________ 
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2012/188 

§ 175  Försäljning av fastigheten Hjortsberga 7:6, hyreshus, f d pensionärshem, 
Hjortsbergavägen 20, Johannishus 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-08 Förslag försäljning av fastigheten 

Hjortsberga 7:6, hyreshus, f d 
pensionärshem, Hjortsbergavägen 20, 
Johannishus  

   

 

 

Fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s k fastighetslista. En lista som omfattar 

fastigheter/byggnader som inte erfordras för kärnverksamheterna. På denna lista finns objekt som 

erfordrar ett nytt ställningstagande. 

Bedömning 
Vad gäller Hjortsberga 7:6, hyreshus, f d pensionärshem beslutades i KS 2010 § 310: ”Säljes, 

fastigheten även uthyrd som föreningslokal”. 

 

Presumtiva köpare har hört av sig och är intresserad av att renovera byggnaden och bibehålla den 

för lägenhetsboende. 

 

Fastigheten har för närvarande nio hyresgäster. 

PRO Listerby-Johannishus använder sin lokal må-fr dagtid, den är anpassad för aktiviteter, datautb. 

bl a, vidare finns en samlingslokal och pentry. Föreningen har tidigare sökt och erhållit ett 

driftbidrag (1 000 kr) för lokalen. Rydsgården används vid större samlingar. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av 

Hjortsberga 7:6, Hjortsbergavägen 20, Johannishus samt att föreslå Kommunfullmäktige att ge 

delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Hjortsberga 7:6. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamot JanAnders Palmqvist, S, samt ersättare 

Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget. 
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet 

bilfaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Hjortsberga 7:6, Hjortsbergavägen 20, 

Johannishus samt att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att 

slutföra en försäljning av Hjortsberga 7:6 

_____________________ 
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2012/161 

§ 176  Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område m fl 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-04-19 Förslag till taxa för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens område m fl, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

 

Miljö- och byggnadsnämnden § 87/2012 

 

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade i december 2011 ett förslag till taxor enligt 

miljöbalken m fl, för vidare beredning. 

 

Nytt förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område m fl har beretts 

med utgångspunkt från nämndens önskemål. Nämnden har tagit del av förslaget. 

Sammanfattning 
En översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område m fl har 

genomförts, och ett förslag till ny taxa utarbetas baserad på förslag från Sveriges 

kommuner och landsting. Förslaget finns bilagt förslag till beslut (bilaga 1). Den 

rekommenderade tillsynstiden (TF) per verksamhet (KK) och år har i taxebilaga 2 lagts på 

den lägsta nivå som SKL rekommenderar, och för några av verksamhetstyper även lägre. 

Timtaxan föreslås bli 880 kr och indexuppräknas årligen enligt KPI, och med september 

månad som jämförelsemånad. 

 

Nytt med denna taxa är att den också avser/omfattar kostnader för miljö- och 

byggnadsnämndens tillsyn enligt strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel samt vid offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska 

biprodukter när tillsynen inte bedrivits enligt livsmedelslagen eller miljöbalken. Därmed 

ersätts tidigare meddelade taxor för dessa tillsynsområden. 

Bedömning 
Föreslagen taxa bedöms vara nödvändig för att i förlängningen kunna finansiera miljö- och 

byggnadsnämndens myndighetsutövning enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, 

lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt vid offentlig kontroll enligt lag om 

foder och animaliska biprodukter (när tillsynen inte bedrivits enligt livsmedelslagen eller 

miljöbalken). Dock är inte avgiftsnivån på en sådan nivå att vi i år kommer att klara 

budgeten, om inte åtgärder vidtas i syfte att skära ner kostnaderna ytterligare. Orsaken är 

att höjningen endast påverkar avgiften för ärenden som startat efter att den nya taxan 

vunnit laga kraft. 

 

Förslaget har räknats fram utifrån de totala kostnaderna för miljöenhetens verksamhet 

frånsett livsmedelstillsynen, och det dividerat med tillsynstiden. Höjningen, som enligt 

förslaget ska ske vid halvårsskiftet, uppskattas i år medföra att avgiftsintäkterna för 

miljöenheten blir 1 184 tkr. Den budget kommunfullmäktige tagit beslut om, och som 
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miljö- och byggnadsnämnden sedan fastställt som internbudget, föreskriver avgiftsintäkter 

på 1 340 tkr för miljö- och hälsoskyddsverksamheten (exklusive livsmedelstillsynen).  

Det innebär att miljö- och hälsoskyddsenheten år 2012 inte kommer att få in så mycket 

intäkter som behövs för att hålla budget, om inte åtgärder vidtas på kostnadssidan. 

Differensen är -156 t kr, men bör kunna hanteras genom att inte tillsätta ev. vakanser och 

genom en bättre efterlevnad av taxans bestämmelser. Förslag rörande vad som ska 

nedprioriteras kommer att arbetas fram efter att taxeförslaget godtagits av miljö- och 

byggnadsnämnden. För budgetår 2013 bedöms föreslagen taxa ge en budget i balans. 

 

Avgiftshöjningen av timtaxan är ca 15%. 

 

De tidsfaktorer som föreslås i taxebilagorna är de lägsta i det intervall som Sveriges 

kommuner och landsting förordar. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att: 

 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ny taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område m fl. samt föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget att gälla 

fr.o.m. 1 juli 2012. Det innebär även att kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva 

taxorna för tillsyn enligt strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel, då dessa inarbetats i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område m fl. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden gör vissa justeringar i taxan på dagens sammanträde och 

godkänner därefter ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område m fl. samt 

föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget att gälla fr.o.m. 1 juli 2012.  

 

Det innebär även att kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva taxorna för tillsyn 

enligt strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, då 

dessa inarbetats i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område m fl. 

 

Förvaltningschef Jan Moberg föredrar ärendet. 

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

JanAnders Palmqvist, S, tjänstgörande ersättare Lena Karstensson, M, samt ersättare Peter Bowin, 

V. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återaktualisera ärendet, med begärda kompletteringar, 

på Arbetsutskottet den 28 maj 2012. 

_____________________ 
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2012/30 

§ 177  Livsmedelstaxor 2012 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-01-20 Livsmedelstaxor 2012, Miljö- och 

byggnadsnämnden 
   

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden § 4/2012 

Ärende 
Livsmedelsverket har gjort betydande förändringar i förordning (2006:1166) om avgifter 

för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  Enligt § 3 i förordningen 

ska kontrollmyndighetens kostnader för offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 

efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen täckas av en årlig avgift. Det innebär att 

kommunen är skyldig att ta ut avgifter för att täcka kommunens kostnader för offentlig 

livsmedelskontroll.  

Livsmedelsverket har också gjort förändringar i vägledningen om hur myndigheter ska 

riskklassa olika sorters livsmedelsanläggningar. Det nya systemet för riskklassning ger 8 

olika riskklasser mot tidigare 5 riskklasser. Livsmedelsverket rekommenderar att 

kommunerna använder den nyare vägledningen för riskklassning.  

Behovet av offentlig kontroll har beräknats till 2,9 tjänster i Ronneby. Som bas för 

beräkningen av timtaxan har beräknats 2,8 tjänster livsmedelsinspektörer. Avgifterna ska 

täcka de kostnader som uppstår på grund av den offentliga kontrollen.  

Ny riskklassning 
Den nya riskklassningen innebär att det finns 3 faktorer som styr antalet timmar som 

företagen ska ha som årlig kontrolltid. Det är risken, information/märkning och erfarenhet 

av tidigare kontroll.  

Riskmodulen tar hänsyn till verksamhetens risk, storlek och om man lagar mat till 

känsliga konsumentgrupper, precis som förut. Dessutom finns en informationsmodul som 

innebär att företagen får ett tillägg om de märker eller utformar presentation av livsmedel. 

Detta med märkning och presentation handlar om att konsumenter inte ska bli lurade. Det 

finns också en erfarenhetsmodul som tar hänsyn till de erfarenheter som framkommer av 

kontrollen. Livsmedelsföretagen ska betala för den tid för kontroll som beräknas behövas 

varje år för varje enskilt företag.  

Det nya systemets variation av kontrolltimmar mellan erfarenhetsklasserna är mindre. 

Erfarenhetsklass B är ett livsmedelsföretag som myndigheten har erfarenhet av som 

normalt, A är bättre och C är sämre. Förhållandena mellan klasserna är 0,5 A, 1,0 B och 

1,5 C. Det finns en beskrivning av kriterier för de olika erfarenhetsklasserna i det nya 

riskklassningssystemet som saknades i det förra.  
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Kommunens intäkter för livsmedelskontroll 
För att räkna ut den timtaxa som är korrekt har använts ett system från Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Där beräknas timavgifter utifrån behovet av kontroll 

som kommunen är skyldig att ha.  

Enligt svensk livsmedelslagstiftning ska kostnaden för kontrollen tas ut i avgifter. Resultat 

av uträkningen för Ronnebys kostnader är 1039 kr per timme normal planerad kontroll och 

926 kr per timme extra offentlig kontroll. I avgiften för offentlig kontroll bakas tid för 

planering och restid in, medan i avgiften för extra offentlig kontroll skall debiteras alla 

kostnader som uppstår just vid det tillfället. Ingen planeringstid eller liknande räknas alltså 

in vid extra offentlig kontroll. Därför blir timavgiften lägre för extra offentlig kontroll. 

Extra offentlig kontroll ska företaget betala vid befogade klagomål och vid uppföljning av 

brister.  

Någon del kommer inte att kunna finansieras med avgifter, t ex vid obefogade klagomål 

kommer inte debiteras för extra offentlig kontroll. Den del som beräknas inte kommer 

finansieras med avgifter uppgår till ca 25 %.  

I mycket grova drag med den nya taxan blir en prognos för intäkterna som gäller 

livsmedelskontroll inklusive beräknad extra offentlig kontroll totalt 1 300 000 kr för ett år. 

I nuläget är intäkterna ca 600 000 kr.  

Animaliska biprodukter 
I taxan finns ett mindre del som handlar om årsavgifter för företag som hanterar animaliska 

biprodukter. Den delen av taxan hänvisar till Jordbruksverkets vägledning om 

riskklassning och erfarenhetsklassningen av sådana företag. I nuläget finns däremot inte 

tillräcklig vägledning från Jordbruksverket som gäller faktisk tillsyn. Det finns heller inte 

ännu förslag från SKL om en mer specificerad taxa för just animaliska biprodukter. Genom 

att animaliska biprodukter tas upp i den här taxan blir det möjligt för förvaltningen att 

börja hantera frågorna när mer vägledning finns. Hittills har förvaltningen inte börjat 

arbeta med den här frågan systematisk. Vi har heller inte ännu debiterat för någon tillsyn 

gällande animaliska biprodukter. Intäkter från den här tillsynen har inte heller planerats 

just nu.  

Jämförelse med andra kommuner 
Andra kommuner som gjort beräkningar inför nya taxor har kommit fram till följande 

timtaxor:  

Kommun Planerad 

offentlig 

kontroll, 

kr/tim 

Extra 

offentlig 

kontroll, 

kr/tim 

Bromölla 

kommun 

1050 965 

Alingsås 940 830 

Vännes 978 830 

Kungälv 955 810 

Södertälje 1115 1040 

Hammarö 1000 945 
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Alvesta 800  

Kristianstad 840 samma 

Tingsryd 800 samma 

Växjö 885  

Sammanfattning 
Nytt system för riskklassning av livsmedelsanläggningar medför behov av ändring av 

livsmedelstaxan. Förslag på nya timavgifter har tagits fram enligt beräkningsmodell från 

SKL. Timavgift för normal kontroll 1039 kr/tim och timavgift för extra offentlig kontroll 

926 kr.  Enligt svensk livsmedelslagstiftning ska kostnaden för kontrollen tas ut i avgifter. 

Bedömning 
En ny livsmedelstaxa behöver antas i Ronneby kommun för att uppfylla den svenska 

livsmedelslagstiftningens krav om full kostnadstäckning för offentlig kontroll.  

Det nya systemet för riskklassnings medför enklare årlig rapportering till Livsmedelsverket 

och det ger mer tid till faktisk kontrolltid i framtiden.  Samtidigt kan det vara lättare att 

jämföra Ronneby kommuns livsmedelskontroll med andra kommuners.  

 

Förslaget till ny taxa för livsmedelskontroll finns i ärendets handlingar. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den nya taxan 

för livsmedelskontroll och att den ska börja gälla från 2012-03-01.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den nya taxan 

för livsmedelskontroll och att den ska börja gälla från 2012-03-01.  

 

 

Förvaltningschef Jan Moberg och miljö- och hälsoskyddsinspektör Eva-Marie Lundberg 

föredrar ärendet. 

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

Andersson, tjänstgörande ersättarna Lena Karstensson, M, och Monika Lindqvist, S, samt ersättare 

Peter Bowin, V. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återaktualisera ärendet, med begärda kompletteringar, 

på Arbetsutskottet den 28 maj 2012. 

_____________________ 
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2012/176 

§ 178  Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g 
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-04 Ej verkställda beslut enligt 9 § och 

rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. Ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6f§ 
Socialtjänstlagen, kvartal 1, 
Socialnämnden 

   

 

 

Socialnämnden § 80/2012 

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

socialtjänstlagen gällande handikappomsorgen, första kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej 

verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, första kvartalet, redovisas för 

nämndens ledamöter. 

 

Individ och familjeomsorgen har inga ej verkställda beslut att redovisa för perioden. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot JanAnders Palmqvist, S. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2012/174 

§ 179  Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering 
och detaljhandel med folköl, Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-04 Nya riktlinjer för provsmaknings- och 

serveringstillstånd samt för servering och 
detaljhandel med folköl, Ronneby 
kommun, Socialnämnden 

   

Socialnämnden § 70/2012 

 

Enhetschef Björn Petersson och alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar 

följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Statens Folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att ta fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna 

för alkoholservering ska utformas. Bakgrunden är att de riktlinjer som finns i dag skiljer sig mycket 

åt i fråga om omfattning, detaljnivå och aktualitet.  

 

Kommunerna kan låta riktlinjerna ingå i ett alkoholpolitiskt program. De bör vara politiskt 

förankrade och beslutade av högsta ledningen. Riktlinjerna ska också vara kända hos allmänheten. 

Riktlinjerna ska vidare spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. De bör därför 

revideras regelbundet, förslagsvis vid varje valår. 

 

Alkohollagen (2010:1622) är en social skyddslagstiftning, vars syfte är att begränsa alkoholens 

skadeverkningar samt andra negativa effekter som en oansvarig servering av alkohol kan medföra. 

Exempel på sådana effekter är ett ökat antal våldsbrott, skadegörelse och trafikolyckor. I Ronneby 

kommun ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt och hänsyn skall tas till 

människors hälsa och trygghet. Tillståndshavaren skall vara förutseende i sin servering och se till att 

ordning och måttfullhet råder på serveringstället. Utgångspunkten är att skyddet för människors 

hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn, då man prövar en ansökan eller när 

eventuella sanktioner blir aktuella.  

 

Enligt alkohollagen
1
 skall kommunerna tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen 

och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen. Det 

huvudsakliga syftet med kommunens riktlinjer är att tydliggöra vad som förväntas av den som 

söker, eller redan har ett serveringstillstånd, samt för att säkerställa likabehandling av ansökningar 

om serveringstillstånd inom kommunen. Riktlinjerna innehåller en sammanställning av vad som 

gäller enligt lag och andra författningar, samt vilka hänsyn som kommunen tar till lokala 

förhållanden vid tillståndsprövningen. Förutom att säkra en förutsebarhet, skapas också goda 

förutsättningar för att tillståndsgivningen kan ske rättssäkert, snabbt och effektivt.  

 

Socialnämnden kan inte enbart hänvisa till riktlinjerna, som grund för att avslå en ansökan om 

provsmaknings- eller serveringstillstånd. Det krävs också andra konkreta omständigheter som talar 

emot beviljandet. Exempel på detta är Polisens och Miljöförvaltningens remissyttranden. 

                                                           
1
 Lag 2010:1622, trädde i kraft 1 januari 2011  
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Avslagsbeslut och andra negativa beslut kan prövas i förvaltningsdomstol, vilken avgör mål i de fall 

Socialnämnden och motparten inte är överens. 

 

De grundläggande förutsättningarna för att beviljas serveringstillstånd är att sökanden är lämplig, 

har kunskaper i alkohollagstiftningen, att det vid stadigvarande tillstånd finns ett kök som 

tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat samt att lokalen har ett godkänt brandskydd. Vid 

bedömning av lämpligheten tas hänsyn till sökandens vandel, skötsamhet ur ett ekonomiskt 

perspektiv samt omständigheter i övrigt.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ändra ärendemeningen så att serveringstillstånd står först, därefter 

provsmakning. 

 

Tillstyrka förslag till nya Riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering 

och detaljhandel med folköl. 

 

Översända ärendet till Kommunfullmäktige för beslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy 

Andersson, S, Kenneth Michaelsson, C, samt ersättare Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Tommy Andersson, S, att ärendet 

återremitteras och sänds på remiss till Polisen och Folkhälsorådet. 

 

Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget.  

 

Propositionsordning 1 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på återremiss av ärendet mot avgörande på 

dagens sammanträde och finner att Arbetsutskottet beslutar att avgöra ärendet på dagens 

sammanträde. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på sitt yrkande om bifall till förslaget och 

finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta nya Riktlinjer för serverings- 

och provsmakningstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl. 

 

Reservation. 
JanAnders Palmqvist, S, och Tommy Andersson, S, reserverar sig mot beslutet. 

_____________________
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2012/39 

§ 180 Besvarande av motion från kf-ledamot JanAnders Palmqvist, S om 
lärlingsbyggen 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-04 Remissyttrande Utbildningsnämnden, 

motion om lärlingsbyggen, 
Remissyttrande Utbildningsnämnden, 
motion om lärlingsbyggen 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-04 Förslag till beslut, motion om 
lärlingsbyggen  

   

3 Handling 2012-03-20 Yttrande över motion om lärlingsbyggen, 
Tekniska förvaltningen 

   

4 Remiss utg. 2012-02-17 Tekniska förvaltningen besvaras senast 
2012-03-25 

   

5 Remiss utg. 2012-02-17 Utbildningsnämnden besvaras senast 
2012-03-25 

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-01-25 KF § 26/2012 2012-01-26, Anmälan av 
motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna 
JanAnders Palmqvist, S och Jan-Eric 
Wildros, S, om lärlingsbyggen 

   

7 Handling 2012-01-25 Motion om lärlingsbyggen, JanAnders 
Palmqvist 

   

 

Johan Sandevärn presenterar sig. Därefter lämnas följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
JanAnders Palmqvist och Jan-Eric Wildros har inkommit med en motion med förslaget att 

kommunen snarast möjligt påbörjar byggandet av Hulta förskola som ett lärlingsbygge på 

grund av den höga ungdomsarbetslösheten i länet. Man hänvisar till en motion från Lars 

Hildingsson (S) i Karlskrona som pekar på kommunstartade lärlingsbyggen som en 

lösning. 

 

Förslaget har varit remitterat till Utbildningsnämnden och Tekniska förvaltningen. 

Remissinstansernas synpunkter lyder som följande: 

 

Utbildningsnämnden menar att det inte går att bedöma de tekniska möjligheterna att driva 

byggnationen i kommunens regi på det sätt som beskrivs i motionen. Dock ser man positivt 

på möjligheterna i upphandlingsförfarandet att ställa krav på viss lärlingsomfattning samt 

att Utbildningsförvaltningen har ett moraliskt ansvar för att eleverna får ett yrkesbevis. 

Utbildningsnämnden föreslår att bejaka motionärernas förslag 

 

Tekniska förvaltningen håller med om att den höga ungdomsarbetslösheten är ett stort 

problem och välkomnar möjligheter till att lösa ungas arbetssituation. Dock anser man det 

inte som möjligt att tidigarelägga byggstarten av Hulta förskola som ett lärlingsbygge. 
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Anledningarna till detta är att tidigareläggning blir svårt på grund av överklaganden av 

detaljprocessen samt möjlig utredning om förskolan skulle kunna vara ett potentiellt 

pilotprojekt inom Cradle to Cradle.  

 

Man anser även att utefter definitionen av ett lärlingsbygge av Lars Hildingsson (S) i 

Karlskrona att "ett lärlingsbygge innebär att lärlingar tillsammans med handledare utför ett 

projekt åt kommunen och därigenom får den arbetserfarenhet som behövs för att slutföra 

sin utbildning", det i dagsläget på Ronneby kommun varken finns handledningsresurser, 

personal eller kompetens att genomföra projektet. Att genomföra projektet som ett 

lärlingsbygge riskerar att göra för stort avkall på de samordnings och garantimöjligheter 

som upphandling av totalentreprenad med stöd av ABT06 utgör. 

 

Tekniska förvaltningen föreslår att motionen avslås och att man i upphandlingsförfarandet 

ställer krav på att upphandlat företag använder sig av en viss mängd lärlingar vid 

genomförandet. Liknande förfarande har skett i bl.a. byggnation av förskola i Göteborg 

genom ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs kommun, Wäst-Bygg och 

Arbetsförmedlingen.  

Bedömning 
Med hänvisning till inkomna yttranden från Tekniska förvaltningen och 

Utbildningsnämnden bedöms motionen som besvarad.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 

- Att med hänvisning till inkomna yttranden från Tekniska förvaltningen och 

Utbildningsnämnden avslå motionen att starta byggandet av Hulta förskola som ett 

lärlingsbygge;  

- Men att utreda möjligheterna till att i upphandlingsförfarandet ställa krav på att en viss 

mängd lärlingar tas in vid genomförandet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot JanAnders Palmqvist, S, 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till inkomna 

yttranden från Tekniska förvaltningen och Utbildningsnämnden avslå motionen att starta 

byggandet av Hulta förskola som ett lärlingsbygge. 

  

Utreda möjligheterna till att i upphandlingsförfarandet ställa krav på att en viss mängd 

lärlingar tas in vid genomförandet. 

_____________________ 
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2012/175 

§ 181  Internationell strategi för Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-04 Internationell strategi för Ronneby 

kommun  
   

 

 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Världen blir allt mer globaliserad, en utveckling som i hög grad påverkar Ronneby kommun. Den 

tekniska utvecklingen har bidragit till nya sätt att både kommunicera och resa vilket har krympt vår 

värld i tid och rum. Att samtala, samarbeta eller bedriva affärer med andra människor i Brasilien, 

Kina eller Uganda är inte märkvärdigare än att hälsa på grannen. I och med globaliseringen ökar 

möjligheterna till samarbeten över gränserna, kunskapsutbyten, affärer och samhällsutveckling. 

Samtidigt som möjligheterna ökar har även globaliseringen sina baksidor. Globala problem som 

klimatförändringar, miljöförstöring, finanskriser, sjukdomar, väpnade konflikter och 

flyktingströmmar blir allt mer lokala. 

Sveriges inträde i den Europeiska Unionen (EU) 1994 har i största grad intensifierat 

internationaliseringen. Var femte lag som antas i Sverige idag är en direktföljd av medlemskapet i 

EU och ungefär 70 procent av EU-lagstiftningen genomförs på kommunal nivå. EU-samarbetet 

innebär ramverk som förpliktigar men öppnar också upp för nya möjligheter till samarbete över 

gränserna bland annat genom olika former av finansieringsstöd. 

Omvärlden har blivit vår närvärld och de internationella frågorna är i högsta grad utvecklingsfrågor 

som Ronneby kommun behöver förhålla sig till. Genom att göra det internationella arbetet en del av 

kommunens dagliga verksamhet kan kommunen dra så stor nytta som möjligt av de möjligheter 

som finns. 

 

Varför en internationell strategi? 

I en kartläggning utförd av SKL under 2008 om medlemmarnas internationella engagemang visade 

att 54 % av kommunerna hade upprättat något slags styrdokument för det internationella arbetet. 

Arbetet med styrdokument beskrivs av flera tillfrågade kommuner som en nödvändighet, både för 

att legitimera det internationella arbetet, men också för att skapa en tydlighet kring hur kommunen 

skall arbeta internationellt. Detta är en bild som överensstämmer med den som förmedlats under 

diskussion med EU-samordnare i länets övriga kommuner. 

 

Regional jämförelse 

Genomen en enkel kommunjämförelse står det klart att organisationen av det internationella arbetet 

och användandet av strategier ser olika ut. Samtliga kommuner har avsatt personal för att arbeta 

med de internationella frågorna i form av antingen en internationell samordnare, EU-samordnare 

eller verksamhetsutvecklare. Av Blekinge läns fem kommuner har tre upprättat styrdokument för 

det internationella arbetet. 

 

Sölvesborg 
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Sölvesborgs kommuns har inrättat en strategi för EU- och internationellt arbete. Strategin, antagen 

av kommunfullmäktige 2007 definierar bakgrunden, syftet och målen med kommunens 

internationella arbete fördelat på prioriterade område samt vilken ansvarsfördelning som finns inom 

kommunkoncernen. 

Karlshamn 

 

Karlshamns kommun har inrättat ett program för det internationella arbetet antagen av 

kommunfullmäktige 2010. För närvarande pågår ett revideringsarbete som skall stå klart under 

våren. Det internationella programmet beskrivs som ett vägledande dokument för internationella 

arbetet i hela kommunkoncernen och alla dess verksamheter. Karlshamns kommuns internationella 

program definierar, precis som Sölvesborgs kommuns strategi, bakgrunden, syftet till och målen 

med kommunens internationella arbete, beskrivning av prioriterade områden samt en 

ansvarsfördelning. I det kommande arbetet med det internationella programmet kommer 

handlingsplaner arbetas fram i varje nämnd. 

Karlskrona 

 

Karlskrona kommun har inrättat en internationell handlingsplan för det internationella arbetet som 

antogs av kommunstyrelsen 2007. Precis som Sölvesborgs kommuns strategi och Karlshamn 

kommuns program så definierar Karlskrona kommuns internationella handlingsprogram 

bakgrunden, syftet, målet och ansvarsfördelningen för kommunens internationella arbete.  

Olofström 

 

Olofströms kommun har i dagsläget inte inrättat något styrdokument för kommunens internationella 

arbete.  

 

En internationell strategi för Ronneby kommun skulle således kunna vara ett bra verktyg för att 

skapa en vision, definierad målsättning och engagemang kring det internationella arbetet. Strategin 

kan också innebära ett bra ramverk och peka ut tydliga prioriteringar för arbetet och definiera de 

resurser som finns. 

 

Metod 

Arbetet med att formulera en internationell strategi föreslås utgå från två arbetsgrupper, en 

bestående av tjänstemän och den andra av politiker. Vardera grupp utgörs lämpligen av 6-10 

personer, först och främst  personer med ett intresse för frågorna och som arbetar strategiskt. 

Arbetsgrupperna genomför med stöd av processledaren bakgrunds- och omvärldsanalyser för att 

identifiera kommunens internationella läge. Hur ser det internationella arbetet ut på kommunen just 

nu, vilka resurser och vilken kompetens finns illgänglig samt vilka trender i omvärlden behöver 

kommunen förhålla sig till?  

Utefter detta formuleras en vision för det internationella arbetet samt målformuleringsarbete 

relaterat till Ronneby kommuns antagna visioner och mål. Vilka områden bör prioriteras utefter de 

visioner som finns och pågående samt kommande trender? Slutligen görs en finansieringsanalys för 

att definiera tillgängliga resurser.  

Arbetsgruppernas arbete ligger till grund för ett utkast till strategi som skickas på remissrunda innan 

beslut fattas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

EU-coach 

Socialfondsprojektet EU-kompetens Småland-Blekinge har under året påbörjat arbetet med att höja 

tjänstemännens och politikernas kompetens på EU-området. Inom ramen för projektet finns 

möjlighet för 6 kommuner att få hjälp av en EU-coach.  
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Det EU-coachen kan hjälpa kommunen med är stöd i arbetet med det internationella arbetet genom 

att analysera nuläge och tidigare erfarenheter, kommunens måldokument ur ett internationellt 

perspektiv, samt att stödja arbetet för att formulera en internationell handlingsplan/strategi.  

För att få hjälp av EU-coachen behövs en långsiktighet i kommunens visioner och prioriteringar, tid 

och resurser avsatta för arbetet, politisk delaktighet samt en processledare på kommunen som kan 

driva det interna arbetet framåt. Detta innebär för Ronneby kommuns del arbetstiden avsatt av 

tjänstmän och politiker som deltar i arbetsgruppernas arbete samt processledningsarbetet av den 

internationella samordnaren.  

Ansökan om att få stöd av EU-coach skall göras till projektet senast den 31 maj. 

 

Tidplan 

31 maj - Ansökan till EU-kompetens Småland Blekinge för att få hjälp av EU-coach 

Maj-Augusti - Skapa arbetsgrupper, förberedande arbete 

September - "Kick-off" för arbetet med Ronneby kommuns internationella strategi 

September-December - Bakgrunds- och omvärldsanalys, vision och strategiarbete, 

finansieringsanalys 

December-Februari - Formulering och revidering av utkast 

Mars - Beslut i KS och KF 

Mars-juni - Framtagning av handlingsplaner 

Bedömning 
En internationell strategi för Ronneby kommun bedöms som ett bra verktyg för att skapa en vision, 

definierad målsättning och engagemang kring det internationella arbetet. Strategin kan också 

innebära ett bra ramverk och peka ut tydliga prioriteringar för arbetet och definiera de resurser som 

finns. De resurser som behövs avsättas för detta arbete är arbetstid för deltagande politiker och 

tjänstemän samt för den internationella samordnaren som processledare. 

 

Möjligheten till stöd från en EU-coach inom ramen för projektet bedöms som en eftersträvansvärd 

stödfunktion i arbetet med en internationell strategi för Ronneby kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen: 

Att en internationell strategi skall skrivas fram för Ronneby kommun. 

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

Andersson, S, samt observerande ersättare Monika Lindqvist, S, 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att en internationell strategi skall skrivas 

fram för Ronneby kommun. 

_____________________ 
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2011/147 

§ 182  Besvarande av medborgarförslag från Bosse Nilsson angående tre problem 
vid Brunnsvallsområdet 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-01 Förslag till svar på Medborgarförslag 

angående Brunnsvallsområdet  
   

2 Remissvar utg. remiss 2011-10-05 Yttrande över medborgarförslag gällande 
tre problem vid Brunnsvallsområdet § 
242/2011, Miljö- och byggnadsnämnden 

   

3 Remissvar utg. remiss 2011-09-08 Fritid- och kulturnämnden § 86/2011, 
Fritid- och kulturnämndens 
remissyttrande angående tre problem vid 
Brunnsvallsområdet, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

4 Remiss utg. 2011-05-11 Ronneby Miljö & Teknik AB besvaras 
senast 2011-08-30 

   

5 Remiss utg. 2011-05-11 Miljö- och byggnadsnämnden besvaras 
senast 2011-08-30 

   

6 Remiss utg. 2011-05-11 Fritid- och kulturnämnden besvaras 
senast 2011-09-30 

   

7 Remiss utg. 2011-05-11 Anders Salomonsson besvaras senast 
2011-08-30 

   

8 Beslut allmänt ärende 2011-04-26 KF § 97/2011 2011-04-28, Anmälan av 
medborgarförslag angående tre problem 
vid Brunnsvallsområdet 

   

9 Handling 2011-04-05 Medborgarförslag angående tre problem 
vid Brunnsvallsområdet, Bosse Nilsson 

   

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Bosse Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att Brunnsvallsområdet byggs om så att löparbanorna 

får en korrekt utformning och längd (400 m), att en konstgräsplan anläggs som ersättning för B-

planen vars yta delvis behövs för en dagvattendamm samt att omklädningsrum med tillräcklig 

kapacitet nyanläggs där det även ryms klubblokaliteter för såväl Ronneby BK som FIF Gnistan. 

Han föreslår att Ronneby kommun tillsätter en utredning i detta ärende med hans förslag som 

bakgrund. 

Bedömning 
Efter remiss har svar inkommit från Miljö- och byggnadsnämnden, Fritid- och kulturnämnden och 

Ronneby Miljö och Teknik AB.  

 

Fritid- och kulturnämnden skriver att "det inlämnade förslaget vad gäller en friidrottsanläggning 

med fullmått, kräver en yta som ianspråktager nuvarande publikområde väster om A-planen, publik- 

och del av parkeringsområdet öster om A-planen med den föreslagna läktaren och 
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omklädningsrumsbyggnaden. Den nuvarande B-planen måste flyttas pga att kurvorna på 

löparbanorna sträcker sig nästan till mitten av planen. En ny B-plan och enligt förslaget då en 

konstgräsplan anlägges på platsen för den nuvarande isrinken. Det området räcker inte till utan man 

måste disponera hela parkområdet fram till Knut Hahnsgatan." Miljö- och byggnadsnämnden 

konstaterar att förslaget innebär att detaljplanen för området måste ändras. Området där 

konstgräsplan planeras utgör park i gällande plan.  

 

Båda nämnderna ser omfattningen och komplexiteten i frågan och förordar i sina yttranden att en 

utredningsgrupp tillsätts. 

 

Miljöteknik skriver att Brunnsvallens södra del är av stort intresse för Miljöteknik avseende 

anläggande av dagvattendamm. Dagvattenledningen genom Brunnsvallen till Ågårdsgatan har 

endast 25% kapacitet av vad som krävs för att avbörda tillrinningsområdet uppströms (kv Älgen, 

Knut-Hahnsområdet samt Blasius och Peder Holmsgatan). En dagvattendamm som dimensioneras 

för ett intensivregn med 50 års återkomsttid kräver en yta på ca 2000 kvm. Miljöteknik förelår att 

Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att i samråd med samtliga intressenter upprätta en 

dispostionsplan för framtida Brunnsvallen. 

 

Vid ett tillfälle under hösten 2011 träffades representanter för Miljöteknik, Fritid- och 

kulturförvaltningen, Samhällbyggnadsenheten och Kommunledningsförvaltningen för att diskutera 

Brunnsvallsområdet bl a med utgångspunkt i medborgarförslaget. Gruppen var tveksam till att 

Brunnsvallen var rätt plats att skapa en friidrottsanläggning med fullmått varför medborgarförslaget 

bör avslås i denna del. Arbetet med att utreda Brunnsvallen och dess framtida användning och 

utformning måste dock fortsätta varför bedömningen är att Fritid- och kulturnämnden bör får i 

uppdrag att i samarbete med berörda parter utreda och ta fram förslag på Brunnsvallens fortsatta 

användning och utformning. Den del av medborgarförslaget som rör en utredning förslås därför 

bifallas.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget i den del som rör att skapa en 

friidrottsanläggning med fullmått på Brunnsvallen men bifalla medborgarförslaget i den del som rör 

tillsättande av en utredning genom att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att i samarbete med 

berörda parter utreda och ta fram förslag på Brunnsvallens fortsatta användning och utformning.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth 

Michaelsson, C, samt Tommy Andersson, S. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet. 

_____________________ 

Exp. 
Anna-Karin Sonesson 
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2011/157 

§ 183  Besvarande av medborgarförslag från Agne Petersson angående bandybanan 
och en vision om ett nytt Framtidscentra i Sörbydal 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-16 Förslag till svar på motion angående 

Framtidscentra i Sörbydal  
   

2 Remissvar utg. remiss 2011-10-05 Yttrande över medborgarförslag 
angående bandybanan och ett nytt 
framtidscentra i Sörbydal § 239/2011, 
Miljö- och byggnadsnämnden 

   

3 Remissvar utg. remiss 2011-09-08 Fritid- och kulturnämnden § 87/2011, 
Fritid- och kulturnämndens 
remissyttrande angående bandybanan 
och en vision om ett nytt Framtidscentra i 
Sörbydal, Fritid- och kulturnämnden 

   

4 Remissvar utg. remiss 2011-08-10 Svar på remiss, Ronneby Miljö & Teknik 
AB 

   

5 Remiss utg. 2011-05-11 Ronneby Miljö & Teknik AB besvarad 
2011-08-10  (2011.2977) 

   

6 Remiss utg. 2011-05-11 Miljö- och byggnadsnämnden besvaras 
senast 2011-08-30 

   

7 Remiss utg. 2011-05-11 Fritid- och kulturnämnden besvaras 
senast 2011-09-30 

   

8 Remiss utg. 2011-05-11 Anders Salomonsson besvaras senast 
2011-08-30 

   

9 Beslut allmänt ärende 2011-04-26 KF § 98/2011 2011-04-28, Anmälan av 
medborgarförslag från Agne Petersson 
angående bandybanan och en vision om 
ett nytt Framtidscentra i Sörbydal 

   

10 Handling 2011-04-19 Medborgarförslag från Agne Petersson 
angående bandybanan och en vision om 
ett nytt Framtidscentra i Sörbydal, Agne 
Petersson 

   

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag förelår Agne Petersson att Kockumhallen, Brunnsvallen samt isrinken där 

avvecklas och att nytt framtidscentra byggs i Sörbydal med bandybana, isrink, fotbollsplan samt 

omkringliggande verksamhet såsom restaurang mm. Återvunnen energi går att använda till att 

värma upp omkringliggande anläggningar. 
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Bedömning 
När Agne Petersson skrev till förslag fanns beslutet om en isyta vid Lugnevi. Dock var det beslutet 

förenat med ett tillägg om ytterligare återkoppling till kommunfullmäktige innan beslutet kunde 

vinna verkställighet. denna återkoppling och slutligt beslut fattades i slutet av juni 2011.  

Förslaget om ett Framtidscentra i Sörbydal har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden, Miljö- 

och byggnadsnämnden samt Ronneby Miljö och Teknik AB. 

 

Fritid- och kulturnämnden skriver i sitt yttrande från 2011-09-07 att beslutet om bandybanan är 

fattat, upphandling genomförd och byggnation är påbörjad på Lugnevi. Därför är inte det förslaget 

aktuellt. Den övriga delen avseende ett Framtidscentra förslås tas upp i den utredningsgrupp som är 

föreslagen i ett annat medborgarförslag beträffande Brunnsvallen. Miljö- och byggnadsnämnden 

hänvisar också till sitt yttrande gällande medborgarförslaget beträffande Brunnsvallen där man 

förelår en utredningsgrupp. Nämnden redovisar också att det för ett antal år sedan fördes en 

diskussion om en stor idrottsanläggning öster om Skärsjön då man planerade en sammanlänkning 

av Ronneby och Kallinge tätorter. Nämnden menar att tanken om en central anläggning inte är fel 

med hänsyn till storleken på Ronneby/Kallinge. Miljöteknik redovisar att man har kapacitet att 

försörja ett Framtidscentra i Sörbydalområdet med vatten och avlopp. Västra delen ligger dock idag 

utanför Miljötekniks verksamhetsområde. Detsamma gäller elen där Eon har koncession. 

 

Detaljplanerna för Sörbydal V samt Sörbydal Ö anger handel ej störande industri respektive 

verksamheter och handel. I Sörbydal finns i dagsläget flera intressenter gällande etablering. Det är i 

kommunens intresse att i första hand fylla Sörbydalsområdet med verksamheter som handel, 

industri, logistik etc. 

 

Den samlade bedömningen är därför att medborgarförslaget bör avslås.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot JanAnders Palmqvist, S. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

_____________________ 
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2011/218 

§ 184  Besvarande av medborgarförslag från Emil Lindberg avseende bevarande av 
reservvägbas Hallabro 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-06 Förslag till svar på medborgarförslag om 

bevarande av reservvägbas Hallabro  
   

2 Remissvar utg. remiss 2012-05-06     

3 Remiss utg. 2011-07-01 Gatuenheten besvaras senast 2011-10-
14 

   

4 Beslut allmänt ärende 2011-06-17 KF § 152/2011 2011-06-16, Anmälan av 
medborgarförslag från Emil Lindberg 
avseende bevarande av reservvägbas 
Hallabro 

   

5 Handling 2011-06-09 Medborgarförslag avseende bevarande 
av reservvägbas Hallabro, Emil Lindberg 

   

      

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Emil Lindberg förslår i ett medborgarförslag att reservvägbasen K 659 utanför Hallabro bevaras 

som ett fysiskt minne av den svenska krigsplanläggningen under det kalla kriget. Han föreslår att 

det sker genom bibehållande av den extra vägbredden och de tre klargörings-/vändplatserna i 

nuvarande utformning, utseende och skick samt att sträckan inte förvanskas t ex genom uppsättning 

av räcken eller dikning. Förslaget innebär vidare att informationsskyltar sätts upp i båda ändar, att 

vägvisningsskyltar till sevärdighet (brunvit skyltning) sätts upp samt att f d reservvägbas K659 

Hallabro inarbetas i turistbroschyrer mm. 

Bedömning 
Reservvägbaserna liksom värn, bunkrar mm är en del av Sveriges moderna historia. Många gånger 

är det oklart vem som ska ta ansvaret för bevarandet av denna historia. Försvarsanläggningar har 

dock i huvudsak varit ett statligt ansvar. I detta fall är väg 659 är en statlig väg som Trafikverket 

ansvarar för. Vägen och reservvägbasen ligger därför inte inom kommunens ansvarsområde dvs vi 

styr inte över dess utformning, utseende och skick. Mot den bakgrunden föreslås att kommunen 

avstår från att engagera i frågan och medborgarförslaget föreslås avslås.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

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

JanAnders Palmqvist, S, samt ersätter Peter Bowin, V. 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

_____________________ 
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2012/191 

§ 185  Rapport angående nämndernas målarbete 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-09 Statusrapport per 9 maj 2012 avseende 

nämndernas målarbete för budget 2013  
   

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Statusrapport per 9 maj 2012 avseende nämndernas målarbete för budget 2013 

Avstämt med samtliga förvaltningschefer 

 

Socialnämnden:  Arbete pågår. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden: Status på nämndens arbete är inte rapporterat. Samtal 

mellan förvaltningschef och nämndsordförande har 

genomförts om mål.  

 

Fritids- och kulturnämnden: Status för nämndens arbete ej rapporterad.  

 

Utbildningsnämnden: Information har hållits för nämnden. Arbetsgrupp för 

målarbetet ska utses den 15/5. 

 

Äldrenämnden:  Arbete pågår.  

 

Kommunstyrelsen:  KS har godkänt informationsmaterialet 

  KLF Arbete pågår 

TF Arbetet inte påbörjat. Information i ledningsgruppen.  

NE - 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

_____________________ 
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2012/178 

§ 186  Information om försäljning av Ronnebybyggen AB 

 

Ekonomichef Johan Sjögren informerar om förestående försäljningsprocess av Ronnebybyggen AB. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M samt ersättare Peter Bowin, V. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 49(61) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-14 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/171 

§ 187  Ställningstagande planeringsförutsättningar avseende befolkningsutveckling 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-30 Ställningstagande 

planeringsförutsättningar avseende 
befolkningsutveckling  

   

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
En viktig komponent för att kunna planera de kommunala verksamheterna är kommunens 

befolkningsutveckling. I april i år beställdes befolkningsprognoser för åren 2012- 2032. Två 

alternativ för befolkningsutvecklingen diskuterades fram med SCB, vilka bifogas tillsammans med 

ålderssammanställningar. 

 

Antaganden för alternativ 1: 

 Antal födda baseras på en fruktsamhet beräknat på genomsnittet för de senaste 10 åren i 

kommunen (1,02 jämfört med riket 1,0) 

 Antal döda beräknas enligt utveckling i riket men med regionalt justerade dödsrisker i vissa 

åldersklasser. Beräknas på åren 2002-2011. 

 Inrikes inflyttade följer genomsnittlig nivå åren 2009-2011, som legat strax över 900 

årligen. Ingen större förändring i åldrarna för högskolestudenter har noterats. 

 Immigrerade (utrikes inflyttade) följer 2011 års nivå med anledning av att högskolestudenter 

tidigare år drivit upp immigrationen. 

 Inrikes och utrikes utflyttade baseras på observerade utflyttningsmönster för åren 2006-

2011. Ingen tydlig trend i åldrarna för högskolestudenter har noterats. 

 

Antagande för alternativ 2 följer alternativ 1 ovan förutom vad gäller: 

 Antal födda baseras på en fruktsamhet beräknat på genomsnittet för de senaste 6 åren i 

kommunen (1,06) 

 Inrikes inflyttning, antalet har ökats med 150 personer fördelade över åldersstrukturen. 

Motivet till att öka antalet är dels att preliminär statistik för kvartal 1 2012 indikerar en ökad 

inrikes inflyttning jämfört med tidigare år, dels att tydliggöra effekten av en ökad 

inflyttning. Denna justering påverkar födda, döda, in- och utflyttade. 

 

Alternativ 2 bygger på en inrikes inflyttningstakt som inte motiveras av tidigare år utan en 

”ögonblicksbild” för hur det sett ut under första kvartalet i 2012. Utflyttningen följer tidigare års 

nivå ganska väl även under första kvartalet. 

 

Det kan med anledning av befolkningsstrukturen antas att kommunen inte kommer att öka antal 

invånare av egen kraft. Antal döda kommer under prognosperioden 2012-2032 att överstiga antalet 

födda. Om befolkningen ska öka är det alltså nettoinflyttningen som måste öka. Nettoinflyttningen 

är dock svår att beräkna då den påverkas av många olika faktorer.  

 

De alternativ som bifogas skiljer efter 20-årsperioden drygt 2 000 invånare år 2032. Hur 
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utvecklingen verkligen blir beror bland annat på politiska beslut lokalt, regionalt och nationellt. 

 

Befolkningsprognoser behöver följas upp och förnyas för att de förutsättningar om framtiden som 

de kommunala verksamheterna planerar efter ska vara så nära så när verkligt utfall som möjligt.  

 

I budgetplan 2012-2015 anges 28 100 invånare för perioden 2013-2015, vilket ligger högre än 

invånarantalet enligt bifogade prognoser. 

 
Ställningstagande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa alternativ (ett?/två?) som 

planeringsförutsättning avseende befolkningsutvecklingen i de kommunala verksamheterna för 

budgetår 2013 och framåt.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

_____________________ 
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2011/238 

§ 188  Besvarande av medborgarförslag från Lennarth Gustafsson om att starta ett 
projekt "Ronneby Sjöstad" avsett för boende till kommande pensionärer 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-18 Förslag till beslut KSAU 2012-05-14     

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-18 Förslag till beslut KSAU 2012-04-16     

3 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU § 148/2012 2012-04-16, 
Besvarande av medborgarförslag från 
Lennarth Gustafsson om att starta ett 
projekt "Ronneby Sjöstad" avsett för 
boende till kommande pensionärer 

   

4 Handling 2012-04-17 Yttrande Ronnebyhus    

5 Remissvar utg. remiss 2012-01-31 Yttrande angående medborgarförslag om 
att starta projekt "Ronneby Sjöstad" § 
19/2012, Miljö- och byggnadsnämnden 

   

6 Remiss utg. 2011-10-21 AB Ronnebyhus besvaras senast 2012-
01-31 

   

7 Remiss utg. 2011-10-21 Miljö- och byggnadsnämnden besvaras 
senast 2012-01-31 

   

8 Beslut allmänt ärende 2011-08-17 KF § 204/2011 2011-08-25, Anmälan av 
medborgarförslag från Lennarth 
Gustafsson om att starta projekt 
"Ronneby Sjöstad" avsett för boende till 
kommande pensionärer 

   

9 Handling 2011-06-29 Medborgarförslag om att starta ett projekt 
"Ronneby Sjöstad" avsett för boende till 
kommande pensionärer, Lennarth 
Gustafsson 

   

 

 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Lennarth Gustafsson har lämnat ett medborgarförslag med förslaget om att starta projekt "Ronneby 

Sjöstad" avsett för boende till kommande pensionärer. Medborgarförslaget har remitterats till Miljö- 

Byggnadsnämnden och AB Ronnebyhus AB. 

Svar har inkommit från Miljö- och Byggnadsnämnden och AB Ronnebyhus .   

KSAU återremitterade ärendet vid sitt sammanträde 2012-04-16. 

Yttrande från AB Ronnebyhus har därefter inkommit.   

Miljö- och Byggnadsnämnden redovisar och kommenterar i sitt yttrande för de områden som 

förslagsställaren lyfter som alternativ för bebyggelse, Östra piren i Ronneby hamn, Marinan vid 

Ekenäs samt området mellan Busseviken och Saxemara.  

Nämnden nämner vidare att i samband med en översyn av översiktsplanen bör lämpliga områden 

för framtidens boende utredas.  
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AB Ronnebyhus redogör för att de för närvarande inte har några bostadsmiljöer eller mark som 

faller inom ram för förslagsställarens önskemål/krav. Det finns inte planer på att utveckla 

bostadsbeståndet enligt dessa önskemål/krav. Bolaget ser för närvarande inga affärsmässiga 

möjligheter att ta initiativet till ett projekt i linje med "Ronneby Sjöstad". Vid ett projekt med denna 

inriktning finns dock intresse att delta och bidra med erfarenheter.  

Vidare anges att AB Ronnebyhus inte upplever någon tydlig efterfrågan på denna typ av boende. 

Närhet till centrum och service anses vara en betydelsefull aspekt som bolaget ser och som kan 

ställas i konflikt till förslagsställarens önskemål/krav.  

Bedömning 
Det är rimligt att behandla denna typ av frågor genom sedvanliga planeringsinstrument, varav 

översiktsplanen är det mest lämpade. Ett uppdrag bör därför ges till Miljö- och Byggnadsnämnden 

att i samband med översyn av planen utreda möjliga boendeplatser i enlighet med förslaget.  

Vid översyn av översiktplanen bedöms hänsyn tas till samtliga åldersgruppers behov av boende 

med målet att Ronneby kommun som bostadsort ska vara attraktivt för alla.    

AB Ronnebys bör involveras i processen utifrån de erfarenheter de har som ett kommunalt 

bostadsbolag.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

besluta att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att vid översynen av översiktsplanen utreda 

samtliga åldersgruppers behov av boende med målet att Ronneby kommun som bostadsort ska vara 

attraktivt för alla. Medborgarförslaget är därmed bifallet.   

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

JanAnders Palmqvist, S, samt Tommy Andersson, S. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att det i beslutet ska stå att medborgarförslaget är besvarat, ej 

bifallet, och att Miljö- och Byggnadsnämnden har i uppdrag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet 

bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och Byggnadsnämnden har i 

uppdrag att vid översynen av översiktsplanen utreda samtliga åldersgruppers behov av boende med 

målet att Ronneby kommun som bostadsort ska vara attraktivt för alla.  

 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

_____________________ 
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2011/371 

§ 189  Besvarande av medborgarförslag från Johannes Chen angående underhåll av 
motionsspåret i Brunnsparken samt möjlighet att anlägga en lekpark för vuxna med 
inriktning på balans- och rörelseövningar 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-10 Förslag till yttrande av medborgarförslag 

från Johannes Chen angående underhåll 
av motionspåret i Brunnsparken  

   

2 Beslut allmänt ärende 2011-11-24 KF §283/2011 2011-11-24, Anmälan av 
medborgarförslag från Johannes Chen 
angående underhåll av motionsspåret i 
Brunnsparken samt möjlighet att anlägga 
en lekpark för vuxna med inriktning på 
balans- och rörelseövningar 

   

3 Handling 2011-11-14 Medborgarförslag angående underhåll av 
motionsspåret i Brunnsparken samt 
möjlighet att anlägga en lekpark för 
vuxna med inriktning på balans- och 
rörelseövningar, Johannes Chen 

   

 

 

Parkchef Peter Lindahl lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Förslagsställaren vill att styrketräningsanläggningen vid elljusspåret i Brunnsskogen rustas 

upp och att platsen röjes fri från grenar och löv. Vidare föreslås att kommunen utreder 

möjligheten bygga en lekpark med inriktning på balans och rörelseövningar för 

vuxna/äldre i anslutning till Brunnsparken. Träningsredskapen i elljusspåret underhålls av 

Fritid- och kulturförvaltningen, så något förslag gällande dessa tas inte upp här.    

Bedömning 
Parkenheten instämmer i att området kring träningsanläggningen behöver röjas fram och 

träd behöver gallras för att öka ljusinsläpp och minska lövförekomsten på redskapen. Vi 

instämmer också i att kommunen borde undersöka möjligheten till att bygga ett 

utomhusgym med träningsredskap som fungerar för alla åldersgrupper.     

Parkenheten kommer under vårvintern 2012 att gallra träd och sly kring den aktuella 

anläggningen. Arbetet utförs som en ren underhållsåtgärd. I övrigt föreslås att Tekniska 

förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till en träningsanläggning för 

utomhusbruk i Brunnsparken. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till en 

träningsanläggning för utomhusbruk i Brunnsparken och att medborgarförslaget därmed 

anses besvarat. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth 

Michaelsson, C, samt Tommy Andersson, S. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska förvaltningen i 

uppdrag att utreda möjligheten till en träningsanläggning för utomhusbruk i Brunnsparken. 

 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

_____________________ 
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2012/28 

§ 190  Delegationsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-30 Delegationsbeslut, revidering av attesträtt 

Tekniska förvaltningen  
   

2 Handling 2012-04-25 Återrapportering av delegationsbeslut, 
personalfrågor, Socialnämnden 

   

 

 

Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor Socialnämnden  

Sammanfattning 
6.33a 2012-02-01 Tillsvidareanställning, 

Alkoholhandläggare vid 

Socialförvaltningen, Esti Besedes 

Tillsättande av vakant tjänst 

6.33b 2012-02-06 Vikariat Socialförvaltningen, 

Socialbidragssektionen, Frida 

Rosenberg 

Vikariat pga föräldraledighet 

2012-02-06—2012-12-31 

6.33a 2012-03-01 Tillsvidareanställning, 

Verksamhetschef vid 

Socialförvaltningen, 

Myndighetsenheten, Göran Fridh 

Inrättad tjänst efter beslut i KF 

111216 

6.33a 2012-03-01 Tillsvidareanställning, 

Verksamhetschef vid 

Socialförvaltningen, Stöd, service 

och omsorgsverksamheten, Jörgen 

Nilsson 

Inrättad tjänst efter beslut i KF 

111216 

6.33a 2012-03-01 Tillsvidareanställning av en 

socialsekreterare vid 

Öppenvårdsenheten, 

Lars-Erik Pettersson 

Tillsättande av vakant tjänst 

6.33a 2012-03-05 Tillsvidareanställning, LSS-

handläggare vid 

Socialförvaltningen, Anna Larsson 

Inrättad tjänst efter beslut i KF 

111216 

6.33b 2012-03-05 Tidsbegränsad tjänst, 

socialsekreterare vid 

Socialbidragssektionen, Victoria 

Bergendorff 

Extra resurs under rekrytering av 

ny sektionschef, 2012-03-05-

2012-08-31 

6.33a 2012-03-15 Tillsvidareanställning av en 

socialsekreterare vid 

Öppenvårdsenheten, 

Camilla Lindberg Simonsson 

Tillsättande av vakant tjänst 

6.33a 2012-04-20 Tillsvidareanställning av en 

socialsekreterare vid 

Familjesektionen, Marie Meijer 

Dahl 

Tillsättande av vakant tjänst 
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Revidering av attesträtt för Tekniska förvaltningen, revideringen ska gälla från 2012-04-24. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

_____________________ 
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2012/36 

§ 191  Kommunledningsförvaltningens internbudget 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-09 Kommunledningsförvaltningens 

internbudget  
   

 

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I samband med att Kommunstyrelsen behandlade och beslutade om internbudgeten i §77/2012 

bestämdes att ärendet åter skulle aktualiseras.  

I nedanstående följer kommentarer till upprättat förslag till internbudget för 

Kommunledningsförvaltningen. Kommentarerna avser väsentliga dispositioner som följer av 

Kommunfullmäktiges budget 2012-2013. 

I nedanstående redovisas en väsentlig obalans i Enheten för arbetsmarknad och kommunikation 

avseende budgeterade intäkter och den prognos som bedöms för innevarande år.  

Nedanstående underlag och bedömningar kan komma att förändras av tertial 1 jämte prognos för 

2012 som behandlas i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 maj. Med anledning av detta föreslås 

att KS AU avvaktar behandlingen av T1 jämte prognos innan ställning tas till beslut om förslag 

avseende omdisponeringar mellan enheter, eventuella äskanden om tilläggsanslag eller andra 

åtgärder. 

 

SUS-enheten, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige, +797 tkr 

Anslaget har till viss del omfördelats mellan KF och KS. 2011 års utfall var sammantaget för KF 

och KS i paritet med det budgetanslag som har erhållits för 2012. Avsatta medel för KF och KS 

bedöms vara tillräckliga. 

 

SUS-enheten, generell reduktion av budget 350 tkr 

Posten hanteras genom avdrag på personalkostnaderna. Temporärt klarar SUS-enheten att hantera 

reduktionen genom den vakanssituation som föreligger.  Långsiktigt behöver organisatoriska 

förändringar vidtas. F n prioriteras att lösa vakanssituationen avseende kvalificerad utredare och 

kommunjurist.  Den nödvändiga organisatoriska förändringen förväntas dock kunna realiseras före 

halvårsskiftet.   

 

SUS-enheten/centrala konton, trafikkostnader 

Enligt besked från trafikbolaget återstår för Ronneby kommun ca 9 mkr att disponera avseende 

obeskattade reserver.  

Enligt reviderad marknadsplan ska Ronneby betala 17,6 mkr i ägarbidrag, exkl obeskattade 

reserver. För att nå budgeterade 14,4 mkr, minus centala konton 2,0, vilket ger 12,4 mkr, erfordras 

ett ianspråktagande av obeskattade reserver om 5,2 mkr för 2012. 

Den reviderade marknadsplanen uppger för 2013 19,2 mkr, mot budgeterade 15,1 mkr minus 2,0 

mkr  = 13,1 mkr i budget. Totalt innebär detta utifrån nuvarande marknadsplan, kvarstående 

obeskattade reserver och budgeterade förutsättningar att det föreligger ett underskott 2013 på ca 2 

mkr. 
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F n fakturerar Region Blekinge motsvarande en årskostnad på 13,8 mkr, innebärande ett 

ianspråktagande av obeskattade reserver på 3,8 mkr.     

Förslag: 

Internbudgeten justeras så att SUS-enheten upptar, i enlighet med reviderad marknadsplan, hela 

trafikkostnaden exkl obeskattade reserver. Motsvarande belopp budgeteras på centrala konton. 
  

 Nuvarande 
internbudget 

Justerad 
internbudget 

Nettojustering 

A 111150, 
C741 

 
14 424 000 

 
17 625 000 

 
3 203 000 

A 111300, 
C968 

 
-2 000 000 

 
-5 203 000 

 
-3 203 000 

 

Även om internbudgeten justeras enligt ovanstående föreslås att avvakta med justering av 

ianspråktagande av reserev gentemot trafikmyndigheten Region Blekinge. Först under årets sista 

tertial görs en bedömning av behovet, kopplat till de förutsättningar som 2013 ger. 

 

SUS-enheten, räddningstjänstförbundet, -1 mkr 2012 (600 tkr engångsbelopp, fr o m 2013 -

400 tkr). 

Räddningstjänsten debiterar medlemsavgift i paritet med budgetens förutsättningar. 

 

SUS-enheten, tjänsteman i beredskap, -200 tkr 

Realiserat med helårseffekt. Avtal upprättat med Räddningstjänstförbundet. 

 

Enheten för arbetsmarknad och integration, feriearbetare inom ram, ca 1 mkr 

Posten har i internbudgeten hanterats genom att en ospecificerad intäkt på 1 mkr tagits upp för att 

möta kostnaderna för feriearbetarna. Den enskilt största intäktsposten avser FAS3, och 1 mkr i 

intäkter motsvarar en ökning med 18 personer i FAS3. 

Budgeten för FAS3, exklusive den ospecificerade intäkten, uppgår till 6,1 mkr, och bygger på att 

113 personer (årsgenomsnitt) anvisas till kommunen. 

Den bedömning som nu chefen för enheten gör innebär att årssnittet 2012 bedöms i paritet med 

2011, 95 personer. Med en sådan prognos kan inte nuvarande budget realiseras.  

Totalt beräknas en differens mellan prognos och budgeterad intäkt på 1,9 mkr (inklusive den 

ospecificerade intäkten). 

Chefen för enheten har även genomfört en genomgång av kostnaderna och bedömer att några 

väsentliga kostnadsförändringar inom ramen för den verksamhet som för närvarande bedrivs inte 

kan möta intäktsreduktionen. 

Inom Kommunledningsförvaltningen finns dock möjlighet att delvis möta underskottet. Detta 

genom den vakanssituation som f n råder på SUS-enheten. Med beräknande av tillsättning av 

tjänster under året, vissa tillkommande tjänsteköp, främst inom det juridiska området, samt hänsyn 

tagen till SUS-enhetens besparingsbeting, beräknas netto 400 tkr kunna ombudgeteras (beloppet 

följs upp och eventuellt revideras i samband med prognos T1).   

Resterande 1 500 tkr bedöms f n ej kunna hanteras inom Kommunledningsförvaltningens ramar. 

Förslag: Inom förvaltningen genomförs möjliga omfördelningar. Resterande belopp äskas som 

tilläggsanslag. Avvakta tertial 1 jämte prognos för 2012. 

Av ovanstående framgår en högst sannolik problematik i ett långsiktigare budgetperspektiv. Inför 

2013 bör en ny bedömning göras av budgeterad intäktsnivå.   

 

Ekonomienheten, reducering avseende assistenttjänster 
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Hanteras och realiseras enligt plan i budget. 

 

Enheten för Kommunikation och medborgarservice, vakant tjänst 

Realiserad i personalbudgeten. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar avseende trafikkostnader att i budget, 

centrala konton, uppta ytterligare anspråk avseende obeskattade reserver i trafikbolaget, 3 203 000 

kronor, samt att anslå motsvarande belopp till Kommunledningsförvaltningen, SUS-enheten, 

trafikkostnader. Budgeterat belopp för ianspråktagandet av obeskattade reserver utgör ett tak; 

Kommunstyrelsen får uppdrag att avgöra ianspråktagandet för innevarande räkenskapsår. 

Beslutsförslag avseende andra erforderliga omfördelningar och eventuella äskande av tilläggsanslag 

hanteras i samband med behandling av uppföljning för tertial 1 jämte prognos för 2012.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

_____________________ 
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2012/12 

§ 192  Kurser och konferenser 

Sammanfattning 
Blekinge Arkipelag inbjuder till invigning av Biosfärsområde Blekinge Arkipelag den 2 juni. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera inbjudan till protokollet. 

_____________________ 
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2012/11 

§ 193  Delgivningsärende 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-09 Delgivningsärende     

Sammanfattning 
Backaryds samhällsförening, yttrande över ombyggnad av väg 27. 

Blekinge Arkipelag, anhållan om utbetalning av anslag för 2012.  

Länsstyrelsen, beslut om tidsförlängning "Fågeltorn vid Persborgs våtmark". 

Länsstyrelsen, beslut om godkännande "återskapande av våtmark och lekområde för gädda i 

Garnanäs". 

Länsstyrelsen, beslut om LOVA-bidrag till projekt "utökat arbete med vatten och avloppsplan för 

Ronneby kommun". 

Iréne Nilsson, angående studentlägenheterna Påtorp. 

OECD, studie Småland-Blekinge. 

Personal skola och fritids i Hallabro, Backaryd och Eringsboda, angående ny ledningsorganisation 

inom utbildningsförvaltningen. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:13-14,16. 

 

Protokoll 

Region Blekinge 2012-03-14. 

 

Protokollsutdrag 

Karlshamn kommun § 42/2012. 

_____________________ 

 

 


