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2012/27 

§ 275  Information om Kompetensare 2.0 

 

 

Arbetsmarknads- och Integrationschef Roland Edvinsson och projektledare Ylva Söderstam 

informerar om projektet Kompetensare 2.0 och erfarenheterna från projektets första omgång.  

Projektet är ett samarbete mellan näringslivet, Ronneby kommun, Karlskrona kommun och 

Arbetsförmedlingen och delfinansieras med medel från ESF (Europeiska Socialfonden). 

Kompetensare 2.0 består av praktikintroduktion och yrkespraktik. Under 12 veckor lär motiverade 

arbetssökande ungdomar i åldrarna 16-29 år att känna arbetsvärlden i teori och praktik. Målet är att 

de ska kunna gå vidare till arbete, studier eller starta eget. Ett första omgång är genomförd. Flera 

omgångar startar upp i höst. Mer erfarenheter kommer att redovisas efterhand som projektet fortgår.  

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

samt ersättare Peter Bowin, V. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

_____________________ 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=1a16b8415a01e158489f4e286176f40e&dosearch=1&t1=P&s1=Arbetsmarknads-+och+Integrationschef
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2012/196 

§ 276  Ansökan om bidrag för verksamhet 2012 Internationella Föreningen för 
Invandrarkvinnor 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-27 Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 

2012, Internationella Föreningen för 
Invandrarkvinnor (IFFI)  

   

2 Handling 2012-05-16 Ansökan om bidrag för verksamhet 2012, 
Internationella föreningen för 
invandrarkvinnor 

   

 

 

Arbetsmarknads- och Integrationschef Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor (IFFI) har i skrivelse till kommunen 

ansökt om ett bidrag på 20 000 kronor för 2012 års verksamhet. Kommunstyrelsen har 

tidigare beviljat föreningen bidrag för åren 2006-2011 med 20 000 kronor per år.  

IFFI är en förening med cirka 130 medlemmar. Föreningen strävar efter att förbättra 

invandrarkvinnors situation, jämställdhet och för en ökad förståelse och gemenskap mellan 

invandrare och svenskar. Föreningen är aktiv genom att bland annat anordna föredrag, 

diskussionskvällar, simkurser, resor och språkkurser.  

Under 2011 har föreningen bl a arrangerat föreläsningar i HIV/AIDS prevention. Över 100 

personer deltog på dessa föreläsningar. Bidrag för att genomföra detta projekt har erhållits 

från RIFFI-Stockholm.  

Bedömning 
IFFI bedriver ett mycket viktigt integrationsarbete i Ronneby kommun. Genom sina 

aktiviteter m.m. ger man en möjlighet för invandrarkvinnor av alla nationaliteter att aktivt 

delta i svenskt föreningsliv och inte minst träffa svenskar. 

Utifrån föreningens aktiviteter, kostnader och tidigare års bidrag görs bedömningen att 

IFFI bör beviljas ett bidrag på 20 000 kronor för 2012 års verksamhet. 

Förslag till beslut 
Med anledning av ovan anförda föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

Kommunstyrelsen besluta  

att beviljar IFFI ett bidrag på 20 000 kronor för verksamhetsåret 2012. Medel tas ur 

balanskontot för flykting (C600). 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M samt Roger Gardell, FP. 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=1a16b8415a01e158489f4e286176f40e&dosearch=1&t1=P&s1=Arbetsmarknads-+och+Integrationschef
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Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall på förlaget till beslut. 

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

bifaller det samma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att beviljar IFFI ett bidrag på 20 000 kronor för 

verksamhetsåret 2012. Medel tas ur balanskontot för flykting (C600). 

_____________________ 
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2011/158 

§ 277  Fastställande av förfrågningsunderlag möbler offentlig miljö 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-13 dom från Förvaltnings- och Kammarrätt 

avs upphandling av Möbler för offentlig 
inredning  

   

2 Beslut allmänt ärende 2011-05-04 KS AU §178/2011 2011-05-09, 
Fastställande av förfrågningsunderlag 
möbler offentlig miljö 

   

3 Handling 2011-04-20 Fastställande av förfrågningsunderlag 
möbler offentlig miljö 

   

 

 

Upphandlare Theo Zickbauer redovisar förslag till förfrågningsunderlag avseende inredning för 

offentliga miljöer. 

Sammanfattning 
Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner samt AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö 

& Teknik AB, Karlshamns Energi AB, Karlshamns Hamn AB, Karlshamnsbostäder, Olofströmshus 

AB, Olofströms Kraft AB, Olofströms Näringsliv AB, Sölvesborgs Energi och Vatten AB och 

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund inbjuder att inkomma med skriftliga anbud på inredning 

för offentlig miljö i omfattning och villkor enligt denna förfrågan.  

Upphandlingen ska resultera i tecknande av ramavtal med flera leverantörer.  

Respektive kommun/bolag är en upphandlande myndighet. 

 

Inköpen för år 2010 uppgick till cirka 9 milj kr. Uppgiften lämnas som upplysning utan förbindelse. 

Ingen garanti lämnas för samma volym under avtalsperioden utan köp sker genom successivt avrop 

efter behov.  

 

Upphandlingsform en är öppen upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. 

 

Tidigare upphandling blev överklagad och förfrågningsunderlaget är justerat med anledning av 

Kammarrättens dom. 

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

JanAnders Palmqvist, S, Roger Gardell, FP samt ersättare Peter Bowin, V. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upprättat förslag till förfrågningsunderlag avseende 

inredning i offentliga miljöer. 

_____________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer
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2012/268 

§ 278  Fastställande av förfrågningsunderlag, konsulttjänster 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-15 Förfrågningsunderlag konsulttjänster     

 

 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö och Teknik AB, AB 

Ronnebyhus, Karlshamns kommun och Munkahusbolaget inbjuder att inkomma med skriftligt 

anbud på rubricerad tjänst i enlighet med omfattning och villkor i denna anbudsförfrågan. 

Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en eller flera leverantörer. Anbud kan 

lämnas per kommun inkl. de kommunala bolagen. 

 

Upphandlingen ska resultera i tecknande av avtal med en eller flera leverantörer. Respektive 

juridisk person fattar egna beslut om antagande av leverantör-/er.  

 

I förfrågan finns skallkrav och dessa ska vara uppfyllda, annars deltar inte anbudet i utvärderingen. 

Inköpen för avtalsperioden uppskattas till cirka 5 milj kr/år. Uppgiften lämnas som upplysning utan 

förbindelse.  

 

Upphandlingsformen är öppen upphandling.  

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

Palmqvist, S samt Kenneth Michaelsson, C, 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upprättat förslag till förfrågningsunderlag avseende 

konsulttjänster. 

_____________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer
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2012/269 

§ 279  Fastställande av förfrågningsunderlag, konsulttjänster - mark 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-15 Förfrågningsunderlag konsulttjänster - 

mark  
   

 

 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö och Teknik AB, AB 

Ronnebyhus, Karlshamns kommun och Munkahusbolaget inbjuder att inkomma med skriftligt 

anbud på rubricerad tjänst i enlighet med omfattning och villkor i denna anbudsförfrågan. 

Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en eller flera leverantörer. Anbud kan 

lämnas per kommun inkl. de kommunala bolagen. 

 

Upphandlingen ska resultera i tecknande av avtal med en eller flera leverantörer. Respektive juridisk person 

fattar egna beslut om antagande av leverantör-/er.  

 

I förfrågan finns skallkrav och dessa ska vara uppfyllda, annars deltar inte anbudet i utvärderingen. 

Inköpen för avtalsperioden uppskattas till cirka 5 milj kr/år. Uppgiften lämnas som upplysning utan 

förbindelse.  

 

Upphandlingsformen är öppen upphandling  

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

Palmqvist, S samt Kenneth Michaelsson, C, 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upprättat förslag till förfrågningsunderlag avseende 

konsulttjänster - mark. 

_____________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer
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2012/271 

§ 280  Fastställande av förfrågningsunderlag, växter och blommor 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-15 Förfrågningsunderlag blommor, perenner     

 

 

Upphandlare Maria Landgren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun inbjuder att lämna anbud på rubricerad upphandling, med omfattning och villkor 

som beskrivs i detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor.   

I förfrågan finns skallkrav som samtliga skall vara uppfyllda, annars deltar inte anbudet i utvärderingen. 
Inköpen för avtalsperioden uppskattas till cirka 600 tkr/år.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upprättat förslag till förfrågningsunderlag avseende 

blommor, perenner, träd och buskar. 

_____________________ 

Exp: 

Maria Landgren



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(38) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/27 

§ 281  Landsbygdsriksdagen – deltagande från kommunen 

 

 

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti informerar om Landsbygdsriksdagen i Ronneby 6-9 

september. Kommunbygderådet erbjuder 45 politiker och tjänstemän att delta i någon av de tre 

studiebesöksresor som genomförs i kommunen under fredagen, liksom att delta vid samlingen och 

middagen på Eringsboda brunn på kvällen. Att delta någon av de andra dagarna kostar 800 kr/dag. 

Kommunstyrelsens ordf och 1:e vice ordf har inbjudits personligen.  

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

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

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter samt ersättare 

samt deltagarna i gruppen som utvärderade landsbygdspolitiska programmet erbjuds att delta på 

fredagens aktiviteter enligt Kommunbygderådets inbjudan och att man erhåller arvode och ev 

ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utöver detta erbjuds Kommunstyrelsens ledmöter och 

ersättare att delta under en dag på Landbygdsriksdagen med ersättning.  

 

Beslut 

Kommunstyrelse arbetsutskott beslutar att Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter samt ersättare 

samt deltagarna i gruppen som utvärderade landsbygdspolitiska programmet erbjuds att delta på 

fredagens aktiviteter enligt Kommunbygderådets inbjudan och att man erhåller arvode och ev 

ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utöver detta erbjuds Kommunstyrelsens ledmöter och 

ersättare att delta under en dag på Landbygdsriksdagen med ersättning.  

Ebon Kaisajuntti tar emot anmälan i båda fallen. 

_____________________ 

Exp: 

Ebon Kaisajuntti

https://one.telenor.se/search.whtml?session=1a16b8415a01e158489f4e286176f40e&dosearch=1&t1=P&s1=N%E4ringslivsutvecklare
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2012/262 

§ 282  Förslag till taxa för Fjärrvärmen 2013 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-07 Förslag till taxa för Fjärrvärmen 2013, 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
   

 

 

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse beslutade på styrelsemötet den 24/5 2012 att taxan för 

fjärrvärmen 2013 skall lämnas oförändrad. Se protokoll nr. 3 2012 § 5.  

 

Miljötekniks fjärrvärmekunder har rätt att överklaga eventuell beslutad höjning av fjärrvärmetaxa 

till fjärrvärmenämnden hos Energimyndigheten på grund av detta måste taxan beslutas i god tid 

innan taxan skall börja gälla. 

 

Styrelsen föreslår nu att Kommunfullmäktige godkänner styrelsens beslut om oförändrad 

taxa för Fjärrvärmen 2013. 

 

Fjärrvärmens budget för 2013 kommer att redovisas tillsammans med övriga verksamheters 

budgetförslag längre fram. 

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

Andersson, S samt Anna Carlbrant, RP. 

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

fjärrvärme höjs med 3% på fast avgift och 2,5% på rörlig avgift. 

 

Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Ronneby Miljö- och Teknik AB:s styrelseförslag 

att fjärrvärmetaxorna lämnas oförändrade 2013.  

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

Arbetsutskottet bifallit ordförandens yrkande. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

 

Ja-röst för bifall till ordförande Roger Fredrikssons, M, yrkande. 

Nej-röst för bifall till JanAnders Palmqvists, S och Tommy Anderssons, S, yrkande. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(38) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Omröstningsresultat 
Beslutande   Ja  Nej  

Tommy Andersson, S   X  

JanAnders Palmqvist, S   X  

Roger Gardell, FP  X  

Kenneth Michaelsson, C  X  

Anna Carlbrant, RP  X  

Roger Fredriksson, M  X  

 

Omröstningsresultatet blev 4 ja-röster och 2 nej-röster. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförande Roger Fredrikssons, M, yrkande. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ronneby Miljö- och Teknik 

AB:s styrelseförslag att fjärrvärmetaxorna lämnas oförändrade 2013.  

 

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

_____________________ 
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2012/261 

§ 283  Förslag till införande av taxa för bredband i Ronneby kommun. (Ronnets 
fibernät). 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-01 Förslag till införande av taxa för bredband 

i Ronneby kommun. (Ronnets fibernät).  
   

 

 

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande förslag 

Sammanfattning 
Ronneby Miljö och Teknik AB har från ägaren fått följande ägardirektiv: 

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

intresserade, samordna och vara behjälplig vid projektansökan till grupper på landsbygden som 

vill bygga ut bredbandsnätet. 

Arbetet pågår för fullt med hjälp av Hans Olausson. Intresse finns på landsbygden men att 

genomföra ett bredbandsprojekt på landsbygden kräver stora resurser och arbetsinsatser för de 

intresserade. Detta har medfört att det blivit svårt att genomföra några projekt. 

Miljöteknik har för närvarande möjlighet att erhålla 100 % kanalisationsstöd samma som föreningar 

på landsbygden. Detta innebär att Miljöteknik tillsammans med samhällsföreningar, vägföreningar 

eller andra organisationer kan genom ett samarbete bygga ut fibernätet på landsbygden. 

För Miljöteknik innebär detta ökad administration men samtidigt får vi in fler kunder i Ronnets 

fibernät. 

Med hjälp av kanalisationsstödet gräver vi och lägger ner tomrör för fiber. Genom att sedan ta ut en 

anslutningsavgift av kunden som vill ansluta sig till fibernätet täcker vi kostnaden för inblåsning av 

fiber samt anslutning av fastigheten.  

För att detta skall kunna genomföras och att inte för stora kostnader skall drabba Miljöteknik 

föreslås att ett avtal skrivs mellan Miljöteknik och organisationen ( se bilagt förslag till avtal). 

 

I och med samarbetet behövs en beslutad enhetlig taxa för anslutning till bredbandet i Ronneby 

kommun både för tätorten och landsbygden. 

 

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår Ronneby kommun att besluta om föreslagen 

taxa för anslutning till bredband i Ronneby kommun (Ronnets fibernät). Se nedan: 

 

Taxa för anslutning till bredband i Ronneby kommun Ronnets fibernät. 

 

Anslutningsavgiften för fiber är 20 000 kronor inkl. moms upp till en utbyggnadskostnad av 40 000 

kr inkl. moms. Utbyggnadskostnad över 40 000 kronor betalar kunden den faktiska kostnaden.  

 

Detta under förutsättning att Ronneby Miljö och Teknik AB erhåller 100 % bidrag från PTS (Post 

och Telestyrelsen) och från länsstyrelsen för kanalisationen på landsbygden.  

 

I anslutningsavgiften ingår att vi lämnar fibern på lämplig plats innanför yttervägg i en fiberbox. 

Kunden ombesörjer håltagning i yttervägg samt gräver, förlägger och återfyller inom tomtmark. 
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Exempel. 

Om utbyggnadskostnaden är 39 000 kr betalar kunden en anslutningsavgift på 20 000 kronor. 

Om utbyggnadskostnaden är 41 000 kronor betalar kunden en anslutningsavgift på 21 000 kronor.   

 

Anslutning av fiber i samband med fjärrvärmeanslutning 17 000 kronor inkl. moms. 

 

Förändring av taxan skall beslutas av Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse och Ronneby 

kommuns kommunfullmäktige. 

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

Michaelsson, C samt Tommy Andersson, S. 

 

Beslut 

Arbetsskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till taxor för bredbandsanslutning 

till Ronnets fibernät i Ronneby kommun. 

_____________________ 
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2012/276 

§ 284  Anhållan från Ronneby Miljö & Teknik AB avseende Rivningslov och 
markanvändningslov fastigheten Ronneby 24:18 (Brunnsvallen.) 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-15 Anhållan från Ronneby Miljö & Teknik AB 

avseende Rivningslov och 
markanvändningslov fastigheten Ronneby 
24:18 (Brunnsvallen.), Ronneby Miljö & 
Teknik AB 

   

 

 

Projekteringsingenjör Per-Olof Kennerwall lämnar följande förslag 

Sammanfattning 
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om markanvändningslov avseende fördröjningsdamm för 

dagvatten, samt rivningslov av byggnad, vilken har fungerat som kylanläggning till tidigare isbana, 

på ovan nämnd fastighet. Ägare är Ronneby kommun. 

Projekterat läge för fördröjningsdammen är den del av Brunnsvallen där isbanan tidigare var 

belägen, den har ett maxdjup på 1,0 meter, och en yta på 2150m2. Dammen förses med stängsel 

runt hela sin omkrets. 

För att ansluta nya dagvattenledningar i Blasius Königsgatan och Skogsgårdsgatan till dammen 

krävs att isbanans fryshus rivs. 

Chefen för Fritidsförvaltningen har godkänt förslaget. 

Enligt samråd med stadsarkitekten krävs ingen planändring enligt projekterat förslag. 

Rivningslov och markanvändningslov har inlämnats till Byggnadsnämnden. 

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

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

Yrkanden 
Roger Gardell, FP, yrkar att Fritid- och kulturnämnden ska yttra sig innan beslut. 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till Fritid- och kulturnämnden. 

_____________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden

https://one.telenor.se/search.whtml?session=1a16b8415a01e158489f4e286176f40e&dosearch=1&t1=P&s1=Projekteringsingenj%F6r
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2012/251 

§ 285  Ronnebyhus investeringsbudget 2012 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-25 Ronnebyhus investeringsbudget 2012, 

Ronnebyhus 
   

 

 

AB Ronnebyhus:s VD Sven-Olof Klasson lämnar följande förslag 

Sammanfattning 

Bifogad  investeringsbudget för 2012 omsluter 16,7 mkr. Kopplat till dessa investeringarna utförs 

samtidigt underhållsåtgärder för 4,7 mkr. 

Huvuddelen av investeringarna (10,3 mkr) avser energiinvesteringar, där de mest kostsamma 

åtgärderna är installation av teknik för värmeåtervinning i frånluftsventilationen. Innan dessa 

åtgärder startas avvaktar vi utvärdering av liknande projekt i Växjö i Goda Hus
i
 regi. 

4,5 mkr avser investeringar i fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. Bl.a planerade 

ombyggnader för förskolan på Ålycke i Johannishus samt ombyggnad för nytt gruppboende på 

Peder Holmsgatan 3. Dessa projekt är ännu ej beslutade men medel finns avsatta i vår budget i det 

fall nyttjaren ger klartecken för genomförande. 

 

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

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Ronnebyhus 

investeringsbudget för 2012. 

 

 

_________________
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2012/254 

§ 286  Ansökan om hjälp gällande fortsatt verksamhet genom kommunens köp av 
fastigheten Hjortsberga 4:156 förutom boningshus 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-14 Johannishus Ryttarförening ansöker om 

hjälp gällande fortsatt verksamhet i 
fastigheten Hjortsberga 4:156 FKN § 
73/2012, Fritid- och kulturnämnden 

   

2 Handling 2012-04-30 Ansökan om hjälp gällande fortsatt 
verksamhet genom kommunens köp av 
fastigheten Hjortsberga 4:156 förutom 
boningshus, Johannishus Ryttarförening 

   

 

 

Fritid- och kulturnämnden § 73/2012 

 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Johannishus 

Ryttarförenings ansökan om hjälp gällande fortsatt verksamhet i fastigheten Hjortsberga 4:156. 

Sammanfattning 
Johannishus Ryttarförening ansöker om hjälp gällande fortsatt verksamhet i fastigheten Hjortsberga 

4:156. Ryttarföreningen äger ridhus och paddock. Familjen Nyberg äger mark och stallar som hyrs 

ut till Stenberg konsult AB.  

 

Familjen Nyberg vill sälja fastigheten vilket innebär att ridhus och paddock ingår i en eventuell 

försäljning, enligt en reglering i avtal.  

 

Ett värdeutlåtande, resultat- och balansrapport, budget och verksamhetsplan bifogas. 

En köpare kan ta över gården för eget bruk vilket då påverkar föreningens möjligheter till 

verksamhet. 

 

Johannishus Ryttarförening har till kommunen föreslaget fyra alternativ. 

 

1) Kommunen köper fastigheten och föreningen driver verksamheten vidare genom avtal med 

kommunen. 

2) Kommunen lånar föreningen 2 miljoner kronor till inköp av fastighet med en räntefri 

avbetalningsplan. 

3) Kommunen bistår föreningen med 700 000 kronor (35%) och föreningen lånar 1,3 miljoner i 

bank. 

4) Kommunen borgar för ett lån på 1,8 miljoner och föreningen står för 200 000 kronor (10%). 

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser Johannishus Ryttarförening som en bra föreningsaktör med en 

välskött mötesplats för ungdomar, föräldrar mm och är angelägna om verksamheten. Fritid- och 
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kulturnämnden ser däremot föreningens frågeställning som en kommunal policyfråga samt att ett 

ställningstagande i någondera riktningen förutsätter ett ramtillskott. Nämnden beslutar hänskjuta 

frågan till Kommunstyrelsen.  

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

Michaelsson, C samt ersättare Peter Bowin. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att kommunen ska vidhålla tidigare beslut samt säga nej 

till samtliga fyra förslag från Johannishus Ryttarförening. 

 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att vidhålla tidigare ställningstagande och säger nej till samtliga fyra 

förslag från Johannishus Ryttarförening. 

_____________________ 
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2012/246 

§ 287  Förslag till taxor gällande Ronneby Horse Center 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-14 Förslag till taxor gällande Ronneby Horse 

Center §70/2012, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

 

Fritid- och kulturnämnden §70/2012 

 

Fritid- och kulturnämnden § 59/2012. 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående taxor för Ronneby 

Horse Center. 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om förslag till taxor för Ronneby Horse Center. 

Sammanfattning 
Ronneby Ryttarförening har sedan påskrift av skötselavtal arbetat med att utveckla och fram för allt 

hyra ut anläggningen Ronneby Horse Center. I anläggningen är ca 40 boxar uthyrda till privata 

aktörer. Ridskolan fungerar väl. Lektioner bedrivs sex dagar i veckan och 1-2 tävlingar/ träningar 

arrangeras i månaden. Föreningen har testat konceptet ”pay and jump” med ett gott resultat. 

Samarbete sker även med hundklubben. Det finns mer att göra gällande användningsområden men 

föreningen känns vara på rätt väg. Ett förslag till taxor i Ronneby Horse Center bifogas. 

Ridsportförbundet anser taxorna vara rimliga i sin bedömning. I jämförelse med andra ridhus ligger 

förslaget något över när det gäller taxor för föreningar.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att godkänna föreslagna taxor enligt 

bilaga 2 samt att föreslagna taxor till föreningar utanför kommunen kvarstår. För affärsdrivande 

ändamål gäller endast dagtaxa. Tillägget att RRF:s medlemmar går in gratis tas bort. 

 

Sammanfattning 
Hyresnivåer Ronneby Horse Center enligt ovan nämnda bilaga 2: 

 

  Lilla ridhuset  Stora ridhuset Båda ridhusen 

Ronneby kommuns 

föreningar 

Timtaxa:  250 kr/tim  375 kr/tim  625 kr/tim 

Dagstaxa : avser 8-18 1000 kr  1500 kr  2500 kr 

 

Föreningar utanför 

kommunen 

Timtaxa:  700 kr/tim  1200 kr/tim  1900 kr/tim 
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Dagstaxa:  3000 kr  4000 kr  7000 kr 

För affärsdrivande 

ändamål (även om  

föreningen hyr) 

Dagstaxa  4000 kr  6000 kr  10 000 kr 

För detta ändamål endast dagstaxa, ej per timme. 

 

För återkommande evenemang krävs anläggningskort.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Tommy Andersson, S, Anna 

Carlbrant, RP, Kenneth Michaelsson, C samt ersättare Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Fritid- och kulturnämnden förslag. 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar om taxor gällande Ronneby Horse 

Center i enlighet med Fritid- och kulturnämndens förslag. 

_____________________ 
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2009/62 

§ 288  Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-03 Gestaltningsprogram för Ronneby 

stadskärna  
   

 

 

Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Inom pågående centrumutveckling är en av etapperna att ta fram ett gestaltningsprogram för 

Ronneby stadskärna. Programmets mål kan sammanfattas i att: 

 Verka för en sammanhållen stadsmiljö 

 Stärka Ronnebys identitet 

 Förena det moderna med det historiska i stadsrummet 

 Bevara den småskaliga staden 

Programmet innehåller råd och riktlinjer för stadens struktur, träfasader, markbeläggning, färger, 

möbler och gatuinventarier, grönska, belysning, skyltar, offentlig konst, uteserveringar, torghandel 

och tillgänglighet. Det vänder sig till alla som har en koppling till stadens utemiljö, framför allt 

kommunala förvaltningar, fastighetsägare och butiksinnehavare. 

Ett utkast till program har diskuterats med handlare, fastighetsägare och övriga intresserade under 

våren. Utefter de synpunkter som kommit in är programmet nu reviderat. 

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta Gestaltningsprogram för 

Ronneby stadskärna – råd och riktlinjer för utemiljön. 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs. 

_____________________ 
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2012/253 

§ 289  Äskande om investeringsanslag för ombyggnad av miljö- och 
byggnadsförvaltningens lokaler 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-25 Äskande om investeringsanslag för 

ombyggnad av miljö- och 
byggnadsförvaltningens lokaler, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden § 137/2012 

 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsförvaltningens lokaler behöver byggas om för att bli mer anpassade till den 

interna lokaliseringen, som i sin tur ska underlätta för att ge en bättre service till besökare.  

Bedömning  
Miljö- och byggnadsförvaltningens lokaler behöver byggas om för att förvaltningen ska kunna ge 

besökare ett mer ordnat och tillrättalagt mottagande. En intern omlokalisering behöver genomföras, 

som innebär att de handläggare med flest besök tillsammans med plan- och byggenhetens 

administratör ska lokaliseras närmare entrén. Där ska en gemensam administration samlokaliseras 

för förvaltningen. Vidare ska byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare och miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer inom avlopp och vattenfrågor också vara lokaliserade i anslutning till 

receptionen. Åtgärderna förutsätter rivning och uppbyggnad av reception, väggar, el- och 

datakabelinstallation, VVS-arbete (åtgärder i nuvarande labb med labb), golv- och måleriarbete. 

Kostnaden uppskattas till ca 300 tkr.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen lämna ett äskande om 

investeringsanslag för ombyggnad motsvarande 300 tkr.  

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

Palmqvist, S. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att ärendet överlämnas till budgetberedningen. 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 
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Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ärendet överlämnas till budgetberedningen. 

_____________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Jan Moberg
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2012/280 

§ 290  Försäljning av fastigheten Onyxen 5,6,7  Silverforsen 

 

 

 

Projektledare Per Engkvist redovisar inkomna anbud gällande Silverforsen. 

Sammanfattning 
Två anbud har inkommit. Båda redovisar, enligt kommunens önskemål, vilken verksamhet 

anbudsgivaren planerar på fastigheterna. 

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

Michaelsson, C, Anna Carlbrant, RP samt ersättarna Peter Bowin, V och Lena Karstensson, M.  

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att kommunen avvisar inkomna anbud och att ny 

annonsering görs med samma text. 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att inkomna anbud avvisas och att ny annonsering görs med samma text. 

_____________________ 

Exp: 

Per Engkvist
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2012/240 

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

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-08 Förslag till hyresavtal mellan Ronneby 

kommun och Ronneby MCK - del av 
Påtorp 2:1  

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §258/2012 2012-06-18, Förslag 
till hyresavtal mellan Ronneby kommun 
och Ronneby MCK - del av Påtorp 2:1 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-11 Förslag till hyresavtal mellan Ronneby 
kommun och Ron-neby 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”. 

Vägen mellan Hamnvägen och hyresobjektet ingår ej i naturmarken eller kvartersmarken som enligt 

detaljplanen är avsatt för ridsport, detta är känt av Ronneby Ryttarförenings styrelse. I detaljplanen 

finns också förslag till områden för lämpliga ridstigar, vilka skall rekognoseras och iordningsställas 

av Ronneby Ryttarförening. Plankarta bifogas. 

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

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 samt 

JanAnders Palmqvist, S. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar att ett femårigt hyresavtal tecknas 

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

2:1. 

_____________________ 
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2012/263 

§ 292  Rivning av byggnader, Fornanäs 

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

 

 

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 har funnits 

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

Vad gäller byggnader på nedanstående föreslagna fastigheter beslutades i KS 2010 §310: ”Behålls i 

kommunal ägo i avvaktan på utredning av hamnens framtida användning”. 

Bedömning 
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att nedanstående byggnader bör rivas 

snarast. 

Fornanäs 1:5 F d  Hamnkontor Hamnvägen 6 Ronneby 

Fornanäs 1:14 F d Sjömansstuga Hamnvägen 10 Ronneby 

 

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

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

och att rivningarna finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 

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

Gardell, FP, Anna Carlbrant, RP samt Kenneth Michaelsson, C. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs samt att 

rivningarna finansieras av överkott från fastighetsförsäljning. 

_____________________ 
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2012/274 

§ 293  Svenska Handbollsförbundets årsmöte 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-15 Svenska Handbollsförbundets årsmöte, 

Ulf Johansson 
   

 

 

Sammanfattning 
Småland/Blekinge Handbollsförbund har lämnat en ansökan om bidrag till Svenska 

Handbollsförbundets årsmöte på Ronneby Brunn den 25-26 augusti. Antalet deltagare beräknas till 

ca 50 stycken. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att Småland/Blekinge Handbollsförbund erhåller ett bidrag 

på 100 kr per deltagare på middagen i samband med Svenska Handbollsförbundets årsmöte. Medel 

tas från Kommunstyrelsens ordförandes konto. 

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Småland/Blekinge Handbollsförbund erhåller ett bidrag på 100 kr per 

deltagare på middagen i samband med Svenska Handbollsförbundets årsmöte. Medel tas från 

Kommunstyrelsens ordförandes konto. 

_____________________ 

Exp: 

Småland/Blekinge Handbollsförbund
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2011/60 

§ 294  Besvarande av motion från KF-ledamot Bo Johansson, S, om att utveckla 
anhörigstöd 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-07-03 Förslag till beslut - Återremiss     

2 Remissvar utg. remiss 2012-02-06 ÄN § 6/2012 Begäran om remissyttrande 
gällande motion från KF-ledamot Bo 
Johansson (S) om att utveckla 
anhörigstöd, Äldreomsorgen 

   

3 Beslut allmänt ärende 2011-11-24 KF §291/2011 2011-11-24, Besvarande 
av motion från 
kommunfullmäktigeledamot Bo 
Johansson, S, om att utveckla 
anhörigstöd 

   

4 Beslut allmänt ärende 2011-11-08 KS §309/2011 2011-11-08, Besvarande 
av motion från KF-ledamot Bo 
Johansson, S, om att utveckla 
anhörigstöd 

   

5 Beslut allmänt ärende 2011-10-28 KS AU §353/2011 2011-10-31, 
Besvarande av motion från KF-ledamot 
Bo Johansson, S, om att utveckla 
anhörigstöd 

   

6 Handling 2011-10-24 Beslut Äldrenämnden, Komplettering 
gällande avlösning för 
anhöriga/närstående inom 
Omsorgsverksamheten. 

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-10-24 Förslag till beslut     

8 Handling 2011-09-07 Yttrande över motion om att utveckla 
anhörigstöd., Äldreomsorgen 

   

9 Beslut allmänt ärende 2011-03-02 KF §59/2011 2011-02-24, Anmälan av 
motion från kommunfullmäktigeledamot 
Bo Johansson, S, om att utveckla 
anhörigstöd 

   

10 Handling 2011-02-08 Motion om att utveckla anhörigstöd, Bo 
Johansson, s 

   

 

 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson, S, har lämnat en motion angående att utveckla 

anhörigstöd till veckans alla dagar. Motionen har sänts på remiss till och besvarats av 

Äldrenämnden.  

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-24 § 291 att återremittera ärendet till Äldrenämnden, 

varvid en kompletterande ekonomisk beräkning ska redovisas. 
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Bedömning 
Ekonomisk redovisning har inkommit från Äldrenämnden, denna bifogas. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att överlämna den 

ekonomiska beräkningen till Kommunfullmäktige och föreslå Kommunfullmäktige att anse 

motionen besvarad.  

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna den ekonomiska beräkningen till Kommunfullmäktige och 

föreslår Kommunfullmäktige att besluta att anse motionen vara besvarad. 

_____________________
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2012/281 

§ 295  Framtida inriktning Energikontor Sydost 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-27 Information om pågående 

utvecklingsarbete samt förfrågan, 
Energikontor Sydost 

   

       

      

Sammanfattning 
Energikontor Sydost AB har till medlemmarna i Föreningen Energikontor Sydost skickat en 

skrivelse dels med information om pågående verksamhet och dels med en begäran om 

svar/synpunkter/viljeinriktning gällande frågorna Vilken typ av verksamhet vill medlemmarna att 

Energikontor Sydost ska bedriva? Vilken nivå/omfattning bör verksamheten ha? Vilken ekonomisk 

lösning föredrar man? 

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

Kenneth Michaelsson, C. 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera ärendet till Miljö- och energirådet. 

_____________________ 

Exp: 

Kenneth Michaelsson 

Kerstin Hannrup
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2012/171 

§ 296  Ställningstagande planeringsförutsättningar avseende befolkningsutveckling 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §254/2012 2012-06-18, 

Ställningstagande 
planeringsförutsättningar avseende 
befolkningsutveckling 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §187/2012 2012-05-14, 
Ställningstagande 
planeringsförutsättningar avseende 
befolkningsutveckling 

   

3 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 
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nivå ganska väl även under första kvartalet. 

 

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

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

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

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

 

De alternativ som bifogas skiljer efter 20-årsperioden drygt 2 000 invånare år 2032. Hur 

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. 

Arbetsutskottets beslut 2012-06-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

_____________________ 
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2012/28 

§ 297  Delegationsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-13 Återrapportering av delegationsbeslut, 

personalfrågor  
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-10 Återrapportering av delegationsfrågor, 
personalfrågor  

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-10 Delegationsbeslut, revidering av attesträtt 
Tekniska förvaltningen  

   

Sammanfattning 
Återrapportering av delegationsbeslut personalfrågor har inkommit från Socialnämnden och 

Utbildningsnämnden samt revidering av attesträtt Teknisk förvaltningen 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsens beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

_____________________ 
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2012/12 

§ 298  Kurser och konferenser 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna inbjudningarna att delta i Earth Hour City 

Challenge 2013 samt att delta i Energikontor Sydosts tävling om bästa aktivitet under 

Trafikantveckan till Miljö- och energirådet. Övriga inkomna inbjudningar förs till handlingarna 

utan beaktande. 

 

_____________________ 
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2012/11 

§ 299  Delgivningsärende 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-10 Delgivningsärenden     

Sammanfattning 
BNI i Norden, Nominerad till Årets Affärsnätverkare 2012, Marcus Sandekjer  

Blekinge Tingsrätt, utdelningsförslag konkursen Silpingemålarna AB 

Ekonomistyrningsverket, bekräftelse av revisionsbesök 

Energikontor Sydost, information om pågående utvecklingsarbete samt förfrågan 

Folkhälsorådet, minnesanteckningar 2012-06-12 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Havs- och vattenmyndigheten, inför nya miljöregler för Sveriges hav 

Hellgren Gunnar, angående beslutet av ny placering och planändring förskola på Hulta 

Jeanette Janson, angående biblioteket i Eringsboda 

Karlskrona kommun, i siffror 

Karlskrona kommun, angående de återkommande avbrotten i larmöverföring 

Thomas Karlsson, angående skolans nya organisation samt Jörn Wahlroth svar 

Lantmäteriet, avstyckning från Ronneby 24:7 

Bengt Lavesson, angående anmälan av Ronneby kommun bristande hantering av strandskyddet 

inom del av fastigheterna Saxemara 1:144 och 1:196 

Länsstyrelsen, beslut om arkeologisk förundersökning på Edestad och Hjortsberga kyrkogårdar 

Länsstyrelsen, tidsbegränsat tillstånd för användande av metallsökare i hobbysyfte 

Länsstyrelsen, beslut med anledning av överklagande av beslut om antagande av detaljplan för 

fastigheten Saxemara 1:146 

Länsstyrelsen, beslut lokala trafikföreskrifter på E22 

Länsstyrelsen, beslut tillfälliga trafikföreskrifter på väg 673 

Länsstyrelsen, avlysning av vattenområde 

Länsstyrelsen, rekvisition tänk om-kampanjen 

Länsstyrelsen, beslut med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut om antagande 

av detaljplan för Aspanområdet 

Länsstyrelsen, beslut med stöd av Koncessionsnämndens delegation fastställda villkor vid F17 och 

Ronneby flygstation 

Länsstyrelsen, beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning, Svenska Statoil AB 

Länsstyrelsen, beslut om särskild utredning i samband med anläggning avloppsledning från 

Johannishus skola 

Länsstyrelsen Stockholm, hur arbetar din kommun med nationella minoriteter 

Länsstyrelsen, fråga väckt om byggnadsminnesförklaring av ladugård Hakarp 2:10 

MSB, utbetalning av ersättning inför och vid extraordinära händelser ifredstid och höjd beredskap 

för 2012 

Naturvårdsverket, redovisning om kvalitetssäkring av Natura 2000 

Näringsdepartementet, ansökan om förlängning av giltighetstid för tillstånd att utforska havsbotten 

dels på Södra Midsjöbanken, dels i Östersjön 

Olofströms kommun, årsredovisning 2011 

Patent- och registreringsverket, registreringsbevis för varumärke CEFUR 
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Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge län, revisionsberättelse 

Saxemara IF, redovisning hur bidraget använts 

Statskontoret, informationsskrift om det kommunala utjämningssystemet 

Sveriges Kommuner och Landsting, en långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2012-

2016 

Sveriges Kommuner och Landsting, handlingsplan 2013-2018, Landstings, regioners och 

kommuners samarbete inom eHälsoområdet 

Sveriges Kommuner och Landsting, sammanträdesplan för 2013 

Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området 

psykisk hälsa 

Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsavgift 2013 

Sveriges Kommuner och Landsting, sätt bredband högt på agendan 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:27-29, 31-34, 37-38 

Svenska kyrkan, indelningsändring av Bräkne-Hoby och Ronneby församlingar Svensson Birger, 

skrivelse angående Kommunal Pensionärsrådet 

Söderlund, uppsägning av avtal 

Tekniska förvaltningen, svar på skrivelse om räcket utmed Ronnebyån 

Tillväxtverket, beslut om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden 

Trafikverket, ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till 

trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg och gatunätet åren 

2013-2015 

Öjerskog Peter, brandskyddsbeskrivning, samt svar Marcus Sandekjer  

 

Protokoll 

Cura individutveckling 2012-05-30 

Karlskrona kommun 2012-06-19 

Landstinget Blekinge 2012-05-16, 2012-06-04, 2012-06-08 

Region Blekinge 2012-06-13 

 

Protokollsutdrag 

Fritid- och kulturnämnden  § 69 

Karlshamns kommun §§ 83, 87 

Karlskrona kommun §§ 95, 107, 109, 111 

Region Blekinge §§ 23, 47-49 

Sölvesborgs kommun §§ 57, 60 

Utbildningsnämnden § 80 

 

_____________________ 

 
                                                           
 


