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2012/225 

§ 239  Flygtekniskt gymnasium i Ronneby 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-30 Flygtekniskt gymnasium i Ronneby, 

Utbildningsnämnden 
   

 

 

Utbildningsnämndens § 65/2012 

 

Till Nämndens sammanträde har representanter för Blekinge Garnison F17 ånyo inbjudits med 

anledning av planerna på ett flygtekniskt gymnasium i Ronneby. Vid föregående Nämnd uppdrogs 

åt projektgruppen att vid det fortsatta utredningsuppdraget framta en finansieringsplan, en 

organisationsplan, en handlingsplan och en tidplan för uppstart av ett flygtekniskt program. 

Liknande utredning gjordes av utvecklingssamordnaren Martin Vang år 2007. 

 

Framtagen rapport avseende flygteknisk utbildning i Ronneby delgavs Nämndens ledamöter. 

Ställföreträdande kompanichef Patricia Wall redogjorde för den tidplan som framtagits inför en ev 

uppstarten av ett flygtekniskt gymnasium i Ronneby. Föreslagen starttid är höstterminen 2014. 

Utbildningen är riksrekryterande 

 

Projektledare Bo Skandevall redogjorde för framtagen budget, där kostnadskalkylen bedöms hamna 

på ca 5–6 Mkr/årligen under en tidsrymd av ca 5 år. Kapitalkostnad för investering av flygplan 

förevisades (Totalt 4 800 Tkr). Kostnad per plan och år beräknas till 1,6 Mkr. 

 

I föreliggande missiv gällande inriktningsbeslut angående Flygteknisk utbildning i Ronneby 

föreslås följande; 

 

Att Utbildningsnämnden hos Kommunstyrelsen anhåller om; 

Att få uppdrag att arbeta vidare med uppstart av en flygmekanikerutbildning med intag år 

2014, 

Att finansieringen aktualiseras till Budgetberedningen inför åren 2014/2015, 

Att vidare utreda förslagsalternativ 2 för avrapportering till Kommunstyrelsen under hösten år 

2012. 

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist påtalar att föreliggande förslag inte ryms inom nuvarande budget 

utan att tilläggsäskande kommer att krävas till Budget 2013. 

 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) varnar för kostnadsdrivande program som kan komma att påverka 

andra verksamheter, samt föreslår att avrapportering även sker till Utbildningsnämnden. 

 

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) bifaller förslag till inriktningsbeslut avseende flygteknisk 

utbildning. 
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Förslag till beslut 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår följande förslag till inriktningsbeslut avseende 

flygteknisk utbildning, med viss revidering/komplettering av de att-satser som ovan relaterats; 

 

Att Utbildningsnämnden hos Kommunstyrelsen anhåller om; 

Att få uppdrag att arbeta vidare med uppstart av en flygmekanikerutbildning med intag år 

2014, 

Att finansieringen aktualiseras till Budgetberedningen inför åren 2014/2015, 

Att vidare utreda förslagsalternativ 2 för avrapportering till Utbildningsnämnden och 

Kommunstyrelsen under hösten år 2012. 

Att hos Kommunstyrelsen begära tilläggsäskande för Budget 2013 med  

515 Tkr. 

Utbildningsnämndens beslut  
 

Utbildningsnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om; 

 Att få uppdrag att arbeta vidare med uppstart av en flygmekaniker- 

utbildning med intag år 2014, 

 Att finansieringen aktualiseras till Budgetberedningen 

inför åren 2014/2015, 

 Att vidare utreda förslagsalternativ 2 för avrapportering till Utbildningsnämnden och 

Kommunstyrelsen under hösten år 2012. 

 Att hos Kommunstyrelsen begära tilläggsäskande för Budget 2013 

med 515 Tkr. 

 

Patricia Wall och Magnus Margusson, F17, och Bo Skandevall lämnar en föredragning i 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 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att arbeta vidare med uppstart av en flygmekanikerutbildning med intag 

år 2014. 

 

Finansiering aktualiseras till Budgetberedningen inför åren 2014/2015. 

 

Att vidare utreda förslagsalternativ 2 för avrapportering till Utbildningsnämnden och 

Kommunstyrelsen under hösten år 2012. 

 

Att begäran om  tilläggsäskande om 515 tkr behandlas i samband med budget 2013. 

_____________________ 
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2009/62 

§ 240  Idétävling för Ronneby torg 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-12 Idétävling för Ronneby torg, Helena 

Sandberg planarkitekt 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU § 51/2012 2012-02-27, 
Information om arkitekttävling 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-02-07 KS § 30/2012 2012-02-07, Idétävling för 
Ronneby torg - Val av deltagare 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-01-13 KS AU § 6/2012 2012-01-16, Idétävling 
för Ronneby torg - Val av deltagare 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-09 Idétävling för Ronneby torg - Val av 
deltagare  

   

      

Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 

För att få in nya och intressanta idéer på hur framtidens Ronneby torg kan se ut har en idétävling 

genomförts i kommunens regi. 

Tre olika arkitektkontor - Onix Sweden, White Arkitekter och Fogelberg Arkitekter - har ritat 

förslag utifrån idén om torget som Ronnebys centrala mötesplats. Visionen är ett gemytligt 

småstadstorg att vistas på som kopplar an till karaktären och känslan i Brunnsparken. Mer om 

tävlingen och förutsättningarna som getts de tävlande finns på www.ronneby.se/torgtavling. 

Tre förslag har lämnats in under var sitt motto: Ronneby under ett tak, Torget som vågar och 

MÖTAS möter mötte. 

 

Förslagen har under några veckor varit utställda och allmänheten har haft tillfälle och lämna 

synpunkter, dels via kommunens egen webbplats, dels via www.bltsydostran.se. 

 

En expertgrupp har granskat och bedömt förslagen utifrån de krav och önskemål som ställts i 

programmet. En bedömningsmatris med olika punkter ur programmet har använts i arbetet för att 

belysa ett antal olika punkter i förslagen. Expertgruppen har även tagit del av allmänhetens 

synpunkter och inkluderat dem i arbetet. 

 

Planarkitekt Helena Sandberg presenterar en sammanfattning av allmänhetens synpunkter samt 

expertgruppens omdömen och förslag till vinnare. En fortsatt diskussion om inriktning på 

utformning av torget kommer att ske under hösten. 

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner expertgruppens utlåtande och val av vinnare. 

http://www.ronneby.se/torgtavling
http://www.bltsydostran.se/
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, 

JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Roger Gardell, FP, Anna Carlbrant, RP, samt 

ersättare Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget. 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna expertgruppens utlåtande och val av vinnare. 

_____________________ 

Exp. 
Helena Sandberg 
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2011/400 

§ 241  Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del av 1:13 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-11 Björkehed 1:30 och del av 1:13 - 

Försäljning av mark till kommunen  
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU § 202/2012 2012-05-28, 
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del 
av 1:13 

   

3 Handling 2012-05-16 Björkehed 1:30 och del av 1:13 - 
försäljning av mark till kommunen, Miljö- 
och byggnadsnämnden 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-01-09 KS § 23/2012 2012-01-10, 
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del 
av 1:13 

   

5 Beslut allmänt ärende 2011-12-14 KS AU § 431/2011 2011-12-19, 
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del 
av 1:13 

   

6 Handling 2011-11-29 Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del 
av 1:13 § 281/2011, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Lena Stifanich, Slättagårdsvägen 35, 372 51 Kallinge 

Ärendet gäller Grenadjärsvägen 5. 

 

Sökanden önskar att kommunen köper in mark, cirka 2500 kvm, som tidigare används som 

handelsträdgård. 

 

På grund av flygbullret kom de överens med kommunen om att marken inte skulle 

användas till bostadstomter mot att kommunen enligt § 48 byggnadslagen löser in marken 

när ägaren så påfordrar. 

2001 köpte kommunen in Björkehed 1:38 (ca 2500 kvm) för 160 000 kronor (ca 

65kr/kvm). 

Sökanden begär att kommunen köper in Björkehed 1:30 och del av 1:13 (ca 2500 kvm) för 

250 000 kronor. 

Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrkte i § 281/2011-11-17 ett köp av Björkehed 1:30 och 

del av Björkehed 1:13.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att besluta att avslå sökandens 

önskemål om inlösen av mark, med motiveringen att ägarna får avveckla sin verksamhet 

innan beslut tas i ärendet. 

 

På grund av nya uppgifter i ärendet återremitterade kommunstyrelsen ärendet till miljö- 

och byggnadsnämnden 2012-01-10, § 23. 
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Sökanden har inkommit med en komplettering. I detta brev avstår sökanden från ytterligare 

möjligheter att försälja tomtmark till Ronneby kommun med hänvisning till att det efter 

denna försäljning återstår en lagom tomt för kvarvarande växthus med angränsande 

byggnad. 

 

Handelsträdgårdens verksamhet upphörde 1991. Den lilla del av ena växthuset som finns 

kvar används endast som hobbyväxthus. 

Bedömning 
Kommunen har en skyldighet att lösa in marken.  

Sökanden vill att kommunen bara ska köpa en del av marken. I planen står inget om hur 

mycket som behöver säljas samtidigt eller att verksamheten måste vara avvecklad innan 

försäljningen. I planen står "Det förutsättes att kommunen enligt § 48 byggnadslagen löser 

in marken när ägaren så påfordrar."  

Kommunen kan inte skydda sig mot att sökanden skulle kunna ändra sig och vilja sälja mer 

mark nästa år.  

 

Ett avtal bör ändå upprättas, där sökanden försäkrar att de inte kommer att sälja mer mark 

och om det trots detta skulle bli aktuellt, står sökanden för Lantmäterikostnaden. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker åter ett köp av Björkehed 1:30 och del av 

Björkehed 1:13.   

 

Ett avtal upprättas där det bland annat står inskrivet att sökanden får betala kommande 

Lantmäterikostnader om ytterligare markförsäljning till Ronneby kommun skulle bli 

aktuellt i framtiden. 

 

 Ärendet översändes till Kommunstyrelsen för beslut.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 202 / 2012-05-28 att återremittera ärendet 

till markförvaltaren för vidare beredning. 

 

Ett avtal om köp av mark genom fastighetsreglering och ett tilläggsavtal om 

Lantmäterikostnader har upprättats. 

 

Stadsarkitekt Davis Gillanders föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avtalen.  

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

observerande ersättare Lena Karstensson, M, och ersättare Peter Bowin, V. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till och att det återaktualiseras på 

Arbetsutskottet i oktober. 

_____________________ 
Exp. David Gillanders
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2012/162 

§ 242  Markförsäljning Stenabyholm 1:1 och del av Eneholmen 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU § 200/2012 2012-05-28, 

Markförsäljning Stenabyholm 1:1 och del 
av Eneholmen 

   

2 Handling 2012-04-20 Markförsäljning Stenabyholm 1:1 och del 
av Eneholmen 

§ 92/2012, Miljö- och byggnadsnämnden 

   

 

Miljö- och byggnadsnämnden § 92/2012 

 

Jonny Ulvtorp, Stenabyvägen 11, 372 94 Listerby 

 

Sökanden önskar köpa Stenabyholm 1:1 och kommunens del av Eneholmen, Eneholmen 1:24, för 

att restaurera betesmarken i samråd med länsstyrelsen med förhöjda naturvärden som följd. 

Bedömning 
Stenabyholm används för sjöfågeljakt. Den som flitigast brukar använda sig av denna rätt på 

Stenabyholm är sökanden.  

 

Eneholmen är utarrenderad som fårbete. Arrendet har för några år sedan genomgått en 

generationsväxling. Att minska arealen för betesarrendatorn är inte lämpligt. Om en försäljning av 

marken blir aktuell borde marken i första hand erbjudas till arrendatorn. På Eneholmen finns ett 

sjömärke. Båda områdena ligger inom strandskyddsområde och riksintresse för naturvård och 

friluftsliv. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker en försäljning av Stenabyholm 1:1 och Eneholmen 1:24.  

 

Ärendet översändes till Kommunstyrelsen för beslut. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet bordläggs. 

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

Peter Bowin, V. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka en försäljning av Stenabyholm 1:1 och Eneholmen 1:24.  

_____________________ 
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2012/206 

§ 243  Detaljplan för del av Hulta 2:115 ("Hultagölen"). 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-21 Detaljplan för del av Hulta 2:115 

"Hultagölen".  
   

 

 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog detaljplan för del av Hulta 2:115 ("Hultagölen") den 28 april 2011. 

Planen skapar möjlighet till förtätning av ett befintligt centralt bostadsområde med ytterligare ca 10 

bostadsfastigheter. Planområdet är beläget cirka 1 km öster om Ronneby centrum och cirka 200 

meter väster om Hultagölen. Detaljplanen överklagades och efter beslut i mark- och miljödomstolen 

vann planen laga kraft den 3 maj 2012. 

Bedömning  
Planområdet möjliggör försäljning av tio stycken bostadstomter. Marken ägs av kommunen. Innan 

tomterna kan säljas skall en ny väg (cirka 320 meter lång) samt vatten- och avlopp byggas ut. 

Preliminär exploateringskalkyl visar att tomterna bör säljas för åtminstone 300 000 kr exklusive 

anslutningsavgifter för vatten- och avlopp. 

Kommunen behöver även besluta om försäljningsmetod. Senaste området, Hjorthöjden, såldes via 

lottdragning efter det att intressenter gavs tillfälle att anmäla sig till kommunen. Många har anmält 

intresse för tomterna inom Hultagölsområdet. Ingen tomtkö finns i avvaktan på beslut om 

försäljningsmetod. 

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

Michaelsson, C, Roger Gardell, FP, Tommy Andersson, S, observerande ersättare Lena 

Karstensson, M, samt ersättare Peter Bowin, V. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att 

ta fram en exploateringskalkyl/kostnad för projektet, med ett inriktningsbeslut om att bygga i egen 

regi. 

 

Att tomterna fördelas genom lottdragning för de som anmält intresse. 

_____________________ 
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2012/142 

§ 244  Besvarande av motion från Ronnebypartiets fullmäktigegrupp om att 
offentliggöra partiernas bokslut och verksamhetsberättelse innan partistöd betalas 
ut 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-11 Motion från Ronnebypartiets 

fullmäktigegrupp om att offentliggöra 
partiernas bokslut och 
verksamhetsberättelse innan partistöd 
betalas ut  

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-26 KF § 127/2012 2012-04-26, Anmälan av 
motion från Ronnebypartiets 
fullmäktigegrupp om att offentliggöra 
partiernas bokslut och 
verksamhetsberättelse innan partistöd 
betalas ut 

   

3 Handling 2012-04-10 Motion från Ronnebypartiets 
fullmäktigegrupp om att offentliggöra 
partiernas bokslut och 
verksamhetsberättelse innan partistöd 
betalas ut, Ronnebypartiets 
fullmäktigegrupp 

   

 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronnebypartiets fullmäktigegrupp genom Per Ericsson har lämnat in en motion gällande 

att offentliggöra partiernas bokslut och verksamhetsberättelse innan partistöd betalas ut. 

Partiet anser att det är fel att inte partierna behöver offentliggöra sina 

verksamhetsberättelser och bokslut på samma sätt som kommunen kräver att andra 

föreningar gör detta när de söker bidrag. De riktlinjer som finns för ansökan till 

verksamhetsbidrag inom kulturverksamheten ser man som ett minimum för vad som bör 

gälla för de politiska partierna: 

 

- Verksamhetsberättelse 

- Resultat- och balansräkning 

- Verksamhetsplan och budget för det verksamhetsår ansökan avser 

- Revisionsberättelse 

Där till vill Ronnebypartiet att resultaträkningen skall innehålla särskilda poster: 

- Specificerat hur stort partistödet är 

- Övriga intäkter, där större belopp specificeras med storlek och utbetalare 

- Kostnader för löne- eller löneliknande kostnader 

- Hur mycket som översänds till överordnad riks- eller regional organisation 

- Vad dessa ersättningar avser, t.ex. löner 

- Antal medlemmar partiet har i kommunen 

Om ett parti har fler än en organisation inom kommunen, t.ex. kommunorganisation och 

lokalorganisation skall redovisning lämnas för samtliga. 
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Det kommunala partistödet infördes i Sverige 1965 för att stärka de politiska partiernas 

ställning i den kommunala demokratin pågrund av dess centrala roll. Stödet skulle avse 

politisk verksamhet i kommunen respektive landstingskommunen, däremot ansågs det som 

självklart att ingen kontroll av att partistödet användes för endaste politisk verksamhet i 

kommunen skulle ske. Sedan dess har det kommunala partistödet setts över vid ett flertal 

tillfällen bland annat i samband med utformningen av en ny kommunallag (SOU 1991:80). 

De förändringar som översynen medförde innebar bland annat att fullmäktige fick besluta 

om partistödets former från att tidigare endast ha kunnat besluta om stödets nivå.  

 

Den 20 maj 2010 gav regeringen i uppdrag till Kommittén för förstärkning av den 

kommunala demokratins funktionsrätt att utreda det kommunala partistödet. Kommitténs 

resultat presenteras i betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) den 20 maj 

2012. Av utredningen framgår att lagregleringen av det kommunala partistödet idag är 

begränsat. Det finns både för- och nackdelar med detta då principen om fri åsiktsbildning 

förutsätter stor varsamhet när det gäller regleringen av partiernas verksamhet. 

 

Sammanfattningsvis så anser kommittén att syftet med partistödet, att stärka de politiska 

partiernas ställning i den kommunala demokratin och för att förbättra partiernas möjlighet 

att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna är tydligt och att 

ingen ytterligare förtydning är nödvändig. Stödet avser enbart partiverksamhet som är 

knuten till utgivande kommun eller landsting, överföringar av partistöd mellan olika nivåer 

inom partiorganisationerna är förenliga med partistödets syfte enkom i den del de 

motsvaras av motprestationer som främjar politisk verksamhet i utbetalande kommun eller 

landsting. I händelse att en kommun eller landsting önskar möjlighet att återkräva partistöd 

i fall där det tydligt framgår att stödets använts i strid med syftet rekommendera kommittén 

att syftet understryks i sitt reglemente eller i beslut om partistöd.  

 

Med kommunfullmäktiges roll i den kommunala demokratin som utgångspunkt pekar 

kommittén också på vikten av ett specificerat representationskrav som knyter an direkt till 

resultatet av valet till fullmäktige. Där till får fullmäktige besluta att partistöd skall 

beräknas enbart utifrån mandat som har fastställd ledamot vid utbetalningsbeslutet. 

 

Kommittén poängterar också att kommuner och landsting bör ha möjligheten att återkräva 

partistöd som använts feltaktigt eller avräkna sådant stöd mot efterföljande utbetalningar. 

Detta bör dock tydligt förbehållas i reglementet för partistöd. För att kunna bedöma 

huruvida utbetalat stöd har använts felaktigt torde det enligt kommittén finnas krav på 

återrapportering av stödets användning till fullmäktige. Redovisningen skall avse perioden 

1 januari till 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 

räkneskapsårets utgång och skall ges in tillsammans med granskningsrapport från revisor. 

 

Dock anser kommittén att det inte borde införas någon allmänt gällande sanktion för 

partier som underlåter att komma in med årlig redovisning men att fullmäktige inte skall 

tvingas att utge partistöd till partier som överhuvudtaget inte lämnar någon redovisning. 

Det föreslås därför att det i lag skall uttalas att fullmäktige i förväg får ställa krav på att 

partier som underlåter att inkomma med redovisning. Partier som inkommer med 

redovisning skall inte förlora möjligheten till partistöd kommande år baserat på 

sakinnehållet men kan få krav på återbetalning om det tydligt framgår att stödet inte 

använts i enighet med syftet.  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(69) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-18 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kommitténs betänkande kommer att gå ut på remiss till mitten av september 2012. 

Bedömning 
Betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) från Kommittén för förstärkning 

av den kommunala demokratins funktionsrätt belyser flera av förslagen till förändrade 

former för partistöd i Ronneby kommun i Ronneby Partiets motion. Det är således lämpligt 

att invänta eventuella remissyttranden till kommitténs betänkande innan formerna för 

partistöd i Ronneby kommun utreds vidare. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att invänta remissyttranden på 

betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) innan formerna för partistödet i 

Ronneby kommun utreds. 

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

JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, samt ersättare Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
Kenneth Michaelsson, C, yrkar avslag på motionen. 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 

Anna Carlbrant, RP, deltar ej i beslutet. 

_____________________ 
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2012/219 

§ 245  Ansökan om bidrag till Interreg IV A Södra Östersjöprogrammet 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-11 Framställan från Södra 

Östersjöprogrammet om bidrag till 
programkonferens den 23-24 oktober på 
Ronneby Brunn  

   

2 Handling 2012-05-25 Ansökan om bidrag till Interreg IV A Södra 
Östersjöprogrammet, Regionförbundet 

   

 

 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Följande framställan har inkommit från Södra Östersjöprogrammet: 

Den 23-24 oktober blir det tillfälle att marknadsföra och sätta Ronneby på kartan för 150 

tjänstemän, projektledare och politiker i Södra Östersjöområdet! 

 

Interreg IV A Södra Östersjöprogrammet, med deltagare från Sverige, Danmark, Polen, 

Tyskland och Litauen planerar att hålla sin årliga programkonferens i Sverige och valet har 

fallit på Ronneby Brunn. 

 

Programmet för konferensen är ännu inte klart, men kommer att inkludera spridning av 

projektresultat, nätverkande och diskussioner om den framtida programperioden. 

Inbjudningar kommer att gå ut före sommaren och spridas via flera informationskanaler 

(hemsidor, Facebook, Twitter mm).  

 

Finns det intresse från Ronneby kommun att medverka i/bidra till genomförandet av 

konferensen? I så fall får ni gärna kontakta oss för vidare diskussion. 

 

Johan Lundbäck, Regionförbundet i Kalmar, johan.lundback@rfkl.se, tel 0480- 448 342 

Maria Korner, Region Skåne, maria.korner@skane.se tel 040-675 3227 

 

I Södra Östersjöprogrammet ingår Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län från 

Sverige. I övrigt ingår Bornholm och Själland i Danmark, västra Litauen, samt 

kustregionerna i Polen och östra Tyskland. Läs gärna mer om programmet på: 

http://www.kalmar.regionforbund.se/sv/Projekt-Foretagsstod/South-Baltic/ och 

www.southbaltic.eu. 

 

Medverka i/bidra till skulle kunna innebära följande: 

- Öppningsanförande av ledande politiker för att hälsa välkommen till Ronneby och 

marknadsföra kommunen 

- Bidra med till exempel en rundtur; 

- en måltid för deltagarna; 

Vid möten av nationell vikt har Ronneby kommun tidigare bidragit med 100 SEK per 

person för en lunch. I detta fall alltså 15 000 SEK. 

http://www.southbaltic.eu/
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Bedömning 
Att bidra till konferensen med kring 150 representanter från Södra Östersjöområdet kan 

med rätt insatser skapa stort mervärde för kommunen och det fortsatta internationella 

arbetet. Bland deltagarna finns potentiella samarbetspartners inför framtida projekt eller 

initiativ och det är viktigt att Ronneby och till området för programmet hör bland andra 

Ronneby kommuns vänort Elblag samt Bornholm. Det är där till ett viktigt tillfälle att 

marknadsföra Ronneby som besöksmål.  

 

Med hänvisning till det att evenemang av nationell vikt av Ronneby kommun erhållit 

bidrag på 100 SEK per person för en lunch kan det med tanke på den marknadsföring 

Ronneby får genom mötet vara rimligt att bidra med detsamma. Minimal motprestation för 

Ronneby kommuns torde vara ett öppningsanförande från en ledande politiker för att hälsa 

välkomna till Ronneby och marknadsföra kommunen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 

Att med hänvisning till ovanstående bedömning besluta att bidra med 15 000 SEK för en 

lunch under Södra Östersjöprogrammets programkonferens i Ronneby den 23-24 oktober 

2012. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget. 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bidra med 15 tkr för en 

lunch under Södra Östersjöprogrammets programkonferens i Ronneby den 23-24 oktober 

2012. 

 

Att kostnaden belastar kontot för oförutsedda utgifter. 

 

Tommy Anderson, S, deltar ej i beslutet. 

_____________________ 
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2011/350 

§ 246  Förslag till Barn- och ungdomspolitisk strategi för Ronneby kommun 2012-
2015 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-13 Barn- och ungdomsstrategi för Ronneby 

KF § 115/2007 
   

2 Handling 2012-06-13 Reviderad strategi efter remissyttranden    

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-13 Förslag till beslut     

4 Handling 2012-06-11 Remissyttrande Överförmyndarnämnden    

5 Handling 2012-03-07 Yttrande över barn- och ungdomspolitisk 
strategi för Ronneby kommun 2012-2015, 
Socialnämnden 

   

6 Handling 2012-03-06 Yttrande Utbildningsnämnden    

7 Handling 2012-03-05 Yttrande gällande förslag till Barn- och 
ungdomspolitisk strategi för Ronneby 
kommun 2012-2015, Äldreomsorgen 

   

8 Remissvar utg. remiss 2012-02-09 Remissyttrande gällande förslag till Barn- 
och ungdomspolitisk strategi § 14/2012, 
Fritid- och kulturnämnden 

   

9 Remissvar utg. remiss 2012-01-31 Yttrande över barn- och ungdomspolitisk 
strategi § 29/2012, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

10 Handling 2011-10-31 Förslag till Barn- och ungdomspolitisk 
strategi för Ronneby kommun 2012-2015 

   

 

 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsstrategin för Ronneby kommun antogs av Kommunfullmäktige 2007, 

KF § 115/2007. På uppdrag av Folkhälsorådet har en uppföljning av strategin genomförts 

under 2011. Utifrån uppföljningens resultat dras följande slutsatser:  

 Nämnderna utrycker tydligt att de har ett barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhet.  

 Syftet med barn- och ungdomsstrategin bör tydliggöras.  

 Strategin bör revideras för att underlätta att den används som ett vägledande dokument för 

samtliga nämnder och verksamheter. 

 

Folkhälsorådet har därav givit kommunens folkhälsosamordnare uppdraget att utarbeta ett 

förslag till en ny strategi. Revideringen av nuvarande strategi är ett steg i arbetet med att 

utarbeta en handlingsplan för barn- och ungdomsfrågor.  
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Strategin syftar till att vara ett stöd i arbetet med att säkerställa barns och ungdomars 

rättigheter i Ronneby kommun. Ambitionen med strategin är att inte upprepa sådant som 

redan finns angivet eller fungerar bra, utan att den ska ha ett utvecklingsfokus utifrån 

föreslagna strategier och prioriterade områden.  

Strategin har skickats på remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag. 

Remissförfarandet har pågått fr.o.m. 2011-11-04 t.o.m. 2012-02-29.   

 

Inkomna yttranden 
Nedan redovisas inkomna yttranden och synpunkter.  

 

Fritids- och Kulturnämnden  

Fritids- och Kulturnämnden beslutade att ställa sig bakom förslaget till Barn- och 

ungdomspolitisk strategi.  

 

Äldrenämnden  

Äldrenämnden delar förslaget till Barn- och ungdomspolitisk strategi och anser att 

barnkonventionen ska beaktas i alla beslut. Nämnden tillägger att det för nämndens del inte 

behövs utses någon kontaktperson eller upprättas ett barnbokslut för Äldrenämndens 

verksamhet.  

 

Miljö- och Byggnadsnämnden   

Miljö- och Byggnadsnämnden har inga invändningar mot strategins inriktning och de 

strategier som föreslås. Nämnden anser dock att tillvägagångssättet för detta bör ske 

genom att integrera dessa i myndighetens ordinarie verksamhet och ej något utöver 

myndighetsutövningen.  

Vidare anges att ett barnbokslut för Ronneby kommun bör begränsas till ett centralt 

dokument genom information som inhämtas genom exempelvis interna enkäter eller 

likande. Detta då Miljö- och byggnadsförvaltningen är en mycket slimmad och platt 

organisation.  

Nämnden anser slutligen att det är ett bra förslag att en kontaktperson med särskilt ansvar 

för barn- och ungdomsfrågor och barnkonventionen utses i nämnden.  

 

Socialnämnden  

Socialnämnden lyfter värdet av att ha en övergripande strategi för att poängtera att barn 

och ungdomsfrågor är viktiga samt att det är angeläget att lyfta barnkonvention med tanke 

på att kunskaperna om konventionen är bristande.  

Nämnden lyfter att de strategier som föreslås är implementerade i nämndens verksamhet 

genom riktlinjer, mål och lagar. Nämnden bör dock beakta hur barnperspektivet hanteras i 

allmänna ärenden.  

 

Det föreslår att arbete organiseras och byggs upp som övrigt folkhälsoarbete och revideras 

årligen, att de åtgärder som föreslås tidplaneras samt att ansvar för åtgärderna tydliggörs. 

Nämnden anser att behovet av bokslut och checklistor bör diskuteras och att stöd i 

framtagandet av dessa krävs. En sammanhållande funktion behövs för att organisera 

arbetet. Det inledande arbetet bör ske med stöd av Folkhälsorådet för att senare övertas i 

större utsträckning av nämnden.  

Vidare anges att alternativet är att nämnden på egen hand sätter upp verksamhetsmål 

utifrån barnkonventionen, ansvara för att målen nås och redovisar måluppfyllelse i 

samband med bokslut.  
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Frågan om ett kommunalt barnombud bör flyttas fram till ett senare skede av 

strategiperioden, med hänvisning till resultatet av kommande uppföljningar och 

utvärderingar.  

Avslutningsvis påtalas att jämställdhetsperspektivet ska uppmärksammas i dokumentet.  

 

Utbildningsnämnden  

Nämnden anser att de åtgärder som lyfts i strategin, med ansvar specifikt för nämnden, är 

överflödiga och enbart arbetskrävande mot bakgrunden av den statliga styrningen av 

utbildningsverksamheten.  

Vidare anges att det möjligen finns andra nämnder som kan ha behov av styrning genom 

de åtgärder som lyfts i strategin.  

 

Överförmyndarnämnden  

Nämnden avger remissyttrande utan erinran.  

Bedömning 
Utifrån yttranden ovan är bedömningen att nämndernas mening och behov av styrning 

genom en Barn- och ungdomspolitisk strategi skiljer sig åt. Detta är väntat då frågor som 

rör barns och ungdomars rättigheter är direkt kopplat till och mer angeläget för vissa 

nämnder.  

 

Det går dock att utläsa ett antal gemensamma behov såsom ökad kunskap om FN:s 

barnkonvention samt vikten av att integrera arbetet i ordinarie arbete för att inte belasta 

ordinarie verksamhet.  

 

Ett strategiskt och hållbart arbete, för att stärka barns och ungdomars rättigheter i Ronneby 

kommun, bedöms till en början ske genom utbildningsinsatser för samtliga nämnder samt 

revisorer och tjänstemän i barnkonventionen och regeringens samlade strategi för att stärka 

barnets rättigheter i Sverige. Därefter bör varje nämnd/bolag formulera egna 

verksamhetsmål utifrån barnkonventionen och för nämnden/bolaget relevanta uppsatta 

strategier. Nämnden/bolaget ansvarar för att målen nås och redovisar måluppfyllelse i 

samband med ordinarie bokslut.  

 

För att underlätta att arbetet med frågorna hålls aktuella vid politiska beslut är det 

angeläget att varje nämnd/bolag utser en politiker med särskilt ansvar för barn- och 

ungdomsfrågor och barnkonventionen. Det underlättar även för barn och ungdomar att 

komma i kontakt med politiker.  

 

Under våren 2013 redovisas resultatet av LUPP- enkät (lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken). Enkätundersökningen genomförs under hösten 2012 för samtliga 

elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet. Resultatet ska spridas till samtliga nämnder och 

förvaltningar i kommunen som berörs. Resultatet är ett mycket bra verktyg för att tillvarata 

barns och ungdomars synpunkter avseende fritid, skolan, politik, samhälle, inflytande, 

trygghet, hälsa och framtid samt involvera barn och ungdomar i processer och utveckla den 

kommunala verksamheten. Det bedöms därmed felaktigt att arbeta fram en barn- och 

ungdomspolitiskt handlingsplan innan resultatet har redovisats.  
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Förslag till Barn- och ungdomspolitisk strategi 2012- 2015 revideras efter remissyttranden 

enlig följande (se bifogad Barn- och ungdomspolitisk strategi):   

 

 Utbilda politiker, revisorer och tjänstemän i kommunen avseende barns och ungdomars 

rättigheter/barnkonventionen.  

 Alla förvaltningar/nämnder och kommunala bolag ska formulera egna verksamhetsmål utifrån 

barnkonventionen och för dem relevanta uppsatt strategier. Varje förvaltning/nämnd och bolag 

ska ansvara för att målen nås.  

 Verksamhetsspecifika mål kopplas till ordinarie bokslut (istället för enskilt barnbokslut).  

 Varje nämnd/bolag ska utse en politiker (istället för kontaktperson) med särskilt ansvar för barn- 

och ungdomsfrågor och barnkonventionen. 

 Handlingsplan för barn- och ungdomsfrågor, och då inte bara frågor som har en direkt koppling 

till strategin och barns och ungdomars rättigheter, arbetas in i kommande folkhälsoplan.   

 Övriga åtgärder tas bort.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta förslag till Barn- och ungdomspolitisk strategi 2012-2015 och 

att med denna därmed ersätta nuvarande Barn och ungdomsstrategi för Ronneby kommun, 

KF § 115/2007. 

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

Gardell, FP, Tommy Andersson, S, samt ersättarna Monika Lindqvist, s, och Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
Kenneth Michaelsson, C, yrkar att enkäten LUPPEN (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 

läggs in under åtgärder. 

 

Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att åtgärden gällande kontaktpersoner ska strykas. 

 

JanAnders Palmqvist, S, yrkar att ordet ansvariga, gällande att barn och ungdomar och ansvariga 

politiker träffas regelbundet, ska strykas.  

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

Arbetsutskottet bifaller desamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta Barn- och 

ungdomspolitisk strategi 2012-2015, med ovanstående justeringar, samt att denna därmed 

ersätter nuvarande Barn och ungdomsstrategi för Ronneby kommun, KF § 115/2007. 

_____________________ 
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2012/208 

§ 247  Cefurs organisatoriska placering 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-21 Cefurs organisatoriska placering     

 

 

Projektledare Sölve Landén lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
När Cefur startades, i april 2011, höll den nya förvaltningsorganisationen på att byggas 

upp. Tillsammans med Ronneby Kunskapskälla och Cela, som tidigare ingått i 

Informationsenheten, placerades Cefur i Näringslivsenheten. En tanke var då att Cefur, 

Ronneby Kunskapskälla och Cela (CRC) vid utgången av 2011 eventuellt skulle bli ett 

aktiebolag eller en ideell förening. 

 

En utredning om organisationen för CRC ledde till fram till att man tills vidare stannar i 

förvaltningsorganisationen. Frågan om kopplingen till Näringslivsenheten ska bestå kan 

därför behöva ställas. En alternativ organisatorisk placering är 

Kommunledningsförvaltningen. 

Bedömning 
Näringslivsenhetens uppdrag har under de gångna 12 månaderna i olika avseenden spetsats 

till och koncentrerats till insatser som direkt syftar till att utveckla näringslivet. För CRC är 

näringslivet en viktig målgrupp men inte den enda. Om CRC flyttas till Kommunlednings-

förvaltningen kan Näringslivsenheten fortsätta att nischa in sig på företagen och deras 

utveckling. Samtidigt kan CRC bli mer synlig i förvaltningsorganisationen och öka sin 

delaktighet i kommunikationsflödet och de administrativa processerna.  

 

Den goda relationen och det nära samarbetet med Näringslivsenheten kan och bör 

utvecklas vidare också efter en förändring. 

Förslag till beslut 
KSAU föreslås besluta 

- att Cefur, Ronneby Kunskapskälla och Cela flyttas över till Kommunledningsförvaltningen 

- att förändringen genomförs vid kommande halvårsskifte 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till första att satsen, samt i andra att satsen 

förändringen genomförs 1 oktober 2012. 

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

Arbetsutskottet bifaller desamma. 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Cefur, Ronneby Kunskapskälla och 

Cela flyttas över till Kommunledningsförvaltningen. 

Att förändringen genomförs 1 oktober 2012. 

_____________________ 
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2012/209 

§ 248  Styrgruppen för Cefur 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-21 Styrgruppen för Cefur     

 

 

Projektledare Sölve Landén lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I anslutning till att Cefur startades, i april 2011, tillsattes en styrgrupp bestående av Roger 

Fredriksson, JanAnders Palmqvist och Johan Sandberg. Eventuellt skulle Cefur 

tillsammans med Ronneby Kunskapskälla och Cela (CRC) senare bli aktiebolag eller ideell 

förening. Avsikten var att då aktualisera frågan om styrgrupp igen.  

 

En utredning om organisatorisk form för CRC genomfördes hösten 2011. Här 

rekommenderades att CRC tills vidare stannar i förvaltningsorganisationen, vilket också 

blivit fallet. Frågan om styrgrupp för Cefur bör därför tas upp igen. För detta talar också att 

Johan Sandberg avsagt sig uppdraget att ingå i styrgruppen. 

Bedömning 
I styrgruppen har politiker och tjänstemän mötts för att diskutera utvecklingsidéer, 

prioritera mellan alternativa insatser, öppna för god planering och framgångsrikt 

genomförande av insatserna. Det har varit en stor fördel att kommunens politiska ledning 

och mer än ett parti (eller politiskt block) är med. Gruppen bör samtidigt vara liten för att 

enklare kunna mötas med kort varsel. 

Förslag till beslut 
KSAU föreslås besluta 

- att styrgruppen för Cefur i fortsättningen ska bestå av två personer, nämligen 

Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande. 

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

Tommy Andersson, S.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att styrgruppen för Cefur i fortsättningen ska bestå av två personer, 

Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande. 

_____________________ 
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2012/210 

§ 249  Budget för Cefur 2012 och 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-21 Budget för Cefur 2012 och 2013     

 

 

Projektledare Sölve Landén lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Arbetet med att bygga upp Cefur, Center för forskning och utveckling i Ronneby, inleddes 

i april 2011. KS finansierar verksamheten med medel reserverade enligt särskilt beslut om 

återbetalning av villkorade aktieägartillskott.  

 

Under april-december 2011 uppgick kommunens kostnad för Cefur till 1.039 tkr. Av 

beloppet var 530 tkr tillväxtmedel från Region Blekinge och 509 tkr återbetalning av 

aktieägartillskott.  

 

Beloppet för 2012 har i styrgruppen redovisats till 3.767 tkr. För 2013 är det beräknade 

beloppet 4.995 tkr.  

 

Går ansökningar om externa projektmedel igenom minskas behovet av villkorade 

aktieägartillskott. Hittills i år gjorda ansökningar kan ge resursförstärkning om totalt 1.200 

tkr 2012 och 1.800 tkr 2013. 

Bedömning 
Cefurs fasta kostnader ökar från 2011 till 2012 till följd av nya avtal med lärosäten och två 

anställda i stället för en. Kostnaderna avser drygt halva 2012 och får full effekt först 2013. 

Också utvecklingsinsatser som inleds eller pågår 2012 förväntas växa i omfattning nästa år. 

En annan förändring 2013 är att Cefur då behöver betala lokalkostnader för första gången. 

 

Den samlade utvecklingen har sin bakgrund bland annat i visionen för Cefur: ”En 

internationellt erkänd innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, 

med Cradle to Cradle i särskilt fokus”.  

Förslag till beslut 
KSAU föreslås besluta 

- att Cefurs budget för 2012 sätts till 3.767 tkr och för 2013 till 4.995 tkr 

- att insatserna finansieras genom medel som är reserverade enligt särskilt beslut om 

återbetalning av villkorade aktieägartillskott 

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

JanAnders Palmqvist, S. 
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Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget. 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att Cefurs budget för 2012 sätts till 3 767 tkr och för 2013 till 4 995 tkr. 

Att insatserna finansieras genom medel som är reserverade enligt särskilt beslut om återbetalning av 

villkorade aktieägartillskott. 

_____________________ 
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2012/212 

§ 250  Villkor för uthyrning av lokaler, Ronneby Kunskapskälla 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-21 Mängdrabatt vid uthyrning av lokaler på 

Ronneby Kunskapskälla  
   

 

Projektledare Sölve Landén lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Lokalerna på Ronneby Kunskapskälla används i hög grad av studenter och besökare som 

deltar i någon av de aktiviteter som ingår i verksamheten. I mån av plats hyrs lokalerna ut 

till företag och organisationer för möten eller utbildningar. Lokaltaxa för detta fastställde 

Kommunstyrelsen 2011-06-07 § 169.  

Den fastställda hyrestaxan avser uthyrning per timme, halvdag eller heldag. Däremot finns 

ingen taxa för uthyrning under en eller fler veckor. 

Bedömning 
Det har visat sig finnas behov av att hyra en utbildningslokal under längre perioder. Enligt 

taxan är priset för de avsedda lokalerna 1000 kr per dag. Dagstaxan bör kompletteras med 

pris för hyresperioder om 1-4 veckor.  

Förslag till beslut 
KSAU föreslås besluta att hyrestaxan för Ronneby Kunskapskälla kompletteras på följande 

sätt: 

- Uthyrning 1 vecka:   3 000 kr 

- Uthyrning 2 veckor: 5 500 kr 

- Uthyrning 3 veckor: 7 500 kr 

- Uthyrning 4 veckor: 9 000 kr. 

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 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsens beslutar att vid längre uthyrningsperioder har verksamheten rätt att göra särskilda 

affärsmässiga överenskommelser. 

_____________________ 
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2012/229 

§ 251  Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-30 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och 

rapportering 16 kap 6f§ socialtjänstlagen  
1 kvartalet ÄN § 67/2012, Äldrenämnden 

   

 

 

Äldrenämnden § 67/2012 

Sammanfattning 
Skriftlig redovisning föreligger av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och 

rapportering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, första kvartalet 2012, för äldreomsorgen. 

Äldrenämndens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

_____________________ 
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2011/334 

§ 252  Tertialuppföljning per 30 april 2012  

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-07 Tertialuppföljning per 30 april 2012, delvis 

utbytta sidor till Kommunfullmäktige 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS § 192/2012 2012-06-05, 
Tertialuppföljning per 30 april 2012 

   

3 Handling 2012-05-28 Tertialuppföljning per 30 april 2012, 
Ekonomienheten 

   

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämndens presidie, Lena Karstensson, M, och Knut Svensson, C, 

förvaltningschef Jan Moberg, Fritids- och kulturförvaltningens presidie, Håkan Robertsson, S, och 

Claes Diurhuus-Gundersen, M, förvaltningschef Tommy Johansson, samt Äldrenämndens 

förvaltningschef Torill Skaar lämnar en redovisning från Tertial I per 30 april 2012. De redovisar 

även skäl till underskott samt förslag till åtgärder för att komma tillrätta med problemen. 

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

Anderson, S, Anna Carlbrant RP, samt ersättare Peter Bowin, V. 

 

Ordförande Roger Fredriksson, M, tackar för redovisningen. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2012/93 

§ 253  Ansökan om utbetalning räntemedel Leader Blekinge 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-29 Revidering av beslut avseende 

räntekostnad i Leader Blekinge  
   

2 Handling 2012-03-07 Ansökan om utbetalning räntemedel 
Leader Blekinge, Leader Blekinge 

   

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Leader Blekinge är ett EU-program för länets fem kommuner avseende landsbygds- och 

skärgårdsutveckling. EU-medlen betalas ut först i efterhand varför Leader Blekinge måste använda 

sig av en checkkredit i bank. Detta ger upphov till en icke stödberättigad räntekostnad som måste 

finansieras på något sätt.  

 

Leader Blekinge har nu ansökt om utbetalning av räntemedel. Ronneby kommuns kommunstyrelse 

har tidigare beslutat om att Leader Blekinge får fakturera Ronneby kommun för bidrag/avgift 

avseende kommunens andel av beräknad årlig, ej avdragsgill räntekostnad fördelad enligt hur EU-

medlen kommer länets kommuner tillgodo.  

 

I bifogad ansökan om utbetalning anges räntekostnader för åren 20080101-20120331 som 

beräkningsgrund, samt att fördelningen av kostnaden mellan kommunerna sker enligt ungefärlig 

befolkningsfördelning. Ronnebys andel av räntekostnaden beräknas till 20%, eller 32 508 kr. 

Debitering kommer fortsättningsvis ske i efterhand av faktisk kostnad. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utbetalning ska ske enligt förslag från Leader Blekinge avseende 

räntemedel för de medel ansökan 2012-04-10 gäller och även för Leader Blekinges kommande 

räntekostnader. Beslutet förutsätter att övriga kommuner i länet accepterar förslaget. 

 

Kostnaden ska belasta kommunens centrala konton.  

 

Tidigare beslut (§62/2012) i ärendet upphävs. 

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

Michaelsson, C, samt ersättare Peter Bowin, V. 

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

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utbetalning ska ske enligt förslag från Leader Blekinge avseende 

räntemedel för de medel ansökan 2012-04-10 gäller och även för Leader Blekinges kommande 

räntekostnader. Beslutet förutsätter att övriga kommuner i länet accepterar förslaget. 

 

Kostnaden ska belasta kommunens centrala konton.  

 

Tidigare beslut (§62/2012) i ärendet upphävs. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna verkställighet av utbetalning av medel med 

omedelbar verkan och kommer att lämna en redovisning till Kommunstyrelsen med stöd av 

intentionen i § 62/2012. 

_____________________ 
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2012/171 

§ 254  Ställningstagande planeringsförutsättningar avseende befolkningsutveckling 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU § 187/2012 2012-05-14, 

Ställningstagande 
planeringsförutsättningar avseende 
befolkningsutveckling 

   

2 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 
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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 

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.  

Arbetsutskottets beslut 2012-05-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

_____________________ 
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2012/230 

§ 255  Anhållan om tilläggsanslag för inventarier 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-04 Anhållan om tilläggsanslag för inventarier, 

Socialnämnden 
   

 

 

Socialnämnden § 88/2012 

 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Socialnämnden har sammanlagt 225 tkr på kontot för investeringar. Med anledning av nya lokaler 

och flytt av verksamhet har köp av kontorsmöbler mm varit nödvändigt. Detta har medfört att vid 

behov av ytterligare oförutsedda investeringar under resterande del av året, inom framförallt 

handikappomsorgen, så är Socialnämnden i behov av ytterligare medel till inventarier. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen anhålla om ett tilläggsanslag om 100 tkr för 

oförutsedda utgifter/inventarier. 

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

JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, samt ersättare Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar avslag på begäran om tilläggsanslag. 

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

bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Socialnämndens begäran om tilläggsanslag. 

_____________________ 
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2012/231 

§ 256  Samarbetspolicy mellan Socialförvaltningen och Ronnebyhus 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-04 Samarbetspolicy mellan 

Socialförvaltningen och Ronnebyhus, 
Socialnämnden 

   

 

 

Socialnämnden § 94/2012 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Individ- och Familjeomsorgsverksamheten och AB Ronnebyhus har sedan lång tid tillbaka 

samarbetat i olika former för att hitta lösningar på boendesituationen för IFO:s klienter. På grund av 

växande svårigheter med boende och ett ökat antal personer som saknar fast bostad har tjänstemän 

från Individ- och Familjeomsorgsverksamheten och AB Ronnebyhus fått i uppdrag att utarbeta en 

gemensam policy. Tjänstemannagruppen har arbetat sedan hösten 2009 och arbetet har byggt på 

tidigare förslag till gemensam policy. 

 

Vid gruppens sista möte i december 2011 konstaterades att gruppen var överens om det mesta men 

att det fanns punkter där tjänstemannagruppen inte kunde enas. Frågan lämnades då till ordförande 

Kristina Valtersson, C, och förvaltningschef Birgitta Ratcovich för överläggningar med AB 

Ronnebyhus ledning. Överläggningar har ägt rum utan förändringar. 

Bedömning 
Den gemensamt utarbetade Policyn är viktig och klargör ansvar och samarbetsformer. 

Verksamhetschefens bedömning är att policyn på många områden kommer att leda till ett bättre 

samarbete och större möjligheter att hitta lösningar på boendesituationen för IFO:s klienter.  

 

Det finns delar i Policyn som enligt bedömningen kommer att innebära större svårigheter för 

Socialförvaltningens klienter att få en egen bostad och som även innebär en förskjutning av ansvar 

för bostadsförsörjning från kommunen, och i allmänhet till Socialförvaltningen. 

 

De delar av policyn där tjänstemannagruppen inte kunnat komma överens är: 

 

Pkt 2.1 där det med föreslagen formulering finns en risk för att Socialförvaltningen kommer att 

behöva ta ansvar för bostadsförsörjningen för alla hushåll med låg eller osäker inkomst genom 

hyresgarantier. Enligt verksamhetschefens mening bör hushåll med rätt till försörjningsstöd normalt 

kunna få hyra bostad av ett allmännyttigt bostadsföretag. Likaså bör hushåll med 

betalningsanmärkningar normalt kunna få hyra bostad av ett allmännyttigt bostadsföretag. 

 

Pkt 2.4 när det gäller de särskilda kraven för sk övergångsbostäder anses att Socialförvaltningen 

behöver ha möjlighet att använda sig av bostäderna till personer i målgruppen utan att inhämta 

klartecken från Ronnebyhus för varje enskild placering.  
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Dessa punkter bör enligt verksamhetschefens mening bli föremål för ytterligare beredning på 

politisk nivå, innan Policyn i sin helhet kan godkännas.   

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att tillstyrka ovanstående policy med undantag för pkt 2.1 och 2.4 samt 

översända ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

VD för Ronnebyhus Sven-Olof Klaesson lämnar följande beslutsförslag 

Samarbetspolicy IFO 

Hur kan Ronnebyhus bidra till bostadsförsörjningen för hushåll, som på grund av sociala och 

ekonomiska grunder, har svårt att få en egen bostad. Svaret på denna fråga finns till vissa delar i den 

samarbetspolicy som arbetats fram gemensamt av Ronnebyhus och IFO. 

Ronnebyhus och IFO är överens om mycket men inte riktigt allt. Som vi uppfattar det är 

Ronnebyhus ”förstavalet” när det gäller att lösa boendefrågan för de angivna hushållen. Samverkan 

med privata fastighetsägare förekommer, men i mindre omfattning. Ronnebyhus välkomnar en 

breddning av ansvarstagandet. 

Ronnebyhus primära mål är att erbjuda tryggt, trivsamt och attraktivt boende till alla sina 

hyresgäster. Samverkan med IFO innebär i många fall en konflikt med detta övergripande mål, en 

målkonflikt som överbryggas tack vare det samhällsuppdrag som bolaget har, och det ansvar som 

bolagets ledning känner och tar. 

På två punkter har IFO invändningar i nu liggande förslag till policyhandling. 

Den första handlar om Ronnebyhus krav på hyresgarantier i sex månader för hushåll med låg eller 

osäker inkomst och som har betalningsanmärkningar. Socialförvaltningen befarar att man 

härigenom kan komma att ta ansvar för alltför många hushåll med låg eller osäker inkomst. 

Ronnebyhus gör samma bedömning och anser att detta ansvar inte ska vila på bostadsbolaget utan i 

stället Socialförvaltningen. Som stöd för detta hänvisas till liknande frågor hanteras i andra 

kommuner. 

Den andra punkten handlar om Ronnebyhus inflytande när det gäller vem som ska bo i s.k. 

övergångslägenheter. Målgruppen för dessa lägenheter är boende som saknar lägenhet och som inte 

kan få lägenhet p.g.a. störningar eller motsvarande. Lägenheten ska användas under tiden egen 

bostad kan anskaffas. Maximal boendetid är fyra månader. 

Det är viktigt för Ronnebyhus att ha information och inflytande över vem som bor i dessa 

lägenheter. Det som inte får inträffa är att hyresgäster som varit störande i någon av Ronnebyhus 

lägenheter och bidragit till otrygghet och otrivsel i något av Ronnebyhus bostadsområden får en ny 

lägenhet i ett annat eller samma område. Då tappar Ronnebyhus trovärdighet, både bland 

hyresgästerna och inom den egna organisationen. 

Under en provperiod på sex månader har Socialförvaltningen själva förfogat över uthyrningen av 

övergångslägenheterna. Provperioden har förlöpt utan störningar men med ett antal förlorade 

nycklar som orsakar både kostnader och otrygghet. Det råder osäkerhet om hur lägenheterna 

använts under denna provperiod och slutsatsen är att försöket inte är helt utvärderat. 

 

Förslag till beslut 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 36(69) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-18 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Vi förelår att kommunstyrelsen godkänner policydokumentet i sin nuvarande utformning. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich, VD Sven-Olof Klasson och verksamhetschef Göran Fridh 

lämnar sina synpunkter i ärendet. 

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 att ärendet återremitteras och att AB Ronnebyhus och 

Socialförvaltningen för lösa frågan och återkomma med ett gemensamt förslag, går inte detta får de 

återkomma med var sitt förslag, görs bedömningen att ett ägardirektiv krävs ska detta föreslås. 

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

bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet och ger AB Ronnebyhus och 

Socialförvaltningen i uppdrag att lösa frågan och återkomma med ett gemensamt förslag, går inte 

detta får de återkomma med var sitt förslag, görs bedömningen att ett ägardirektiv krävs ska detta 

föreslås. 

_____________________ 

Exp. 
Sven Olof Klasson 
Birgitta Ratcovich 
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2012/65 

§ 257 Omfördelning av medel till Ronneby bibliotek 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-28 Yttrande angående omläggning av golv 

på huvudbiblioteket i Ronneby, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

2 Handling 2012-05-22 Uppdragsbekräftelse avseende utredning 
av skadat golv Ronneby Bibliotek, WSP 
Samhällsbyggnad 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-03-06 KS § 71/2012 2012-03-06, Omfördelning 
av medel till Ronneby bibliotek 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU § 59/2012 2012-02-27, 
Omfördelning av medel till Ronneby 
bibliotek 

   

5 Handling 2012-02-16 Omfördelning av medel till Ronneby 
bibliotek 

   

      

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har bedömt att golvet måste åtgärdas på biblioteket i Ronneby. 

Golvet är i dagsläget så dåligt att man måste stänga av delar av verksamheten och kan 

därmed inte bedriva biblioteksverksamhet på ett bra sätt. Vidare kan nämnas att personlig 

skaderisk kan uppstå. 

Det finns medel avsatta på 1 msek för 2013 till att åtgärda biblioteket, men som dagsläget 

är kan vi inte vänta till 2013.  

Nämnas kan göras att vi har 700 tkr avsatta till fönsterbyte på Skogsgårdskolan och läget 

där är inte fullt så akut utan kan vänta till våren 2013. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att golvyta på Ronneby bibliotek måste prioriteras före 

Skogsgårdsskolans fönsterbyte.  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU tidigarelägger 1 msek från 2013 till 2012 

gällande Ronneby bibliotek. 

Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU senarelägger 700 tkr från 2012 till 2013 för 

fönsterbyte Skogsgårdskolan. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att flytta 1 miljon kr från 2013 

till 2012 gällande Ronneby bibliotek. 
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Att flytta 700 tkr från 2012 till 2013 för fönsterbyte Skogsgårdskolan. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-03-06 
Kommunstyrelsen beslutar att yttrande ska inhämtas från Fritids- och kulturnämnden. 

 

 

Projektledare William Lavesson lämnar en kort redovisning av ärendet. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

_____________________ 
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2012/240 

§ 258  Förslag till hyresavtal mellan Ronneby kommun och Ronneby MCK - del av 
Påtorp 2:1 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-11 Förslag till hyresavtal mellan Ronneby 

kommun och Ronneby MCK - del av 
Påtorp 2:1  

   

 

 

Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby Motorcykelklubb, Hökarna hyr del av Påtorp 2:1 – Påtorps gård sedan 1979. Hyrestiden 

var från början 5-årig och sedan 1984 förlängs avtalet med ett år i taget. 

Föreningen har inte erlagt någon hyra utan, enligt avtal har de stått för kostnader för elförbrukning, 

sophämtning, försäkring av egna inventarier och underhåll av byggnaderna. 

Ronneby MCK använder mangårdsbyggnaden och en lada för egen verksamhet och några gånger 

per har man utomhusaktiviteter med underhållning för klubbmedlemmar och särskilt inbjudna.  

Vad gäller hyresobjektet Påtorps gård beslutades i KS 2010 § 310: ”Behålls i kommunal ägo. 

Närhet till ridanläggning”. 

Bedömning 
Av detaljplanen framgår följande: ”Området får utnyttjas för ridsportanläggning med tillhörande 

verksamhet, t ex förråd, parkeringsytor, hagar samt mindre stallar, dock ej ridhus. Inom området 

tillåts också verksamheter med direkt anknytning till ridsport, som veterinär och försäljning av 

ridsportmaterial”. 

 

Området där byggnaderna är belägna är ingen avstyckad egen fastighet utan en del av Påtorp 2:1. 

Mangårdsbyggnaden är i sådant skick att det erfordras stora investeringar för att få den i ett skick 

anpassat för bostadsändamål. Alternativ till fortsatt uthyrning till en förening är att byggnaderna 

rivs. 

Förslag till hyresavtal 
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen upplåter hyresobjektet, vilket framgår av kartan i 

bilaga 1 enl utkast till hyresavtal, på fastigheten Påtorp 2:1, till Ronneby MCK. Hyresobjektet 

uthyrs i befintligt skick, hyresgästen svarar för drift, skötsel och underhåll. Kostnaderna för 

byggnadernas försäkring och hyresobjektets fastighetsskatt erläggs som hyra. Förslag till 

hyresrättsavtal bifogas. Föreslagen hyrestid är fem år med en förlängning av ett år i sänder. 

Uppsägningstiden är satt till tolv månader och det är också föreslaget att kommunen skall ha 

möjlighet att säga upp avtalet tidigare än fem år om särskilda skäl föreligger. 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ett femårigt hyresavtal tecknas 

mellan Ronneby kommun och Ronneby MCK avseende hyresobjektet på del av fastigheten Påtorp 

2:1, hyresobjektet framgår av kartan i bilaga 1 enl utkast till hyresavtal. 

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

JanAnders Palmqvist, S, samt Tommy Andersson, S. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet och ger Tekniska förvaltningen i 

uppdrag att se över Ridklubbens avtal. 

_____________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen 
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2012/215 

§ 259  Förslag till nyttjanderättsavtal mellan Ronneby kommun och Listerby IK - 
Tromtesunda 1:10, 2:11 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-22 Förslag till nyttjanderättsavtal mellan 

Ronneby kommun och Listerby IK - 
Tromtesunda 1:10, 2:11  

   

 

 

Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Listerby Idrottsklubb arrenderar Tromtesunda 1:10 och 2:11 - Förkärla Folkets Park, Gnistan sedan 

1986. Arrendetiden var från början 4-årigt och sedan 1990 förlängs avtalet med ett år i taget. 

Arrendeavgiften har varit 7 500 kr per år där skötsel m m har åvilat föreningen, vissa år har en 

överenskommelse gjorts med kommunen där föreningen i stället för att betala arrendeavgiften har 

gjort vissa investeringar. 

Listerby IK använder festplatsen sommartid och arrangerar där välbesökta allsångskvällar samt en 

gång om året arrangerar de en mycket populär loppmarknad. 

Förslag till nyttjanderättsavtal 
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen upplåter fastigheterna Tromtesunda 1:10 och 2:11 

utan att arrendeavgift tas ut. Arrendestället utarrenderas i befintligt skick, arrendatorn svarar för 

drift, skötsel och underhåll. Listerby IK har i likhet med andra föreningar som driver anläggningar 

möjlighet att söka driftbidrag.  

Ronneby kommun svarar för byggnadernas försäkring och arrendeställets fastighetsskatt. Förlag till 

nyttjanderättsavtal bifogas. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ett tioårigt nyttjanderättsavtal 

tecknas mellan Ronneby kommun och Listerby IK avseende fastigheterna Tromtesunda 1:10 och 

2:11. 

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

Kenneth Michaelsson, C. 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ett tioårigt nyttjanderättsavtal 

tecknas mellan Ronneby kommun och Listerby IK avseende fastigheterna Tromtesunda 1:10 och 

2:11. 

_____________________ 
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2012/243 

§ 260  Förslag försäljning av del av fastigheten Svenstorp 2:2, Tallet, Nyhemsvägen 
29, Bräkne-Hoby 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-12 Förslag försäljning av del av fastigheten 

Svenstorp 2:2, Tallet, Nyhemsvägen 29, 
Bräkne-Hoby  

   

 

 

Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag 

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 del av Svenstorp 2:2, Tallet, beslutades i KS 2010 § 310: ” Fortsatt utredning. Eventuell 

förflyttning av föreningar till andra lokaler för att kunna frigöra för försäljning.”. 

Följande föreningar hyr lokaler i fastigheten: 

 
Förening Antal 

medl 

Antal/rum/m2 Hyra Drift-/ anlbidrag fr 

FoK-nämnden 

Tallets Musikförening 27 476 m2 75 152 kr/år  40 000 kr 

Bräkne-Hoby Scoutkår 36 65 m2 5 850 kr/år 5 000 kr 

 

Tallets Musikförening erhåller också stöd från Sensus för lokalkostnaderna. 

I byggnaden finns också förrådslokaler på som f n hyrs ut till två privata personer. 

Fritids- och kulturförvaltningen undersöker f n möjlighet för ovanstående föreningar att nyttja andra 

lokaler i Bräkne-Hoby. 

 

Förslag till avstyckning enligt sida 3. 

Detaljplanen från 1945 anger AII för området som är föreslaget för avstyckning och AIII för 

byggnaden, på en detaljplanändring från 1963 på markområdet söder om det föreslagna är angivet 

”Ålderdomshem” för den befintliga tegelbyggnaden. 

A = Allmänt ändamål 

II och III anger antalet våningar 

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

avstyckad del, enligt karta sida 3 av Svenstorp 2:2, Nyhemsvägen 29, Bräkne-Hoby samt beslutar 

att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av 

del av Svenstorp 2:2. 
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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 tillstyrka en försäljning av en 

avstyckad del, enligt karta sida 3 av Svenstorp 2:2, Nyhemsvägen 29, Bräkne-Hoby samt att 

Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av del av 

Svenstorp 2:2. 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 45(69) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-18 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/244 

§ 261  Förslag försäljning av fastigheten Hoby 6:69, f d fritidshem, Parkvägen 11, 
Bräkne-Hoby 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-12 Förslag försäljning av fastigheten Hoby 

6:69, f d fritidshem, Parkvägen 11, 
Bräkne-Hoby  

   

 

 

Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har lämnat fastigheten Hoby 6:69, f d fritidshemmet Fjärilen, Parkvägen 

11, Bräkne-Hoby. 

Bedömning 
Skolan har flyttat fritidshemsverksamhet från fastigheten på Parkvägen 11 i Bräkne-Hoby till andra 

lokaler i Bräkne-Hoby och anmäler att de ej längre har något behov av fastigheten Hoby 6:69. 

På detaljplanen anges beteckningen ”BF II”. 

 

B =  Bostäder 

F =  Fristående hus 

II = Två våningar 

 

Detaljplanen bifogas. 

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

6:69, f d fritidshemmet Fjärilen, Parkvägen 11, Bräkne-Hoby samt beslutar att föreslå 

Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Hoby 

6:69. 

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

JanAnders Palmqvist, S, samt ersättare Peter Bowin, V. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av Hoby 

6:69, f d fritidshemmet Fjärilen, Parkvägen 11, Bräkne-Hoby samt att Kommunfullmäktige ger 

delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Hoby 6:69. 

_____________________
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2012/38 

§ 262  Besvarande av motion från kf-ledamot JanAnders Palmqvist, S om 
lärlingsklausuler 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-13 Yttrande från Tekniska förvaltningen     

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-07 Motion från KF-ledamot JanAnders 
Palmqvist, S och  

Jan-Eric Wildros, S om lärlingsklausuler 

  

   

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

   

4 Handling 2012-01-25 Motion om lärlingsklausuler, JanAnders 
Palmqvist 

   

 

 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
JanAnders Palmqvist och Jan-Eric Wildros har inkommit med motion om att kommunen 

inför lärlingsklausuler vid offentlig upphandling där det så är möjligt. 

Motiveringen för motionen är den höga ungdomsarbetslösheten i Blekinge. Kommunerna 

och dess bolag är stora beställare av byggtjänster. För att underlätta för arbetslösa 

ungdomar utan avslutad lärlingsutbildning i byggbranschen kan man använda sig av 

lärlingsklausuler vid offentlig upphandling. En sådan klausul innebär att den som får 

uppdraget förbinder sig att ta emot en eller flera lärlingar. 

Man hänvisar till en motion från Lars Hildingsson (S) i Karlskrona som lämnat in en 

motion om införandet av lärlingsklausuler vid offentlig upphandling. 

Förslaget har varit remitterat till Tekniska förvaltningen.  

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

problem och välkomnar möjligheter till att lösa ungas arbetssituation.  

Bedömningen är att krav avseende kvalitet på färdig produkt inte kommer att sänkas. Den 

upphandlade leverantören skall ha fortsatt oförändrat kvalitetsansvar för upphandlat objekt. 

Samtliga extrakrav som ställs inom ramen för en upphandling medför ökade kostnader. Om krav på 

lärlingsklausuler kan medföra ökade kostnader är mycket svårt att bedöma och omfattningen av 

dessa går inte att redovisa generellt. De eventuella kostnader som lärlingsklausuler kan medföra 

kommer att variera från fall till fall. 

Tekniska förvaltningen föreslår 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. 
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Förslaget har remitterats till AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö & Teknik AB 

och Ronnebyhus AB. De har inget att erinra mot föreslaget. 

Bedömning 
En upphandlande myndighet kan välja att ta hänsyn till arbetsmarknads- eller 

arbetslöshetspolitik, framförallt genom att tillämpa så kallade särskilda villkor för 

fullgörandet av kontrakt. Det framgår av upphandlingsdirektiven, beaktandesats 33 i 

direktiv 2004/18, och av de svenska förarbetena, proposition 2001/02:142 (sid. 38-45). 

Kommissionens tolkningsmeddelande och LOU 

Europeiska kommissionen har publicerat ett tolkningsmeddelande, KOM(2001) 566 (sid. 

18), om sociala hänsyn i offentlig upphandling. De har angett följande exempel på vad som 

kan utgöra ett kontraktsvillkor:  

Anbudsgivare ska i samband med kontraktets utförande anställa arbetslösa, särskilt 

långtidsarbetslösa, eller anordna utbildning för arbetslösa eller ungdomar. 

Vidare sägs det i meddelandet att sociala målsättningar kan främjas genom att man 

använder sig av kontrakts- eller utförarvillkor, förutsatt att detta sker i överensstämmelse 

med unionsrätten och i synnerhet inte har någon direkt eller indirekt diskriminerande effekt 

gentemot anbudsgivare från andra medlemsstater. 

I LOU finns motsvarande bestämmelsebeträffande villkor för fullgörande av kontrakt i 6 

kap. 13§ som lyder: 

En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor 

för hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa villkor ska anges i annonsen om upphandling eller 

i förfrågningsunderlaget. 

Av regeringens proposition 2006/07:128 (sid. 199 ff) framgår bl.a. följande vad gäller 6 

kap 13§. De villkor som ställs i en upphandling måste behandla leverantörerna på ett 

likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Villkoren får t.ex. inte diskriminera utländska 

företag. Upphandlingen måste vidare genomföras på ett öppet sätt och respektera 

principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet (1 kap. 9§ LOU). Det innebär 

att kraven bara får riktas mot den del av leverantörens verksamhet som upphandlingen 

avser, inte leverantörens verksamhet i största allmänhet. 

 

EU-domar 

EU-domstolen har berört sociala hänsyn i ett fåtal fall. En av dessa domar är den s.k. 

Beentjesdomen (mål C-31/87). Den gäller bland annat om det var förenligt med det då 

gällande direktivet för upphandling av byggentreprenader att kräva att 70 procent av den 

av leverantören anlitade arbetskraften skulle bestå av långtidsarbetslösa personer knutna 

till en regional arbetsförmedling. Domstolen konstaterade att det var möjligt att använda 

kriterier som inte fanns angivna i direktiven, så kallade hjälpkriterier, så länge kriterierna 

var lämpliga och inte hade någon diskriminerande effekt.  

Europeiska kommissionen har tolkat ett annat mål från EU-domstolen som att det är 

möjligt att tilldela ett kontrakt med ett så kallat tilläggskriterium vars syfte är att motverka 

arbetslöshet (mål C-225/98). Förutsättningen är att tilläggskriteriet följer EU-rättens 

grundläggande principer och att den upphandlande myndigheten har två eller flera 

anbudsgivare. EU-kommissionen konstaterar att ett kriterium som handlar om att åtgärda 

arbetslöshet och som inte är kopplat till kontraktsföremålet enbart kan användas som ett 

tilläggskriterim, och då först om resultatet efter utvärderingen blivit lika. Tilläggskriteriet 

blir då utslagsgivande. 
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Särskilda villkor 

Ett särskilt villkor som rör arbetslöshetsfrågor kan till exempel innebära att den eller de 

leverantörer som antas vid upphandlingen ska vidta vissa åtgärder, till exempel anställa en 

långtidsarbetslös person eller arbetslös ungdom, tillhandahålla praktikplatser eller 

genomföra utbildningar. 

Konkurrensverket har i ett ärende, diarienummer 259/2009, bedömt frågan om ett 

kontraktsvillkor avseende anställning (så kallade trainees) av arbetslösa ungdomar var 

förenligt med upphandlingsreglerna. Konkurrensverket ansåg att kontraktsvillkoret i det 

fallet var förenligt med rättspraxis. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige  

Att bifalla motionen  

 

Att ”Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen” kompletteras med möjligheten att införa 

lärlingsklausuler vid offentlig upphandling, där det så är möjligt. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Tekniska förvaltningen för att 

göra en bedömning av kostnader och kvalité i ärendet. 

_____________________ 

Exp. 
Magnus Graad 
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2011/419 

§ 263  Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Erik 
Ohlson och tjänstgörande ersättare Omid Hassib för Vänsterpartiet angående 
uppförandekod för hållbar upphandling inom Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-18 Motion från 

kommunfullmäktigeledamöterna Peter 
Bowin, Erik Ohlson och tjänstgörande 
ersättare Omid Hassib för Vänsterpartiet 
angående uppförande för hållbar 
upphandling inom Ronneby kommun  

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-09 Besvarande av motion     

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-07 Besvarande av motion från Peter Bowin, 
Erik Ohlsson och Omid Hassib, V, ang 
uppförandekod för hållbar upphandling 
inom Ronneby kommun  

   

4 Beslut allmänt ärende 2011-12-16 KF § 330/2011 2011-12-15, Anmälan av 
motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Peter 
Bowin, Erik Ohlson och tjänstgörande 
ersättare Omid Hassib för Vänsterpartiet 
angående uppförandekod för hållbar 
upphandling inom Ronneby kommun 

   

5 Handling 2011-12-16 Motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Peter 
Bowin, Erik Ohlson och tjänstgörande 
ersättare Omid Hassib för Vänsterpartiet 
angående uppförandekod för hållbar 
upphandling inom Ronneby kommun, 
Vänsterpartiet 

   

      

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Erik Ohlsson och tjänstgörande ersättare Omid 

Hassib för Vänsterpartiet har inkommit med motion om införande av uppförandekod för hållbar 

upphandling inom Ronneby kommun.  

Förslaget har remitterats till AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö & Teknik AB och 

Ronnebyhus AB. De har inget att erinra mot föreslaget om Uppförandekod för hållbar upphandling 

inom Ronneby kommun.   

Bedömning 
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning är det möjligt att ställa etiska krav i 

offentlig upphandling under förutsättning att dessa krav ställs på rätt sätt och att den upphandlande 

myndigheten också kontrollerar att kraven följs av leverantören.  
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Med "etiska krav" avses här krav på att de varor man köper framställs under arbetsförhållanden som 

är förenliga med gällande arbetsrätt och arbetsmiljörätt, inklusive ILO:s grundläggande 

konventioner. Förbundet redovisar argument för att etiska krav får ställas i offentliga upphandlingar 

samt ger vägledning för hur upphandlande myndighet kan förfara när den ställer sådana krav och 

kontrollerar att kraven följs. 

 

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings-och arbetslivsfrågor. ILO är en konventionsbaserad 

organisation med över 180 konventioner. Genom 1998 års deklaration om grundläggande principer 

och rättigheter i arbetslivet kom alla ILO-medlemmar överens om att varje stat genom sitt 

medlemskap är skyldiga att främja grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, de s.k. 

kärnkonventionerna. Samtliga EU;s medlemsstater har ratificerat de åtta grundläggande 

arbetsnormerna som återfinns i ILO:s kärnkonventioner. 

 

ILO:s kärnkonventioner är 

 * barnarbete/minimiålder (nr 138) 

 * de värsta formerna av barnarbete (nr 182) 

* diskriminering och lika lön (nr 111 och 100)  

* förenings-och förhandlingsrätt (nr 87 och 98)  

* förbud mot tvångs-och slavarbete (nr 29 och IOS)  

 

Övriga ILO-konventioner har inte samma särställning som kärnkonventionerna.  

De av motionärerna föreslagna s.k. uppförandekod används idag bl.a. av Kalmar och Nybro 

kommun. Malmö stad har en uppförandekod som i sin helhet påminner om Kalmars och Nybros. 

Skillnaden ligger i om varor och tjänster ska vara framställda under förhållanden som är förenliga 

med uppförandekoden, Kalmar och Nybro, och i Malmö uttrycker man att leverantörerna ska ha 

rutiner för att arbeta med att säkerställa att produkter är framställda på sådant sätt som är förenade 

med uppförandekoden. Den största skillnaden ligger i att Malmö stad inte har någon formulering 

gällande hantering av anknytning till s.k. skatteparadis, etiska och moraliska affärsregler.  

 

Landstinget Blekinge, har tillsammans med Sveriges landsting och regioner, en uppförandekod för 

leverantörer som till stora delar påminner om motionärernas förslag. Ä ven här består skillnaden i 

de etiska och moraliska affärsreglerna.  

 

I dagsläget begränsar inte lagrummet att fora beskattade medel till s.k. skatteparadis. Skatteparadis 

är finanscentra vars affarsid6 är att locka till sig företags kapitalhantering genom långtgående 

förmåner. Regeringen har tillsatt en utredning gällande en stopplagstiftning som kan förhindra 

företag att skicka skattefinansierade vinster utomlands. Förslag beräknas vara klart under 2012 och 

vara klart att träda i kraft 2013.  

 

Ronneby kommun, inkl. de kommunala bolagen, är en betydande marknadsaktör. Enligt såväl EU:s 

upphandlingsdirektiv som Lagen om offentlig upphandling (LOU) är det möjligt att ta sociala 

hänsyn genom bland annat villkor, sociala klausuler, vid fullgörande av kontrakt.  

 

I enlighet med kommunens upphandlingspolicy ska krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn ställas 

inom olika områden. Upphandling ska möjliggöra goda ekonomiska affärer och samtidigt använda 

köpkraften för att förbättra miljön och för att välja varor och tjänster som också ger goda sociala 

resultat som bidrar till hållbar utveckling i kommunen. I kommunens nu gällande 

upphandlingspolicy ställs krav på fyra av de åtta ILO kärnkonventioner, nr 138, 182, 100 och 111. 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 51(69) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-18 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige Att 

bifalla motionen  

Att anta "Uppförandekod för hållbar upphandling i Ronneby kommun" att gälla från och med 2012-

09-01  

Att Upphandlingspolicyn i "Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen" kompletteras med antagen 

uppförandekod och att erforderliga ändringar görs 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

  

Anta "Uppförandekod för hållbar upphandling i Ronneby kommun" att gälla fr o m 2012-09-01.  

 

Upphandlingspolicyn i "Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen" kompletteras med antagen 

uppförandekod och att erforderliga ändringar görs 

_____________________ 
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2012/214 

§ 264  Ansökan om ekonomiskt bidrag för genomförande av orientering för 
pensionärer 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-13 Förslag till beslut gällande ansökan om 

bidrag från SPF  
   

2 Handling 2012-05-22 Ansökan om ekonomiskt bidrag för 
genomförande av orientering för 
pensionärer, Seniorer i Tiden 

   

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
SPF ber i en skrivelse till Kommunstyrelsen om ekonomiskt bidrag för att tillsammans med 

Ronneby OK arrangera Riksmästerskap i orientering för pensionärer. Arrangemanget äger rum 11-

13 september 2012. 

Bedömning 
SPF:s önskan om ekonomiskt bidrag kan betraktas som ett arrangemangsbidrag. Idag finns det 

möjlighet för kulturföreningar att få arrangemangsbidrag från Fritid- och kulturförvaltningen. För 

de föreningar som ej uppfyller fastställda krav för arrangemangsbidrag har Fritid- och 

kulturnämnden möjlighet att ändå fatta beslut om bidrag. 

 

I detta fallet faller SPF och Ronneby OK utanför de fastställda kraven eftersom det inte är ett 

kulturarrangemang som det söks bidrag för. Eftersom tiden är kort förelås att Kommunstyrelsen 

fattar beslut i ärendet. Innan sådant beslut görs bör dock föreningen inkomma med en budget för 

arrangemanget. En sådan komplettering är begärd. Det är först efter att ha sett budgeten som en 

fullständig bedömning kan göras. Därför finns idag inget förslag till beslut i denna del. 

 

Eftersom det ibland inkommer skrivelser direkt till Kommunstyrelsen om bidrag av denna karaktär 

från föreningar förslår Tommy Johansson, förvaltningschef Fritid- och kulturförvaltningen att 

Kommunstyrelsen tar ett generellt beslut om att dessa ska överlämnas till Fritid- och kulturnämnden 

för beslut. Om Fritid- och kulturnämnden gör bedömningen att ansökan om bidrag faller utanför 

deras regelsystem för bidrag föreslås att nämnden lämnar ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 

Förvaltningschefens bedömning är att det kan korta ner handläggningstiden. Utöver det får man en 

bättre bild över om föreningen sökt bidrag från flera nämnder.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att ansökningar om arrangemangsbidrag som görs 

av lokala föreningar ska skickas till Fritid- och kulturnämnden för handläggning och beslut. 

Ärenden Fritid- och kulturnämnden bedömer faller utanför deras regelverk och där de själva inte 

frångår det samma återsänds till Kommunstyrelsen för beslut. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth 

Michaelsson, C, samt Anna Carlbrant, RP. 

Yrkanden 
Kenneth Michaelsson, C, yrkar att föreningen får 100 kr /person, max 15 tkr, i bidrag. 

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

bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja SPF Ronneby ett bidrag om 100kr/person, max 15 tkr. 

 

Att kostnaden belastar Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

_____________________ 

Exp. 
SPF Ronneby 
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2012/204 

§ 265 Förslag till ändring av annonsering av Kommunfullmäktiges möten 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-21 Förslag till ändring av annonsering av 

Kommunfullmäktiges möten  
   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun låter idag införa kungörelsen till Kommunfullmäktiges möten i ortstidningarna. 

Kungörelsen ska enligt Kommunallagen innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och 

om de ärenden som ska behandlas (KL 5 kap 8 §). Kommunallagen ställer dock enbart krav på att 

tid och plats införs i ortstidning dvs ej hela kungörelsen. 

Bedömning 
I Arbetsordningen för Kommunfullmäktige står följande: 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i 

ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde 

begränsa annonseringen i ortstidningarna. ( 3 § 5 pkt) 

 

Det senaste beslutet som gjordes beträffande kungörelse av Kommunfullmäktiges sammanträden 

var i december 2007. Då beslutades att kungörande av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske 

i tidningarna Blekinge Läns tidning, Sydöstran och i Blekingeposten, samt med föredragningslista i 

Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. 

 

2011 kostade kungörelserna i tidningen sammanlagt knappt 106 000 kr för Blekinge Läns tidning 

och Sydöstran. Snittet per publicerad kungörelse 2011 var ca 9600 kr. Hittills i år är snittkostnaden 

drygt 7800kr/kungörelse. 

 

Den prisuppgift vi fått för att enbart ta med tid och plats motsvarande det som införs i 

Blekingeposten är 3500kr. Räknar man på 2011 års siffror hade man genom att ta bort 

föredragningslistan gjort en besparing på ca 67 000 kr.  

 

Förutom att göra en besparing skulle detta förenkla hanteringen av kungörelsen på 

nämndssekretariatet då det ökar flexibiliteten i att göra ändringar i föredragningslistan i ett sent 

skede innan utskick.  

 

Övriga kommuner i Blekinge annonserar tid och plats för sina Kommunfullmäktigemöten utan 

föredragningslista. De gör det dessutom på kommunsidan i tidningarna i det vi kallar 

"kommunrutan" och ej bak i tidningen under kungörelser. Den prisuppgift vi fått på denna typ av 

annons är 4692 kr (alla priser är exkl. moms). 

 

Då kungörelsetexten i tidningen är ytterst liten pga spaltbredden är den mycket svårläst varför det 

kan ifrågasättas om den fyller någon funktion för de grupper som inte använder sig av internet. Det 
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sätt som övriga kommuner i länet använder sig av ger inte samma kostnadsbesparing men torde nå 

fler kommuninvånare än Ronneby kommuns nuvarande sätt gör. Därför förelås att Ronneby 

kommun övergår till att enbart kungöra tid och plats för Kommunfullmäktiges möten i tidningarna 

Blekinge läns tidning, Sydöstran och Blekingeposten. I Blekinge läns tidning och i Sydöstran görs 

detta på kommunsidan. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att Ronneby kommun övergår till att enbart kungöra tid och plats 

för Kommunfullmäktiges möten i tidningarna Blekinge läns tidning, Sydöstran och Blekingeposten. 

I Blekinge läns tidning och i Sydöstran görs detta på kommunsidan. 

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

Gardell, FP, Kenneth Michaelsson, C, Anna Carlbrant, RP, samt ersättare Monika Lindqvist, S.  

Yrkanden 
Ordgörande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget. 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun övergår till att 

enbart kungöra tid och plats för Kommunfullmäktiges sammanträden i tidningarna Blekinge läns 

tidning, Sydöstran och Blekingeposten. I Blekinge läns tidning och i Sydöstran görs detta på 

kommunsidan. 

_____________________ 
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2012/135 

§ 266  Besvarande av medborgarförslag på ny stadsnära campingplats på Rönninge 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-15 Förslag till svar på medborgarförslag om 

camping i Rönninge  
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-25 KF § 99/2012 2012-04-26, Anmälan av 
medborgarförslag från Lennarth 
Gustafsson angående ny stadsnära 
campingplats på Rönninge 

   

3 Handling 2012-04-02 Medborgarförslag på ny stadsnära 
campingplats på Rönninge, Lennarth 
Gustafsson 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Lennarth Gustavsson förelår i ett medborgarförslag att kommunen snarast projekterar för en 

campingplats i Rönninge så att husbilar och husvagnar kan tas emot 2013. Förslagsställaren menar 

att Ronneby kommun behöver göra allt för att försörja staden näringsidkare med ett nytt och större 

kundunderlag och en centralt placerad modern camping kan vara en del i detta. Rönningeområdet 

föreslås pga närhet till centrum, närhet till golfklubben, närhet till Ronneby Brunnspark med t. ex. 

Brunnsbadet samt närhet till havet, Karön mm. 

Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden har i budgetdokumentet fått i uppdrag att utreda möjligheten att 

skapa ett nytt område för camping i närheten av Ronneby centralort. I utredningen ska Ekenäs ingår 

som ett möjligt område. Utredningen ska redovisas under första halvåret 2012. I nämndens 

verksamhetsplan för 2012 står gällande Rönninge att det ska utredas vad marken för f.d. ridskolan 

ska användas till. Om marken ska användas för camping behöver flera områden utredas samtidigt 

för att komma fram till det mest lämpliga. 

 

Rönninge har också för ca 10 år sedan utretts som campingplats.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 att bevilja Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag för 

iordningställande av p-plats vid Rönninge på en del av gamla ridanläggningens område. 

Bakgrunden till det var att det finns ett behov av att lösa parkeringssituationen under 

Landsbygdsriksdagen i september 2012. Av protokollet framgår att ett iordningställande av denna 

yta till p-platser skulle komma andra arrangemang till del också då det är ett underskott av p-platser 

i brunnsområdet. "Det handlar inte här om en engångskostnad, utan en anläggning som även kan 

utnyttjas för husbilar och husvagnar sommartid." 

 

Att anlägga en större campingplats är med andra ord föremål för utredning och den utredningen bör 

presenteras innan beslut tas om att projektera en campingplats enligt medborgarförslaget. 

Medborgarförslaget förelås därför avslås med hänvisning till att utredningsarbete pågår. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att utredningsarbete pågår.  

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till beslutsförslaget. 

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

Arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med 

hänvisning till att utredningsarbete pågår.  

_____________________ 
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2012/79 

§ 267  Besvarande av medborgarförslag från Bo Eric Hjort att utreda lokalisering av 
Sveriges modernaste sjukhus till Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-15 Förslag till svar på medborgarförslag om 

att utreda förutsättningarna för att bygga 
ett helt nytt sjukhus i Ronneby kommun  

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-03-26 KF § 61/2012 2012-03-29, Anmälan av 
medborgarförslag från Bo Eric Hjort om 
att utreda lokalisering av Sveriges 
modernaste sjukhus till Ronneby 
kommun 

   

3 Handling 2012-02-27 Medborgarförslag från Bo Eric Hjort att 
utreda lokalisering av Sveriges 
modernaste sjukhus till Ronneby 
kommun, Bo Eric Hjort 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Bo Eric Hjort föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utreder förutsättningarna för att bygga 

ett helt nytt sjukhus i Ronneby kommun. Förslagsställaren skriver: " Kommunen har i samarbete 

med Växjö universitet beslutat starta ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för hållbart och 

energieffektivt byggande. Inom Landstinget i Blekinge finns det en pågående diskussion om 

framtida underhållskostnader för befintliga sjukhusbyggnader. Det diskuteras också om det i stället 

för två sjukhus i Blekinge skall finnas endast ett och i så fall nybyggt." 

Bedömning 
Att utreda frågan om nybyggnation av ett sjukhus samt dess eventuella placering i länet är inte en 

fråga för kommunen utan Landstinget. Medborgarförslaget föreslår därför avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

_____________________ 
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2011/150 

§ 268  Besvarande av medborgarförslag från Saleh Sakhnini angående förnyelse av 
omklädningshytter på Ekenäs bad och campinganläggning i Ronneby 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-14 Förslag på svar på medborgarförslag 

angående omklädningshytter vid Ekenäs 
bad och camping  

   

2 Remissvar utg. remiss 2012-01-30 Svar på remiss, Utbildningsnämnden    

3 Remiss utg. 2011-11-23 Utbildningsnämnden besvarad 2012-01-
30  (2012.1729) 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-11-23 Förslag till svar på medborgarförslag 
angående förnyelse av 
omklädningshytter vid Ekenäs badplats  

   

5 Remissvar utg. remiss 2011-10-05 Svar på remiss, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

6 Handling 2011-10-05 Yttrande över medborgarförslag 
angående förnyelse av 
omklädningshytter vid Ekenäs bad- och 
campinganläggning 

 § 240/2011, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

7 Remissvar utg. remiss 2011-09-08 Svar på remiss, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

8 Handling 2011-09-08 Fritid- och kulturnämnden83/2011, Fritid- 
och kulturnämndens remissyttrande 
avseende förnyelse av omklädningshytter 
på Ekenäs bad och campinganläggning, 
Fritid- och kulturnämnden 

   

9 Remiss utg. 2011-05-17 Miljö- och byggnadsnämnden besvarad 
2011-10-05  (2011.3895) 

   

10 Remiss utg. 2011-05-17 Fritid- och kulturnämnden besvarad 
2011-09-08  (2011.3894) 

   

11 Beslut allmänt ärende 2011-04-20 KF § 96/2011 2011-04-28, Anmälan av 
medborgarförslag angående förnyelse av 
omklädningshytter på Ekenäs bad och 
campinganläggning i Ronneby 

   

12 Handling 2011-04-12 Medborgarförslag angående förnyelse av 
omklädningshytter på Ekenäs bad och 
campinganläggning i Ronneby, Saleh 
Sakhnini 

   

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Saleh Sakhnini skriver i ett medborgarförslag att badhytterna vid Ekenäsbadet är förfallna och han 

föreslår att en åttakantig paviljongbyggnad byggs med omklädningshytter och utsiktsterrass. Bygget 
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föreslås finansieras genom att elever på hantverksprogrammet eller byggprogrammet bygger och 

kommunen står för materialkostnaden. 

Bedömning 
Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden, Miljö- och 

byggnadsnämnden samt Utbildningsnämnden. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden yttrar helt kort att planmässigt finns det möjlighet att bygga en sådan 

paviljong. Området ligger lågt men en sådan byggnad kan grundläggas så att den är lätt att flytta. 

Fritid- och kulturnämnden skriver i sitt yttrande att det åligger arrendatorn att sköta badplatsen. 

Närboende har under säsongen anmärkt på skötseln av området i anslutning till 

omklädningsbyggnaden och badande har även anmärkt på städningen av densamma. 

Anmärkningarna har vidarebefordrats till arrendatorn. Nämnden menar att dessa förhållanden säkert 

har bidragit till att förslagställaren genom en nybyggnation förväntar sig en uppfräschning av 

området. 

 

I tjänstemannaförslaget föreslås att nämnden säger nej till förslaget och att nuvarande 

omklädningsbyggnad rustas upp och förses med handikappramp istället. 

 

Nämnden beslutar att säga nej till förslaget i dagsläget, men anser, att förslaget utreds vidare med 

kostnadsförslag för båda alternativen. Området kräver en omfattande förnyelse för att visa 

attraktionskraft.  

 

Utbildningsnämnden har inriktat sitt yttrande på förslaget gällande finansieringen dvs att arbetet 

skulle göras med hjälp av elever på bygg- eller hantverksprogrammet. Sammanfattningsvis 

bedömer de att projektet i sig är bra och att eleverna kan bidra i arbetet med delar av 

färdigställandet, men de kan inte klara av hela byggprojektet inom Utbildningsförvaltningens ram. 

 

I yttrandet lyfts att elever med praktisk inriktning rent allmänt under sin utbildning behöver 

övningsobjekt. Elevarbeten kan dock betyda att arbetet tar längre tid och några garantier kan inte 

heller lämnas på det utförda arbetet varför större arbeten knappast kan utföras. Säkerhetsaspekterna 

är viktiga att beakta i en offentlig byggnad och måste säkerställas. Likaså måste konkurrensaspekten 

vägas in, om arbetet är så pass stort att en byggnadsentreprenör vore intresserad. 

 

Av yttrandet framgår vidare att ansvarige rektorn för byggprogrammet i Karlshamn, Väggaskolan, 

menar att det inte är möjligt att genomföra ett så pass stort projekt, på plats i Ronneby, med den 

organisation som finns. Möjligheter kan däremot finnas att låta enstaka elever, under sin praktik, 

genomföra arbete under ansvarig ledning. I detta fall antingen genom en byggfirma eller genom 

kommunens bygglag. Ansvarig lärare på hantverksprogrammet i Ronneby framför liknande 

synpunkter. Elever kan bidra under ansvarig ledning, byggfirma eller kommunens byggansvariga, 

men hela projektet klaras inte av med enbart lärar- och elevinsatser. 

 

Den samlade bedömningen är att förslaget att bygga ett åttkantigt torn/paviljong för badhytter, 

utsikt mm som en form av elevbygge bör avslås med hänvisning till skrivningarna ovan. Det finns 

dock fortfarande anledning att titta närmare på en lösning gällande badhytterna vid Ekenäs badplats. 

En sådan lösning bör dock vara tillgänglighetsanpassad.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta avslå medborgarförslaget.  

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till beslutsförslaget 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

_____________________ 
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2011/396 

§ 269  Besvarande av medborgarförslag om att en cykelpark anläggs i Ronneby 
tätort 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-14 Förslag på svar på medborgarförslag om 

att anlägga en cykelpark i Ronneby tätort  
   

2 Remissvar utg. remiss 2012-05-07 Svar på remiss, Tekniska förvaltningen    

3 Remiss utg. 2012-05-07 Tekniska förvaltningen besvarad 2012-
05-07  (2012.1628) 

   

4 Remissvar utg. remiss 2012-04-20 Svar på remiss, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

5 Remiss utg. 2012-03-23 Fritid- och kulturnämnden besvarad 
2012-04-20  (2012.1629) 

   

6 Beslut allmänt ärende 2011-11-24 KF § 284/2011 2011-11-24, Anmälan av 
medborgarförslag från Anders och 
Gustav Sundquist om att en cykelpark 
anläggs i Ronneby tätort 

   

7 Handling 2011-11-23 Medborgarförslag om att en cykelpark 
anläggs i Ronneby tätort, Anders 
Sundquist 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Anders Sundquist föreslår i ett medborgarförslag att kommunen anlägger en cykelpark i Ronneby 

tätort för att stimulera till fysisk och attraktiv spontanaktivitet. Cykelparken föreslås bestå av gupp 

och bana. Han påvisar fyra möjliga platser; södra delen av Silverbergsplanen i Ronneby 

Brunnspark, mitt emot Waterjet Östra Hulta, ridskolans gamla område i Rönninge samt crossbanan 

i Sörby. Han förordar placeringen i Brunnsparken.  

Bedömning 
Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden samt till Tekniska 

förvaltningen. Fritid- och kulturnämnden beslutar följande: "Fritid- och kulturnämnden ser inget 

behov av att skapa konstlade banor, hinder eller backar då naturen kring Ronneby erbjuder naturliga 

möjligheter. Nämnden ser dock positivt på att om någon förening har tillräckligt intresse att 

genomföra de tankar som förslagsställaren ger uttryck för. Det skulle givetvis tillföra aktiviteter 

som främjar fysisk spontan aktivitet." 

 

Tekniska förvaltningen yttrar att man håller med om att behovet finns att tillgodose våra barn och 

ungdomar med platser som stimulerar till fysisk aktivitet. Liknande diskussioner har lett fram till 

uppförandet av flera spontanidrottsplatser i kommunen. Tekniska förvaltningen menar att 

diskussionen bör föras kring vilka ytterligare aktiviteter vi i Ronneby kommun ska tillhandahålla 
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för våra barn och ungdomar. De menar därför att diskussionen om placeringen av en cykelpark inte 

bör föras i detta skede. Förvaltningen skriver att parallellt med att diskussioner förs avseende nya 

aktivitets- och fritidsanläggningar måste även föras diskussioner om skötseln av kommunens 

befintliga anläggningar. I första hand måste ekonomiska medel finnas för att hålla de befintliga 

anläggningarna i ett fullgott och attraktivt skick innan ytterligare driftskrävande anläggningar 

uppförs. Tekniska förvaltningen yttrar att man är positiv till de tankar och idéer som Anders 

Sundquist framför i sitt medborgarförslag. Dock är förvaltningens inställning att 

medborgarförslaget ska avslås men att Ronneby kommun istället ska föra både interna och externa 

samtal om: 

- nivån på skötseln av kommunens befintliga aktivitets- och fritidsanläggningar och 

medelstilldelningen till driften av dessa 

- vilka ytterligare aktiviteter vi i Ronneby kommun ska tillhandahålla för våra barn och ungdomar. 

 

Med hänvisning till de yttranden som lämnats föreslås att medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot Tommy Andersson, S. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till beslutsförslaget 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

_____________________ 
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2012/237 

§ 270  Förslag angående deltagande i "Insikt 2013 - en servicemätning av 
kommunens myndighetsutövning" 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-08 Förslag angående deltagande i "Insikt 

2013 - en servicemätning av kommunens 
myndighetsutövning"  

   

 

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 

SKL bjuder in till Insikt 2013: 

”Härmed bjuder SKL in kommunerna i Sverige att delta i Insikt – en servicemätning av 

kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Undersökningen ingår i SKLs Öppna 

Jämförelser med rubriken Företagsklimat. Insikt genomförs i samarbete med Stockholm Business 

Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). I undersökningen 2011 deltog sammanlagt 

166 kommuner.  

Responsen vi fått från deltagande kommuner 2011 har varit mycket positiv och resultatet från 

undersökningen har genererat ett omfattande arbete ute i många kommuner gällande bemötande, 

effektivitet och processer i kommunernas myndighetsutövning.  

Förutom att undersökningen mynnar ut i en egen kommunrapport som skickas till varje 

medverkande kommun, så sammanställs även en Öppen Jämförelse, dvs. en nationell rapport med 

resultat för samtliga deltagande kommuner. 

Kostnaden för att delta i undersökningen är 10 000 kr i fast pris plus 100 kr per myndighetsärende. 

För en kommun med ca 15 000 invånare blir priset ca 20 000-30 000 kr.”  

Bedömd kostnad m m: 

För Ronneby bedöms kostnaden till ca 30 000 kronor - 50 000 kr. Kostnaden finansieras inom 

ramen för administrativ utveckling. Sista anmälningsdag för Insikt är den 3:e september 2012. 

Undersökningen genomförs under våren 2013 och resultatet levereras till kommunerna under juni 

månad. Nationell rapport med öppna jämförelser offentliggörs i september 2013. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar delta i Insikt 2013. Kostnaden finansieras inom ramen för administrativ 

utveckling. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar delta i Insikt 2013. Kostnaden finansieras inom ramen för administrativ 

utveckling. 

_____________________
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2011/391 

§ 271  Avtal om samverkan ensamkommande flyktingbarn 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-11-23 Angående avtal om samverkan 

Avseende mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 

Avtal om samverkan ensamkommande 
flyktingbarn  

   

 

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar en redovisning gällande avtal om samverkan för 

ensamkommande flyktingbarn.  

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

tjänstgörande ersättare Peter Bowin, V.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet och att ärendet 

återaktualiseras vid senare möte 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 67(69) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-18 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/28 

§ 272  Delegationsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-05 Återrapportering av delegationsbeslut, 

personalfrågor, Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 

   

 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningens återrapportering av delegationsbeslut i personalfrågor: 

Sammanfattning 
 

Pkt Datum Beslut E. motiv/övrigt 
6.33 2011-11-22 Tillsvidareanställning av Åke Johansson som 

bostadsbidragshandläggare, heltid. 

Tillsättning av vakans 

6.33 2012-01-05 Visstidsanställning av Helena Sandberg 15/1-31/12 på  

50 % som planarkitekt. 

Vikariat för Lina Magnusson 

6.33 2012-01-12 Tillsvidareanställning Annika Lörincz som 

miljöinspektör,  på heltid 

Utökning av tjänst gm styckad 

vakans, efter Kerstin Hannrup 

6.33 2012-01-12 Tillsvidareanställning av Magnus Olofsson som 

miljöinspektör på 80 % 

Utökning av tjänst gm styckad 

vakans, efter Kerstin Hannrup 

6.33 2012-01-12 Visstidsanställning av Magnus Olofsson som 

miljöinspektör på 20% 1/1 – 31/12 

Osäkerhet kring budget, p g a 

medger inte tillsvidareanställning. 

6.33 2012-02-06 Visstidsanställning av Annelie Elf som miljöinspektör 

6/2-5/8 på heltid 

Vikariat för Emma Sjögren som är 

tjänstledig för att pröva jobb. 

6.33 2012-02-17 Visstidsanställning av Ingrid Gustavsson som 

administratör 15/5 – 31/12 på heltid 

Tillsättning av 50% vakans och 

bruk av partiella tjänstledigheter. 

6.33 2012-02-22 Visstidsanställning av Rose-Marie Svensson som 

assisten 1/3 – 20/5 på heltid 

Tillsättning av 50% vakans och 

bruk av partiella tjänstledigheter. 

6.33 2012-06-04 Visstidsanställning av Göte Carlsson som 

byggnadsinspektör 4/6-30/6 2012 

Anställning visstid för att skära av 

toppen på en hög arbetsbelastning 

(bygglov) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

_____________________ 
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2012/12 

§ 273  Kurser och konferenser 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan 

beaktande. 

_____________________ 
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2012/11 

§ 274  Delgivningsärende 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-13 Delgivningsärenden     

Sammanfattning 
Blekingetrafiken, årsredovisning 2011. 

Folkhälsorådet, minnesanteckningar möte 2012-05-09. 

Färm Emma, skrivelse angående cirkusdjur. 

Landstinget Blekinge Landstingsstyrelsen, sammanträdesprotokoll 2012-05-11. 

Länsstyrelsen Blekinge län, fråga om upphävande av Gummagölsmåla naturreservat i Ronneby 

kommun. 

Länsstyrelsen Blekinge län, lokal trafikföreskrift på väg 122, Karlskrona och Ronneby kommun. 

Länsstyrelsen Blekinge län, avskrivning av ärende om förlängd prövotid för slutliga villkor, AB 

Viking Timber i konkurs. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, beslut om utbetalning till kommunerna för 

uppgifter i krishanteringssystemet. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, information om utbetalning av ersättning enligt 5 

kap. 1§ lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap. 

Saxemara Södra Vägsamfällighet, fördelning av ansvar och kostnader då del av Skärgårdsvägen är 

stadsplanerad och Saxemara 1:15 och 1:16 har i detaljplan blivit kvartersmark. 

Sveriges Kommuner och Landsting, ekonomirapport om kommunernas och landstingens ekonomi - 

april 2012. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:21. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:22. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:23. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:24. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:25. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:26. 

 

Protokollsutdrag 

Fritid- och kulturnämnden § 55/2012. 

Socialnämnden § 87/2012. 

Utbildningsnämnden § 67/2012. 

Äldrenämnden § 59/2012. 

Äldrenämnden § 60/2012. 

Äldrenämnden § 61/2012. 

____________________ 

 


