
  1(46) 
 Sammanträdesprotokoll 
 
 2012-11-19 
 

 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30 - 15 00 

 

Beslutande 

Roger Fredriksson (m) Ersättare 
Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers §§ 408-409, 425-426 
JanAnders Palmqvist (s)  
Anna Carlbrant (rp) §§ 410-424, 427-440  
Roger Gardell (fp)  
Tommy Andersson (s)  

 

  
 

Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Ann Hermansson sekreterare 

 
Övriga deltagare, delvis: Heike Rosenquist, Hans Nilsson, Teo Zickbauer, Peter Nordberg, Maria Landgren, 
David Gillanders, Eva Lydin, Magnus Graad, Inger Hjort, Carina Andersson, Anders Engblom, Kerstin Hannrup 

 
Utses att justera: JanAnders Palmqvist 

 
Justeringens plats och tid:    Stadshuset 2012-11-21 

 
 
 

Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer: 408 - 440   

 
 
 

Ordförande: Roger Fredriksson  

 

 

Justerande: JanAnders Palmqvist 

 

 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum: 2012-11-19 
 

Datum för anslags uppsättande:  2012-11-22  

 

Datum för anslags nedtagande:  2012-12-14 

 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 

 

 
Underskrift: Ann Hermansson 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(46) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Innehållsförteckning 
§ 408  Information 4 
Beslut 4 
§ 409  Investeringsbudget 2013, Ronneby Miljö & Teknik AB 5 
Beslut 8 
§ 410  Fastställande av förfrågningsunderlag, motorfordon-, olycksfalls-, tjänstereseförsäkring 9 
Beslut 9 
§ 411  Fastställande av förfrågningsunderlag, strategisk kommunikation 10 
Beslut 10 
§ 412  Fastställande av förfrågningsunderlag, färskt bröd och bakverk 11 
Beslut 11 
§ 413  Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 mfl (Hulta Förskola) 12 
Beslut 12 
§ 414  Ronneby 25:1, Åke 13 - Uteservering året runt till  PC-puben 13 
Beslut 13 
§ 415  Förlängning av skyddsjakt 14 
Beslut 14 
§ 416  Försäljning av tomter "Hultagölen" – fastställande av pris för tomterna 15 
Beslut 15 
§ 417  Ronneby 25:1 - Ansökan om arrende 16 
Beslut 16 
§ 418  Ronneby 25:1 - Ansökan om arrende för inhägnat område 17 
Beslut 18 
§ 419  Spjälkö 2:26 - Fastställelse av pris för nytt arrendeavtal 19 
Beslut 19 
§ 420  Bommerstorp 3:5 - Ansökan om godkännande av avtalspart 20 
Beslut 20 
§ 421  Försäljning av fastigheten Hjortsberga 7:6, f d pensionärshem, Hjortsbergavägen 20, 
Johannishus 21 
Beslut 21 
§ 422  Försäljning av fastigheten Saxemara 13:1, hyreshus, f d pensionärshem, Lotsvägen 2, 
Ronneby 22 
Beslut 22 
§ 423  Försäljning del av fastigheten Ronneby 25:6 Gamla Vattentornet 23 
Beslut 23 
§ 424  Förvärv av fastighet Häggatorp 2:165 24 
Beslut 24 
§ 425  Utredningsuppdrag från Kommunfullmäktige om införande av en dator per elev så kallad 1:1 
lösningar 25 
Beslut 26 
§ 426  Förslag till ersättning till elever inom informationsansvaret 27 
Beslut 28 
§ 427  Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 
16 kap 6f§ Socialtjänstlagen, kvartal tre 29 
Beslut 29 
§ 428  Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012, kvartal 3 30 
Beslut 30 
§ 429  Samråd gällande ändring i handlingsprogram för räddningstjänst 31 
Beslut 32 
§ 430  Ansökan till Svenska Institutet om såddfinansiering för att inleda samarbete med Slavsk på 
området energieffektiva byggnader 33 
Beslut 33 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(46) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

§ 431  Åtgärd av vandringshinder för fisk i Bräkneån 34 
Beslut 35 
§ 432  Gemensam VA-anläggning för fastighetsägare utmed Fjordvägen i Vieryd 36 
Beslut 38 
§ 433  Ansökan om stöd till genomförande av arrangemanget cykelturistveckan 2013 39 
Beslut 39 
§ 434  Uppräkning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2013 40 
Beslut 40 
§ 435  Revidering av teckningsrätt för Ronneby kommun 41 
Beslut 41 
§ 436  Hyreskontrakt i samband med övertagande av hemsjukvård från landstinget 42 
Beslut 42 
§ 437  Laglighetsprövning av ärende om återbetalning av barnomsorgsavgift 43 
Beslut 43 
§ 438  Delegationsärenden 44 
Beslut 44 
§ 439  Kurser och konferenser 45 
Beslut 45 
§ 440  Delgivningsärende 46 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(46) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/27 

§ 408  Information 

 

Informationsansvarig Heike Rosenquist informerar om den nya invånarsidan i Commersen som 

kommer att starta 21 november. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2012/333 

§ 409  Investeringsbudget 2013, Ronneby Miljö & Teknik AB 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-05 Reviderad investeringsbudget för 

Ronneby Miljö & Teknik AB  
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-12 KS AU § 360/2012 2012-10-15, 
Investeringsbudget 2013, Ronneby Miljö 
& Teknik AB 

   

3 Handling 2012-10-02 Investeringsbudget 2013, Ronneby Miljö 
& Teknik AB 

   

 

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

Sammanfattning 
 

Elnät. 

Investeringarna beräknas till 7.6 Mkr. Den största investeringen ligger i en ny sjökabel mellan P3 

och Gökalv. Utredning angående vindkraft och solfångare pågår. Inga kostnader är upptagna för 

detta i 2013 investeringsbudget.  

 

VA-verksamheten. 

VA-verksamheten är i behov av stora investeringar som vi flaggat för tidigare. För 2013 

beräknas investeringarna till strax under 48 Mkr. Vi reinvesterar 6.5 Mkr i uttjänta vatten och 

avloppsledningar. Saneringsarbetet i Bräkne-Hoby fortsätter 2 Mkr är avsatta för detta. Vi hoppas 

på beslut att bygga dagvattendammen vid Brunnsvallen samt uppdimensionering av ledningar under 

nästa år. Kostnaden är beräknad till 5.0 Mkr. Säkra dricksvattnet i Bräkne-Hoby och Eringsboda 

kostar ca 25 Mkr. 

 

Fjärrvärme. 

Investeringarna är beräknade till 10.0 Mkr för 2013. Vi fortsätter att lägga om en etapp av 

fjärrvärmenätet i Hulta Norra på 3.0 Mkr. Vi kommer också att bygga en etapp i Sanden Bräkne-

Hoby. 

 

Renhållningen. 

Investeringarna beräknas till 12.1 Mkr för 2013. Investeringarna innebär utbyggnad av en 

containerplan samt byte av div. fordon.  

 

IT/Bredband. 

Verksamheten har dålig ekonomi. Underskottet för 2013 är beräknat till – 4.2 Mkr. Ett 

aktieägartillskott på 1.5 Mkr erhålls. Verksamheten är utsatt för hård konkurrens vilket innebär att 

några ökade intäkter kan vi inte räkna med. I investeringsbudgeten är upptaget 800 tkr för att lägga 

tomrör vid samschaktning. 
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Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Ronneby Miljö & Tekniks 

styrelse för att se över investeringar kontra avskrivningar och vad det skulle innebära för att jämna 

ut/sänka investeringstakten. 

Sammanfattning  
Kommentarer och konsekvenser för reviderad investeringsbudget för Ronneby Miljö och 

Teknik AB 2013 – 2016. 

 

Investeringarna för 2013 har omprioriterats och flyttats fram och spridits ut på åren 2014 – 2016. 

Nerdragningen är 30.7 Mkr för 2013. 

De stora förändringarna ligger inom VA. Vi flyttar fram utbyggnaden av Eringsboda vattenverk och 

flyttar fram utbyggnaden av vattenverket i Bräkne-Hoby. Dessa projekt motsvarar en kostnad på 

21.7 Mkr. Vi flyttar fram reinvesteringar på avlopp med 1.0 Mkr. Luftare i Leråkra delas upp på två 

år vilket ger en minskning på 1.5 Mkr. Dessutom flyttar vi fram en del småinvesteringar såsom 

dataprogram byte av bilar och renoveringar på fastigheter med 600 tkr. Totalt en framflyttning av 

investeringar på VA med 24.8 Mkr. 

På Renhållningen flyttar vi fram inköp av en sopbil, lastväxlare och reinvesteringar i containrar mm 

på 5.0 Mkr. Vi flyttar fram investeringar på servicefunktionerna med 900 tkr. 

 
Investeringar Plan 2013 -2016  
Förslag1 Miljötekniks styrelse 

     
     Verksamhet Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Elnät 7 600 7 900 5 800 5 700 

Värme 10 000 10 000 20 000 20 000 

VA 47 950 35 000 27 000 17 000 

Renhållning 12 100 16 000 14 900 10 400 

Bredband/IT 800 800 800 800 

Service 2 900 1 000 1 000 1 000 

Summa 81 350 70 700 69 500 54 900 

     

 

2013 2014 2015 2016 

Avskrivningar  plan -45 865 -48 040 -50 400 -52 250 

 

Förslag 2. Reviderat förslag Investeringar 2013 - 2016 

     Verksamhet 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Elnät 7 600 7 900 7 400 5 700 

Värme 10 000 10 000 20 000 20 000 

VA 23 150 35 225 33 450 33 525 

Renhållning 7 100 15 900 14 900 15 500 

IT/bredband 800 800 800 800 

Sevicefunkt. 2 000 1 900 1 000 1 000 

Summa 50 650 71 725 77 550 76 525 
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2 013 2 014 2 015 2 016 

Avskrivningar  plan -45 150 -46 750 -49 200 -51 650 

 

Jämför man de olika investeringsförslagen så ser man att med Förslag 1 är man i paritet med 

avskrivningarna 2016. Med förslag 2. Är man i paritet med avskrivningarna 2013 men detta innebär 

att vi måste investera mer än avskrivningarna fram till 2016. 

 

Konsekvenser Förslag 2. 

 

 

Beskrivning av 

investering 

Kostnad 

Mkr 

Framflyttad till 

år 

Konsekvens av flyttningen 

Eringsboda vattenverk 18.2 2014 och 2015 Risken ökar för att vi får köra 

vatten om brunnen vi har idag 

sinar eller förorenas. Kostnaden 

för detta är en kostnad av ca 345 

tkr/ månad. Detta medför 

påverkningar på miljön då 5-6 

transporter måste gå från Kallinge 

till Eringsboda per dygn. 

 

Ombyggnad Bräkne-

Hobys Vattenverk 

3.5 2014 Framflyttningen av ombyggnaden 

av vattenverket i Bräkne-Hoby 

innebär att om den nuvarande 

brunnen skulle bli förorenad måste 

vi lösa detta med den nya 

råvattenledning som vi har kvar i 

investeringsbudgeten 2013. Detta 

innebär att vi inte kan rena vattnet 

i den omfattning som skulle 

medföra ett tjänligt dricksvatten. 

Vi skulle få vattenprover som 

visar att dricksvattnet i Bräkne-

Hoby blir tjänligt med 

anmärkning. Detta kan man 

acceptera under en kortare tid. 

Reinvesteringar på 

avloppsledningar 

1.0 2014, 2015 och 

2016 

 Förnyelsetakten flyttas fram….. 

Framflyttning av luftare 

Leråkra. 

1.5 2014 Innebär att vi får laga provisoriskt. 

Reinvesteringar på 

fastigheter. 

0.6 2014, 2015 och 

2016 

Försämrar underhållet på 

byggnader. 

Framflyttning av 

lastväxlare, sopbil mm 

5.0 2014, 2015 och 

2016 

Driftskostnaden ökar då vi får 

mycket reparationer på mycket 

dåliga fordon. 

 Div. dataprogram mm 0.9 2014 Vi får köpa tjänster av konsulter. 
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Styrelsen konstaterade att flyttar man fram investeringarna blir det förmodligen kostnadsökningar.  

Att flytta investeringarna ännu längre fram är inte relevant då investeringsbehovet speciellt på VA-

sidan är mycket stort. 

 

I förslagen finns inga kostnader för följande investeringar: 

 

 Utbyggnad av VA i kustbandet. 

 Utbyggnadsplanen för fjärrvärmenätet.  

 Eventuella utbyggnadsplaner för överföringsledningar till Backaryd och Hallabro.  

 Inga investeringar i projekten gällande utbyggnad av förnyelsebar energi såsom 

vindkraftverk, solfångare och elbilar med laddstolpar. 

 

Styrelsen förordar Förslag 1 före Förslag 2 men överlåter till ägaren att besluta i ärendet. 

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

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

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, m, yrkar att Ronneby Miljö & Teknik får investera i nivå med 

avskrivningarna, ca 46 mkr. 

 

JanAnders Palmqvist, S, yrkar att bifall till styrelsens förslag 1 med restriktivitet. 

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

Arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby Miljö & Teknik får 

investera i nivå med avskrivningarna, ca 46 mkr för år 2013.  

 
Reservation 
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin, V, 

reserverar sig mot beslutet. 

_____________________ 
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2012/385 

§ 410  Fastställande av förfrågningsunderlag, motorfordon-, olycksfalls-, 
tjänstereseförsäkring 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-14 Förfrågningsunderlag till au 19 nov     

 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun inbjuder till anbudsgivning avseende försäkringsskydd. Upphandlingen sker med 

Söderberg & Partners som försäkringsmäklare enligt bifogade fullmakter. 

 

Upphandlingen sker som en samordnad upphandling. Detta innebär att upphandlingen sker 

samordnat för de angivna kommunerna, men att det står varje kommun fritt att välja 

försäkringsgivare utifrån inkomna anbud. De enskilda kommunerna kan således komma att utse 

olika försäkringsgivare. Vi garantera ingen enskild försäkringsgivare någon volym, vare sig antals- 

eller premiemässigt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upprättat förslag till förfrågningsunderlag avseende 

motor fordon-, olycksfalls-, tjänstereseförsäkring. 

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

 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa upprättat förfrågningsunderlag avseende 

motor fordon-, olycksfalls-, tjänstereseförsäkring. 

_____________________ 

Exp. 
Teo Zickbauer 
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2012/387 

§ 411  Fastställande av förfrågningsunderlag, strategisk kommunikation 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-12 Förfrågningsunderlag Strategisk 

kommunikation 2012-11-08  
   

 

 

Upphandlare Maria Landgren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun och Ronneby Miljö & Teknik AB inbjuder till anbudsgivning avseende 

strategisk kommunikation. Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en 

leverantör. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upprättat förslag till förfrågningsunderlag avseende 

strategisk kommunikation 

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

Tommy Andersson, S. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2012/388 

§ 412  Fastställande av förfrågningsunderlag, färskt bröd och bakverk 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-12 Förfrågningsunderlag utkast 2012-11-01     

 

Upphandlare Maria Landgren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun inbjuder till anbudsgivning avseende färskt bröd och bakverk. Upphandling, med 

omfattning och villkor, beskrivs i detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor.   

Observera att det i förfrågan finns skallkrav som samtliga skall vara uppfyllda, annars deltar inte 

anbudet i utvärderingen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upprättat förslag till förfrågningsunderlag avseende 

färskt bröd och bakverk. 

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

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

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa upprättat förslag till förfrågningsunderlag 

avseende färskt bröd och bakverk. 

_____________________ 

Exp. 
Maria Landgren 
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2012/396 

§ 413  Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m fl (Hulta Förskola) 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-12 Detaljplan för del av Hulta 2:115, 

Eternellen 1 m fl (Hulta Förskola)  
   

 

 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Adress: Brunkullavägen + Mjölkörtsvägen 

 

Samhällsbyggnadsenheten har enligt uppdrag upprättat förslag till detaljplan på fastigheten del av 

Hulta 2:115, Eternellen 1 m fl. 

 

Handlingarna finns på följande länk:  

http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/hulta-

forskola 

Bedömning 
Planförslaget innebär att det skapas en förskoletomt på cirka 9000 kvm intill gruppboende på 

Eternellen 4 på Brunkullavägen. Hulta Förskola som fanns norr om Hultaleden har rivits. Planen 

föreslår här att tre stycken villor, cirka 1000 kvm var, kan uppföras. Alternativt kan, om man vill 

ha en tätare bebyggelse, 5-6 radhus, kedjehus eller parhus uppföras. 

Planen är utställd på samråd under tiden 19 november tom 16 december. Planförslaget bedrivs 

enligt normalt planförfarande. Kommunfullmäktige kan anta planförslaget i mars 2012. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på 

genomförandet av samrådsförfarandet.  

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 beslutar att inom planområdet del 1 bör planen kompletteras med 

planbestämmelser som reglerar dels minsta taklutning samt dels att taken skall utformas som 

sadeltak. 

 

Att i övrigt inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av 

samrådsförfarandet. 

 _____________________ 

http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/hulta-forskola
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/hulta-forskola
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2012/386 

§ 414  Ronneby 25:1, Åke 13 - Uteservering året runt till  PC-puben 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-09 Ronneby 25:1 - Arrende för uteservering     

2 Handling 2012-11-09 Ansökan om uteservering året runt, PC-
puben 

   

 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
PC-puben, Ebbe Hammo 

 

Sökanden önskar tillstånd att behålla sin uteservering året runt. Många efterfrågar att sitta ute även 

efter sommartid. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar arrendera ut mark för uteservering. 1 år i taget, 3 månaders 

uppsägningstid, 1200 kronor/år, indexregleras med konsumentprisindex bas oktober 2012. 

Sökanden står själv för att alla tillstånd finns. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=c2573e0972fcfbad3363f44937234e8f&dosearch=1&t1=P&s1=Fastighetsf%F6rvaltare
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2012/377 

§ 415  Förlängning av skyddsjakt 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-08 Förlängning av skyddsjakt     

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Uppdraget att vara kommunens skyddsjägare går ut 2012-12-31. 

Bedömning 
Kommunens skyddsjaktlag består av Sven Svensson, Holger Edvardsson och Leif Svensson.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Sven Svensson, Holger Edvardsson och Leif Svensson att 

sköta skyddsjakten i ytterligare 3 år t o m 2015-12-31. Skyddsjägarna har själva 

försäkringsansvaret. Kommunen betalar skottlossningstillstånden. Betalning utgår som tidigare. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/319 

§ 416  Försäljning av tomter "Hultagölen" – fastställande av pris för tomterna 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-05 Hulta 2:115 - Pris på tomterna vid 

Hultagölen  
   

2 Handling 2012-09-25 KF § 223/2012, Kommunfullmäktige    

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Detaljplanen för "Del av  Hulta 2:115, Hultagölen" har vunnit laga kraft och det är dags att sälja 

tomterna. Priset för tomterna måste beslutas. 

Bedömning 
Anslutningsavgifterna beräknas kosta 270 000 kronor + moms/tomt (utom tomt 10, som får betala 

anslutningsavgift direkt till Miljöteknik). 

Tomtpriset beräknas till 200 kronor/kvm. 

 

Byggnationer av t ex C2C- eller plusenergihus bör premieras i lottdragningen. Stadsarkitekten 

kommer att lämna ut ett förslag på detta på sammanträdet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa priserna enligt bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar om företräde till lottdragningen av tomterna. 

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

Andersson, S, samt Kenneth Michaelsson, C. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/338 

§ 417  Ronneby 25:1 - Ansökan om arrende 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-05 Ronneby 25:1 - Ansökan om arrende     

2 Handling 2012-10-05 Karta, Krister Arvidsson    

3 Handling 2012-08-28 Ansökan om arrende, Krister Arvidsson    

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Willys i Ronneby, Krister Arvidsson, Kungsgatan 33, 372 30 Ronneby 

 

Sökanden önskar arrendera ca 450 kvm i anslutning till sin verksamhets varuintag för att sökanden 

själv, leverantörer och hatverkare ska slippa parkeringsböter. På marken finns även containrar för 

sopsortering. 

Bedömning 
Berörd mark ligger i anslutning till varuintaget.  

Miljöteknik har ledningar i marken och inga byggnader eller åverkan på marken får göras utan 

ledningsvisning. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut ca 450 kvm till Willys. 1 år i taget, 3 månaders 

uppsägningstid, arrendeavgift 9 000 kronor/år + moms. Avgiften indexregleras med 

konsumentprisindex bas oktober 2012. 

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.  

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

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

bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut ca 450 kvm till Willys. 1 år i taget, 3 månaders 

uppsägningstid, arrendeavgift 9 000 kronor/år + moms. Avgiften indexregleras med 

konsumentprisindex bas oktober 2012. 

_____________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/356 

§ 418  Ronneby 25:1 - Ansökan om arrende för inhägnat område 

Beslutsunderlag 
2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-19 Ronneby 25:1 - Ansökan om arrende för 

inhägnat område  
   

3 Handling 2012-10-19 Ansökan om arrende för inhägnat 
område, PULS Restaurang och Nattklubb 

   

 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
PULS Restaurang och Nattklubb, Karlskronagatan 21, 372 30 Ronneby 

 

Sökanden önskar tillstånd att permanent behålla det område och den inhägnad som de haft som 

uteservering under sommaren. Anledningen är att det innanför detta område finns en 

utrymningsdörr som inte får blockeras. Att ha den öppen underlättar för personalen som slipper 

tränga sig genom alla gäster vid baren. Det finns också en liten risk att gästerna kan smita ut genom 

den dörren för att röka och därmed råka släppa in någon. För att underlätta för vakterna att sköta sitt 

jobb med hänsyn till åldersgränser och alkoholtillstånd och underlätta för gästerna och personalen, 

vill sökanden även fortsättningsvis ha området inhägnat.  

Bedömning 
Berört område ligger på gågatan. I sommar har sökanden haft uteservering. Bygglov krävs. Ett 

gestaltningsprogram finns och ska följas. Nytt alkoholtillstånd och polistillstånd kan krävas. 

Sökanden ansvarar för att allt tillstånd finns.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut mark för uteserveringen. 1 år i taget, 3 månaders 

uppsägningstid, vid störningar som inte åtgärdas upphör avtalet omedelbart, arrendeavgift 1200 

kronor/år. Avgiften indexregleras med konsumentprisindex bas oktober 2012. 

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

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

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget att gälla denna säsong. 

 

JanAnders Palmqvist, S, yrkar att ärendet återremitteras för att höra Miljö- och Byggnadsnämndens  

synpunkter i ärendet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

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

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

sammanträde.  

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

denna säsong och finner att Arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut mark för uteserveringen denna säsong t o m 15 april 

2013, vid störningar som inte åtgärdas upphör avtalet omedelbart, arrendeavgift 1 200 kronor/år. 

Avgiften indexregleras med konsumentprisindex bas oktober 2012. 

 

Reservation 
JanAnders Palmqvist, S, reserverar sig mot beslutet till förmån för återremiss av ärendet. 

_____________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/340 

§ 419  Spjälkö 2:26 - Fastställelse av pris för nytt arrendeavtal 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-13 Karta    

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-12 Spjälkö 2:26 - Fastställelse av pris för 
nytt arrendeavtal  

   

 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunen har tidigare sagt upp arrendeavtalet för villkorsändring. Miljö- och 

Byggnadsnämnden återremitterade prissättningen för Spjälkö för att utreda om priset inte 

skulle vara samma som på Steköarna. 

Bedömning 
Efter besök på plats konstateras att ön är så liten att det inte ens går att ta mer än en 5 

minuterspromenad på ön. Värdet på arrendet uppskattas därför vara lägre än på Steköarna. 

Miljö- och Byggnadsnämnden fastställde i § 142 / 2012-06-13 arrendeavgiften för 

Steköarna till 5788 kronor / år + fastighetsskatt. Totalt beräknades arrendet för 2013 uppgå 

till 7000 kronor. 

Arrendeavgiften för Spjälkö 2:26 föreslås fastställas till 4450 kronor / år + fastighetsskatt. 

Totalt beräknades arrendet 2013 uppgå till 5500 kronor. 

Avtalen för Steköarna beslutades till 3 år i väntan på VA-utredning. Avtalet för Spjälkö 

föreslås till 5 år.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att arrendeavgiften på Spjälkö 2:26 ska vara 4450 kronor/ år + 

fastighetsskatt och avtalet vara på 5 år. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/397 

§ 420  Bommerstorp 3:5 - Ansökan om godkännande av avtalspart 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-13 Bommerstorp 3:5 - Ansökan om 

godkännande av avtalspart  
   

2 Handling 2012-11-13 Ansökan om godkännande av avtalspart, 
Hermanssonbolagen AB 

   

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Hermanssonbolagen köpte 2009 restaurangbyggnaden (Galtsjön) på Bommerstorp 3:4. 

Ronneby Kommun godkände i köpeavtalet att Hermanssonbolagen trädde in som 

avtalspart i stället för Preem. Verksamheten lades sedan över i ett helägt dotterbolag, 

Galtsjön AB, men detta bolag blev aldrig godkänt som avtalspart. Hermanssonbolagen 

ansöker nu om att Galtsjön AB godkänns som avtalspart retroaktivt från 2009. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Galtsjön AB som avtalspart. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/393 

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

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-12 Förslag försäljning av fastigheten 

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

   

 

 

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade § 178/2012 att sälja fastigheten Hjortsberga 7:6, Hjortsbergavägen 

20, Johannishus. Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i Ronneby under 

oktober 2012 och har nu en köpare, Kenneth Vogelius, Esplanaden 13, 372 35 Ronneby. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att sälja Hjortsberga 7:6, 

Hjortsbergavägen 20, Johannishus till Kenneth Vogelius, för en köpeskilling om 1 350 000 kr enligt 

bifogat förslag till köpekontrakt. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/394 

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

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-12 Förslag försäljning av fastigheten 

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

   

 

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade § 179/2012 att sälja Saxemara 13:1, Lotsvägen 2, Ronneby. 

Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i Ronneby under oktober 2012 och har 

nu två köpare, Magnus Nilsson, Vildvinsvägen 4, 372 37  Ronneby och Tobias Jirle, Gölstigen 16, 

372 37  Ronneby. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att sälja Saxemara 13:1, Lotsvägen 2, 

Ronneby till Magnus Nilsson och Tobias Jirle, för en köpeskilling om 990 000 kr enligt bifogat 

förslag till köpekontrakt. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(46) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/395 

§ 423  Försäljning del av fastigheten Ronneby 25:6 Gamla Vattentornet 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-12 Förslag till försäljning del av fastigheten 

Ronneby 25:6 Gamla Vattentornet  
   

 

 

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade § 72/2004 att uppdra åt dåvarande Tekniska nämnden, 

Bygg- och fastighetsenheten att försälja gamla vattentornet i Ronneby. 

 

Kommunstyrelsen beslutade § 250/2008 att uppdra till Tekniska nämnden att teckna ett 

intentionsavtal med namngiven köpare avseende förvärv av del av fastigheten Ronneby 

25:6 i avvaktan på detaljplaneändring. 

 

Något intentionsavtal tecknades aldrig, den dåvarande köparen meddelade i februari 2012 

att något köp inte längre är aktuellt. Upprättat förslag till detaljplan antogs i 

kommunfullmäktige § 191/2010. 

 

Gamla vattentornet med förslag till avstyckning enligt detaljplan och bifogad kartskiss har varit 

utannonserat genom Sydostfastigheter i Ronneby under oktober 2012 och har nu en köpare, Frej 

Larsson, co/ Jon Enestig, Sickla Kanalgata 51 lgh 1101, 120 67 Stockholm. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten 

Ronneby 24:6, Gamla Vattentornet med förslag till avstyckning enligt detaljplan och bifogad 

kartskiss till Frej Larsson, för en köpskilling om 500 tkr. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2012/398 

§ 424  Förvärv av fastighet Häggatorp 2:165 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-14 Förvärv av fastighet Häggatorp 2:165     

 

 

Projektledare per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Häggatorp 2:165 omfattar 3718 m2 och är belägen strax öster om Kockumhallen i Kallinge. 

Femmek Bil & Motorverkstad AB har gått i konkurs och fastigheten överlåtes nu genom 

konkursförvaltaren. Köpekontrakt har upprättats med en köpeskilling på 400 000 kr. 

 

Taxeringsvärdet för fastigheten är 469 000 tkr, mark: 148 000 kr, byggnad 321 000 kr. Byggnaden 

rivs för att ge plats till parkeringar i anslutning till ishallen. Förvärvet av fastigheten ger möjlighet 

att utveckla området omkring Kockumhallen och Jernvallen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att förvärva fastigheten Häggatorp 2:165 för 

400 000 kr. Kostnaden skall belasta kontot för köp och försäljning av fastigheter och mark. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2012/365 

§ 425  Utredningsuppdrag från Kommunfullmäktige om införande av en dator per 
elev så kallad 1:1 lösningar 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-26 Utredningsuppdrag från 

Kommunfullmäktige om införande av en 
dator per elev så kallad 1:1 lösningar, 
Utbildningsnämnden 

   

 

Utbildningsnämnden § 135/2012 

 

IKT-pedagog Carina Andersson redogör för ärendet. 

Sammanfattning 
Nämndsledamöterna har tagit del av förslag till införande av så kallade 1:1 lösningar (en dator/elev) 

inom utbildningsförvaltningen.  

Förslaget är en följd av ett särskilt utredningsuppdrag som kommunfullmäktige beslutade om § 

308/2011.  

 

IKT-strategi (information, kommunikation, teknik) för Ronneby kommun fastställdes 2010 av 

Utbildningsnämnden och ska vara ett övergripande dokument för att säkerställa den digitala 

kompetensen för samtliga verksamheter inom utbildningsenheten. 

 

IKT-pedagog Carina Andersson har tillsammans med IKT-pedagog Jesper Rehn upprättat förslag 

till införandeplan 1:1 inom utbildningsförvaltningen. 

 

Tre förslag till 1:1 lösningar har IKT-pedagogerna tagit fram: 

Förslag 1 – Leasingavtal på 3 år. 

Förslag 2 – Leasingavtal med olika långa avtalsperioder (3-2- och 1 år). 

Förslag 3 – Köpa datorer. 

Förslag X – Olika verktyg (ex.vis dator, surfplatta, smartphone, kamera, videokamera) köps in och 

förvaras på vagnar så att eleven kan välja lämpligt verktyg. 

 

IKT-pedagogerna förordar förslag X som den optimala lösningen. 

Utbildningsnämndens beslut 2012-09-20 
Utbildningsnämnden noterar presentationen och beslutar att bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde 2012-10-18 för diskussion i de politiska grupperna. 

 

IKT-pedagog Jesper Rehn lämnar svar på de frågor som togs upp på nämnden 2012-09-20  och 

redovisar fördelar och nackdelar med surfplattor kontra datorer.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  
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att utredningen, tillsammans med kompletteringen med svar på nämndens frågor, sänds vidare till 

Kommunfullmäktige, 

att föreslå Kommunfullmäktige att införa datorer till elever i skolan enligt följande:  

- att gradvis öka tillgängligheten till datorer i grundskolan, 

- inom förskolan ska det finnas tillgång till surfplattor 

- för F-6 är målet att skolorna förses med klassuppsättningar av datorer, 

- för 7-9 är målet personliga datorer för samtliga elever med etappmål om klassuppsättningar 

av datorer, 

- för gymnasieskolan att samtliga elever förses med personliga datorer vid samma tillfälle, 

att rekommendera Kommunstyrelsen att begära att en utredning görs om elevers möjlighet att med 

hjälp av bredband eller mobil uppkoppling använda datorerna hemma, 

att rekommendera Kommunstyrelsen att beroende på slutligt vald lösning särskilt utreda 

supportfrågan. 

 

Nämnden gör bedömningen att leasa datorer är det mest fördelaktiga. 

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

Gardell, FP, JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, samt tjänstgörande ersättare Peter 

Bowin, V. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet.  

 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till 

inriktningsförslaget 1:1 lösningar. 

 

Att med redovisad utredning som grund ge Utbildningsnämnden tillsammans med 

Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda pedagogiska, tekniska och ekonomiska 

förutsättningar som underlag för beslut inför budget 2014.  

 

Att Utbildningsnämnden får i uppdrag att vidare utreda och komma med förslag gällande att 

gymnasieskolans elever förses med personliga datorer. 

_____________________ 
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2012/364 

§ 426  Förslag till ersättning till elever inom informationsansvaret 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-26 Förslag till ersättning till elever inom 

informationsansvaret, 
Utbildningsnämnden 

   

 

Utbildningsnämnden § 136/2012 

 
Carina Holmslykke, ansvarig för informationsansvaret - GKH, lämnar följande information; 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner är enligt lag (SFS 2004:1298) skyldiga att erbjuda ungdomar inom 

Kommunens Informationsansvar lämpliga individuella åtgärder. Detta gäller ungdomar mellan 16-

20 år som genomgått grundskolan, men av någon anledning inte går på gymnasieskola eller deltar i 

annan utbildning. En mycket viktig åtgärd för denna grupp är praktikplatser. Det är av största vikt 

att ungdomar får möjligheten att komma ut i arbetslivet och samhället, inte minst av sociala skäl. 

Bedömning 
Det är viktigt att dessa ungdomar fångas upp och ges den stöttning de behöver. Inom 

Informationsansvaret ges möjlighet till stöd i form av samtal, vägledning mm. I Ronneby kommun 

saknas dock ett beslut som ger Informationsansvaret rätt agera anordnare av praktikplatser. Det är 

därför viktigt att man snarast möjligt tar ett beslut om detta. Praktikplatserna skall avse både 

kommunala och privata aktörer. Många ungdomar inom Informationsansvaret mår inte tillräckligt 

bra för att vara aktivt inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Därför behöver man behovsanpassa dessa 

praktikplatser inom ramen för Informationsansvaret. 

Ungefär 20 personer bedöms vara fortlöpande inskrivna i ansvaret. Hälften av dessa, dvs 10 

personer kan vara aktuella för praktik. 

 

De praktiserande föreslås få en ersättning motsvarande CSN-bidrag, f n 1050kr/mån. Ungdomarna 

skall kunna erbjudas praktik om sammanlagt sex månader, i en eller flera perioder. 

Total kostnad ca 65 000 kr/år. 

 

Kommunen föreslås avsätta medel till detta för att ge dessa personer en meningsfull sysselsättning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist lämnar följande förslag till beslut: 

 

Förelås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag, antar det i sin helhet samt 

hemställer till Kommunstyrelsen om beslut i ärendet, då frågan kan anses vara av 

förvaltningsövergripande karaktär. 
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Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att Informationsansvaret ges rätt att 

agera anordnare av praktikplatser samt att de praktiserande få ersättning motsvarande CSN-bidrag,  

f n 1050 kr/mån. Total kostnad ca 65 000 kr/år 

 

Utbildningsnämnden beslutar vidare att hemställa att Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet då 

frågan kan anses vara av förvaltningsövergripande karaktär. 

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

Andersson, S, samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att ärendet remitteras till enheten för Samordning- 

utveckling och sekretariat för juridisk bedömning.  

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

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet remitteras till enheten för Samordning- 

utveckling och sekretariat för juridisk bedömning.  

_____________________ 

Exp.  
Leona Öberg 
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2012/176 

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

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-07 Ej verkställda beslut enligt 9 § och 

rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. Ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6f§ 
Socialtjänstlagen, kvartal 3  
 § 170/2012, Socialnämnden 

   

 

Socialnämnden § 170/2012 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med ordförande Kristina Valtersson, C. 

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

socialtjänstlagen, andra kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § 

rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, tredje kvartalet, redovisas för nämndens ledamöter. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2012/229 

§ 428  Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012, kvartal 3 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-05 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och 

rapportering 16 kap 6f§ socialtjänstlagen 
3 kvartalet ÄN § 119/2012, 
Äldreomsorgen 

   

Äldrenämnden § 119/2012 

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

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

Äldrenämndens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2012/384 

§ 429  Samråd gällande ändring i handlingsprogram för räddningstjänst 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-07 Samråd gällande ändring i 

handlingsprogram för räddningstjänst, 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 

   

 

 

Räddningschef Anders Engblom föredrar ärendet 

Sammanfattning 
Räddningstjänstens ambitioner och förmåga ska enligt lagen om skydd mot olyckor anges i 

handlingsprogram. Det ska finnas ett program för förebyggande åtgärder mot brand och ett program 

för räddningstjänst. 

 

Hur förbundet styrs och vilken verksamhet som ska bedrivas anges i av medlemskommunerna 

fastställd förbundsordning. 

 

Handlingsprogram för att förebygga olyckor fastställs av respektive medlemskommun efter 

beredning av bland annat Räddningstjänstförbundet. 

Handlingsprogram för räddningstjänst fastställs av direktionen för Förbundet. Det nu gällande 

programmet fastställdes 2011-12-16. 

 

Inför fastställelse av handlingsprogrammet för räddningstjänst, var fjärde år, eller vid väsentliga 

förändringar hörs medlemskommunerna och de som kan ha särskilt intresse i frågan. 

 

2004 och 2010 genomfördes förändring inom räddningstjänstens organisation. Utgångspunkten vid 

dessa tillfällen har varit att förbundet fått minskade ekonomiska ramar för verksamheten. Vid bägge 

dessa tillfällen har direktionens uttalat ambitionen att Förbundet skulle förbli representerad i alla de 

orter där det sedan tidigare funnits en brandstation. Denna ambition kvarstår och har konfirmerats 

av nuvarande direktion. 

 

Ändring av räddningsstyrkan i Eringsboda 

Rekryteringsläget i Eringsboda är utomordentligt svårt. Trots upprepade insatser är det för 

närvarande endast 5 personer anställda. Två av dessa är utbildade förmän. 

 

Deltidlösningen bygger på att den enskilde i princip har en annan huvudanställning och 

anställningen hos Räddningstjänsten innebär att den enskilde under sin beredskap ska finnas 

tillgänglig på orten för att inom högst, i detta fall, 5 minuter kunna ta sig till brandstationen och 

bege sig till olycksplatsen. 

Regler kring A-kassa innebär att det i princip inte är möjligt att anställa en person som uppbär A-

kassa. 

 

I Eringsboda finns få arbetstillfällen och situationen försvårades ytterligare när sågen avvecklades 

den 1 oktober år 2012. En brandman och en förman hade sin huvudanställning på denna arbetsplats. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 32(46) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Enligt gällande handlingsprogram ska Eringsboda bemannas med två deltidsbrandmän och en 

förman. För att stabilt över tiden klara denna ambition bör schema för beredskap bygga på 4 veckor, 

undantagsvis kan schema på 3 veckor fungera. Det vill säga behovet för en stabil organisation är att 

det finns 12 brandmän anställda varav 4 förmän. 

 

Svårigheten att rekrytera personal speglar i detta fall strukturen i Eringsboda med närområde. Det är 

få personer som bor och har arbete på orten. Huvuddelen pendlar ut till andra arbetsplatser. Å andra 

sidan finns det få riskobjekt inom insatsområdet. De större riskerna som i sig är måttliga handlar om 

enstaka samlingslokaler och väg 122. 

 

För att finna lösningar kring den uppkomna situationen har överläggningar hållits dels med 

personalen i Eringsboda och dels med räddningscheferna i de angränsande räddningstjänsterna. 

 

Exempel på deltidsstyrkor som finns i närheten är Holmsjö (1 förman+ 2 brandmän), Rävemåla 

(1+2) och Vissefjärda (1+2), Vidare finns ett väl fungerande räddningsvärn i Långasjö. 

 

Lagen skydd mot olyckor ger möjlighet att organisera räddningsvärn. Att ingå i ett räddningsvärn 

bygger på plikt, istället för anställning. Normalt sker uttagning till värn efter intresseanmälan från 

den enskilde. Den huvudsakliga skillnaden är att de som är uttagna i värnet inte har någon 

skyldighet att vara tillängliga för insats. Däremot sker utbildning vid gemensamma övningstillfällen 

och alla förses med personsökare (eller motsvarande) samt skyddsutrustning. 

Vi bedömer att efter diskussioner med personer på orten att det finns ett intresse av att delta och 

organisera ett räddningsvärn. 

Inom Förbundet finns idag två väl fungerande brandvärn ett på respektive Aspö och Hasslö. 

 

Hemställan om samråd 

På uppdrag av direktionen för Räddningstjänstförbundet Östra Blekinge hemställer 

Räddningtjänsten om samråd från medlemskommunerna att ändra organisationsformen för 

deltidsstyrkan i Eringsboda till räddningsvärn. 

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

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

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________
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2012/392 

§ 430  Ansökan till Svenska Institutet om såddfinansiering för att inleda samarbete 
med Slavsk på området energieffektiva byggnader 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-09 Ansökan till Svenska Institutet om 

såddfinansiering för att inleda samarbete 
med Slavsk på området energieffektiva 
byggnader  

   

2 Handling 2012-11-09 Ansökan till Svenska Institutet om 
såddfinansiering för att inleda samarbete 
med Slavsk på området energieffektiva 
byggnader, Johan Sandevärn 

   

 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun har tillfrågats om intresse att genomföra en förstudie tillsammans med Slvask 

kommun, Högskolan på Gotland och Association of Consultants in Cooperation (ACC) med syftet 

att undersöka möjligheterna till samarbete på området energieffektiva byggnader.  

 

Förfrågan har diskuterats ihop med Cefur, Miljö- och byggnadsförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen. Målet med förstudien är att stärka samarbetet, identifiera 

utvecklingsbehov, ge förslag till möjliga samarbetsprojekt, förslag till finansieringsmöjligheter för 

framtida samarbeten för dessa och komplettera partnerskapet med relevanta aktörer. Detta skulle 

bland annat för Ronneby kommuns del innebära möjligheter att undersöka projektmöjligheter med 

bäring på till exempel Kilen-projektet, Hulta samt Cefurs verksamhet. Det innebär också en 

öppning till att inleda ett mer konkret samarbete tillsammans med en av Ronnebys vänorter. 

 

Ronneby kommun står som sökare och ägare till projektet. Finansiering för förstudiens aktiviteter 

söks från Svenska Institutets såddfinansiering för Östersjösamarbeten. Planerat belopp att söka är 

440 000 SEK för resor, boende, möteskostnader, visum och externa tjänster. Medfinansiering sker i 

form av egen arbetstid från de fyra projektdeltagarna. 

Bedömning 
Förstudien bedöms som dels en öppning till att inleda ett mer konkret samarbete med Ronneby 

kommuns vänort Slavsk, samt också för att undersöka projektmöjligheter kopplade till Kilen-

projektet, Hulta samt Cefurs verksamhet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige: 

Att besluta att ansöka om såddfinansiering från Svenska Institutet 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________

https://one.telenor.se/search.whtml?session=870ff8e79361576b46c903eb213f4130&dosearch=1&t1=P&s1=Internationell+samordnare
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2012/234 

§ 431  Åtgärd av vandringshinder för fisk i Bräkneån 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-14 Åtgärd av vandringshinder för fisk i 

Bräkneån rev till ksau 19 nov  
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-11-07 KS § 325/2012 2012-11-06, Åtgärd av 
vandringshinder för fisk i Bräkneån 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-10-26 KS AU § 398/2012 2012-10-29, Åtgärd 
av vandringshinder för fisk i Bräkneån 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-16 Åtgärd av vandringshinder för fisk i 
Bräkneån  

   

5 Handling 2012-05-08 Åtgärd av vandringshinder för fisk i 
Bräkneån, Bräkneåns Vattenråd 

   

      

Camilla Norrman, Miljöutvecklare lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Från Bräkneåns Vattenråd har inkommit förfrågan ang. Ronneby kommuns engagemang 

beträffande åtgärder av vandringshinder för fisk i Bräkneån. Bräkneån ingår i Södra 

Östersjöns vattendistrikt. I förvaltningsplanen för distriktet framgår vilka åtgärder som 

behöver göras för att nå målet god vattenstatus till år 2015. Att åtgärda vandringshinder är 

enligt förvaltningsplanen en sådan åtgärd. Direkt ansvarig är Ronneby kommun då det 

gäller att åtgärda vandringshindret vid Snittingefallet. I kommunen pågår diskussioner om 

vilket sätt som är det bästa för att åtgärda vandringshindret. Kommunens målsättning är att 

vandringshindret skall vara åtgärdat innan år 2015. Ansvaret åligger Tekniska 

förvaltningen. Övriga vandringshinder i Bräkneån är enligt den utredning som kommunen 

gjort en ansvarsfråga som åligger länsstyrelsen som myndighet. Ronneby kommun har 

trots detta ett starkt engagemang beträffande åtgärd av övriga vandringshindren för fisk i 

Bräkneån. I kommunens yttrande över förslag på regionalt åtgärdsprogram för 

miljökvalitetsmålen 2013-2016 kommer kommunen vara tydlig med att en viktig åtgärd i 

detta program är under fokusområdet, biologisk mångfald, att åtgärda vandringshinder för 

fisk.  

Bedömning 
Från Bräkneåns Vattenråd har inkommit förfrågan ang. Ronneby kommuns engagemang 

beträffande åtgärder av vandringshinder för fisk i Bräkneån. I den inkomna förfrågan från 

Bräkneåns Vattenråd beskrivs att det i Bräkneåns södra del från kusten upp till Belganet 

finns tio vandringshinder för fisk, som det är mycket angeläget att åtgärda. Det är viktigt 

att Bräkneån på nytt kan få livskraftigt bestånd av öring, som förutom sitt egenvärde också 

är en nödvändig förutsättning för att den utrotningshotade flodpärlmusslan ska kunna 

räddas.  

 

Bräkneån ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt. I förvaltningsplanen för distriktet framgår 

vilka åtgärder som behöver göras för att nå målet god vattenstatus till år 2015. Att åtgärda 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 35(46) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

vandringshinder är enligt förvaltningsplanen en sådan åtgärd. Direkt ansvarig är Ronneby 

kommun då det gäller att åtgärda vandringshindret vid Snittingefallet. I kommunen pågår 

diskussioner om vilket sätt som är det bästa för att åtgärda vandringshindret. Kommunens 

målsättning är att vandringshindret skall vara åtgärdat innan år 2015. Ansvaret åligger 

Tekniska förvaltningen. Övriga vandringshinder i Bräkneån är enligt den utredning som 

kommunen gjort en ansvarsfråga som åligger länsstyrelsen som myndighet. Ronneby 

kommun har trots detta ett starkt engagemang beträffande åtgärd av övriga 

vandringshindren för fisk i Bräkneån. I kommunens yttrande över förslag på regionalt 

åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016 kommer kommunen vara tydlig med att 

en viktig åtgärd i detta program är under fokusområdet, biologisk mångfald, att åtgärda 

vandringshinder för fisk.  

Förslag till beslut 
Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen 

att besluta lämna följande yttrande till Bräkneåns Vattenråd: 

 

Bräkneån ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt. I förvaltningsplanen för distriktet framgår 

vilka åtgärder som behöver göras för att nå målet god vattenstatus till år 2015. Att åtgärda 

vandringshinder är enligt förvaltningsplanen en sådan åtgärd. Direkt ansvarig är Ronneby 

kommun då det gäller att åtgärda vandringshindret vid Snittingefallet. I kommunen pågår 

diskussioner om vilket sätt som är det bästa för att åtgärda vandringshindret. Kommunens 

målsättning är att vandringshindret skall vara åtgärdat innan år 2015. Ansvaret åligger 

Tekniska förvaltningen. Övriga vandringshinder i Bräkneån är enligt den utredning som 

kommunen gjort en ansvarsfråga som åligger länsstyrelsen som myndighet. Ronneby 

kommun har trots detta ett starkt engagemang beträffande åtgärd av övriga 

vandringshindren för fisk i Bräkneån. I kommunens yttrande över förslag på regionalt 

åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016 kommer kommunen vara tydlig med att 

en viktig åtgärd i detta program är under fokusområdet, biologisk mångfald, att åtgärda 

vandringshinder för fisk.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2012/205 

§ 432  Gemensam VA-anläggning för fastighetsägare utmed Fjordvägen i Vieryd 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-09 Förslag till svar på förfrågan ang VA-

anläggning Fjordvägen, Vieryd  
   

2 Remissvar utg. remiss 2012-10-12 Svar på remiss, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

3 Handling 2012-09-10 Fråga angående VA-anläggning ut med 
Fjordvägen, Bengt Holmberg 
kontaktperson 

   

4 Remissvar utg. remiss 2012-08-10 Svar på remiss, Ronneby Miljö & Teknik 
AB 

   

5 Remiss utg. 2012-07-09 Ronneby Miljö & Teknik AB besvarad 
2012-08-10  (2012.3425) 

   

6 Remiss utg. 2012-07-09 Miljö- och byggnadsnämnden besvarad 
2012-10-12  (2012.3944) 

   

7 Handling 2012-05-21 Gemensam VA-anläggning för 
fastighetsägare utmed Fjordvägen i 
Vieryd, Fastighetsägare utmed 
Fjordvägen i Vieryd 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Nio fastighetsägare längs Fjordvägen i Vieryd har inkommit med en skrivelse angående 

möjligheterna att ansluta en gemensam VA-ledning till det kommunala avloppsnätet. De är villiga 

att bilda en ekonomisk förening och på egen bekostnad anlägga den gemensamma VA-ledningen 

som ansluts till kommunens. Detta under förutsättning att de inte behöver betala någon 

anslutningsavgift och att kommunen efter ett antal år tar över ägandet och drift av anläggningen. I 

annat fall kommer de att försöka avvakta vad som händer med frågan om VA-anläggningen på 

Näset. 

Bedömning 
Tolv av sammanlagt tretton fastigheter i längs Fjordvägen har indraget vatten och någon form av 

avloppsanordning. Sex av dessa har undermåliga avloppsanordningar med anslutet WC. De övriga 

sex fastigheterna med indraget vatten har avloppsanordningar som får enligt Miljö- och 

Byggnadsnämnden, anses ha god eller acceptabel funktion. Några av dem är dock relativt gamla 

och kan behöva åtgärdas inom några år. 

 

Förfrågan har varit på remiss till Ronneby Miljö och Teknik AB samt till Miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 

Ronneby Miljö- och Teknik lämnar följande yttrande: 
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"Aktuellt område ligger utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutning till 

Miljötekniks ledningar görs enligt normalt förfarande vilket i detta fall innebär att sökanden bygger 

och bekostar VA-anläggningen som sen ansluts till Miljötekniks ledningsnät. 

Anslutningsavgiften utgår. Kostnader för inkoppling till Miljötekniks ledningsnät tillkommer 

(utförs av Miljötekniks personal). 

Ronneby Miljöteknik tar inte över några tryckavloppsledningar. 

I övrigt har inte Ronneby Miljöteknik några synpunkter mer än att sökande tar en tidig dialog med 

Miljöteknik för att minimera risken för ev. fel i utbyggnadsskedet." 

 

Miljö- och byggnadsnämnden yttrar följande: 

"Ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt skulle det vara positivt om de fastigheter i det aktuella området 

som har bristfälliga enskilda avlopp blev anslutna till det kommunala VA-nätet inom en relativt 

nära tid. Det är primärt sex fastigheter där åtgärd är mest angelägen, eftersom de har WC anslutet 

till sina bristfälliga avlopp. Kraven enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan 

eventuellt vara tillämpliga, vilket i så fall innebär skyldighet för kommunen att bestämma om 

verksamhetsområde och tillgodose behovet av erforderlig va-anläggning. Rekvisitet om skyddet för 

människors hälsa och miljön bedöms vara uppfyllt, men det är oklart om "större sammanhang" är 

tillämpligt. 

Miljö- och byggnadsnämnden tar inte ställning till sakens juridiska aspekter och frågan om 

huvudmannaskap för avloppsanläggningen, men påpekar vikten av att: 

det tekniska utförandet motsvarar de normer som Ronneby Miljö och Teknik tillämpar för sina egna 

anläggningar; 

- dimensionering görs så, att samtliga fastigheter i området har möjlighet att ansluta sig till 

anläggningen; 

- anläggningen får kompetent skötsel och underhåll för långsiktigt god funktion." 

 

Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att fastighetsägarnas första fråga är besvarad - det 

utgår ingen anslutningsavgift. Dock måste kostnaden för inkopplingen betalas. Sedan några år 

tillbaka har det bildats VA-föreningar på flera håll längs kusten i Ronneby kommun. Dessa har i 

egen regi byggt och bekostat VA-anläggningen och sedan anslutit sig till Miljötekniks nät. 

Miljöteknik har inte tagit över dessa anläggningar om det är tryckavloppsledningar och det är deras 

svar även i detta fall. I kommunen pågår arbetet med att ta fram en kommunövergripande Vatten- 

och avloppsplan. Arbetet är försenat men kommer att komma igång med förnyad styrka under 

december 2012. I VA-planarbetet kommer inventeringar och analyser ligga till grund för förslag på 

vilka områden, prioriteringen mellan områdena samt hur och när dessa ska anslutas till allmänna 

VA-nätet. 

 

De föreningar eller liknande som ansökt om fullständig anslutning till det allmänna VA-nätet under 

det senaste året har fått svaret att inget besked kommer att ges innan VA-planen är färdig. Så bör 

också göras i detta fall.  

 

Ytterligare skäl att vänta gällande besked om anslutning till det allmänna VA-nätet är att avvakta 

Statens VA-nämnd beslut angående anslutning i norra Väbynäs. 

 

Fastighetsägarna föreslås därför meddelas att det inte utgår någon anslutningsavgift för anslutning 

till det kommunala VA-nätet. Dock tar Miljöteknik betalt för den inkoppling som görs. Kommunen 

kommer inte ta ställning till övertagande av en eventuell VA-anläggning förrän VA-planen är klar 

samt ärendet i norra Väbynäs är avgjort.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att besluta att 

ovanstående utgör Kommunstyrelsens svar på skrivelsen.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/389 

§ 433  Ansökan om stöd till genomförande av arrangemanget cykelturistveckan 
2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-09 Bidragsansökan Cykelturistveckan 2013     

2 Handling 2012-11-09 Ansökan om stöd till genomförande av 
arrangemanget cykelturistveckan 2013, 
Bygd i Samverkan 

   

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
28 juli - 2 augusti 2013 är den s k Cykelturistveckan förlagd till Bräkne-Hoby. 300-600 cyklister 

beräknas komma från hela Sverige och grannländer. Föreningen Bygd i samverkan har inkommit 

med en ansökan om 75 000 kronor i bidrag till evenemanget. Målsättningarna med arrangemanget 

är dels att profilera Bräknebygden och Mittblekinge som centrum för Blekingsk cykelturism med 

kringeffekter på naturturism och de gröna näringarna och dels att ytterligare profilera Ronneby 

kommun som den moderna kurorten och utveckla begreppet kurorten till att omfatta hela 

kommunen. 

 

I ansökan beskrivs också programmet, kort- och långsiktiga effekter mm och en budget baserad på 

320 deltagare redovisas. De ideella timmarna för genomförande av arrangemanget uppskattas till 

5000. Ett eventuellt överkott från arrangemanget investeras i utvecklingen av Bräknetrampen och 

cykelturism i Mittblekinge. Som motprestation för bidraget kommer föreningen i alla sammanhang 

marknadsföra konceptet "Ronneby den moderna kurorten" mitt i Blekinges Sveriges Trädgård.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att bevilja ett bidrag om 

75 000 kr till föreningen Bygd i samverkan för genomförandet av Cykelturistveckan 2013. Medel 

tas från kontot för Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/390 

§ 434  Uppräkning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-09 Uppräkning av ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda 2013  
   

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Gällande bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda antogs KF § 332/2010.  

 

Inför beslut om ersättning för 2011 och 2012 reviderades ersättningsnivåerna enligt det viktade 

genomsnittliga utfallet enligt 2010 respektive 2011 års lönerevisioner.  

 

Inför år 2013 föreslås att ersättningsnivåerna revideras efter samma princip. Det viktade 

genomsnittliga utfallet enligt 2012 års lönerevision beräknas bli 3,39 % för samtliga 

kommunanställda i Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer att förtroendemannaarvodena för 

2013, ska räknas upp med 3,39 % utifrån de nivåer som gäller för 2012. Bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda med bilaga enligt beslut KF § 332/2010 ska uppdateras 

enligt beslutade uppräkningar. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/379 

§ 435  Revidering av teckningsrätt för Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-05 Revidering av teckningsrätt för Ronneby 

kommun  
   

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Med anledning av personbyte på vissa tjänster föreslås att ”Teckningsrätt för Ronneby kommun” 

revideras. Kanslichef Christian Björkqvist föreslås ersättas av samordnings- och utvecklingschef 

Anna-Karin Sonesson, samt att Christina Lindström utgår. Förslag till ny ”Teckningsrätt för 

Ronneby kommun” bifogas. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till 

revidering av ”Teckningsrätt för Ronneby kommun” enligt bilaga och att ändringarna gäller från 

och med 1 december 2012 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/407 

§ 436  Hyreskontrakt i samband med övertagande av hemsjukvård från landstinget 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-19 Hyreskontrakt i samband med 

övertagande av hemsjukvård från 
landstinget  

   

 

 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Äldreförvaltningen och Landstingets hemsjukvård har hyrt lokaler i Sörbycentret AB med separata 

hyresavtal inom samma fastighet.  

 

Till följd av kommunaliseringen av hemsjukvården enligt § 285/2012  KF måste kommunen teckna 

hyreskontrakt för de lokaler som landstinget tecknat avtal för att bedriva  hemsjukvård. Avtalet 

avses tecknas med Sörbycentret AB.  

Bedömning 
Genom att teckna avtal för den del som avser hemsjukvård kan verksamheten bedrivas 

utifrån de förutsättningar och den plan som utarbetats mellan kommun och landsting.  

Förslag till beslut 
Äldreförvaltningen ges i uppdrag att teckna avtal med Sörbycentret AB för de lokaler som 

Landstinget i dagsläget hyr för hemsjukvården i Ronneby 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/287 

§ 437  Laglighetsprövning av ärende om återbetalning av barnomsorgsavgift  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-19 Laglighetsprövning av ärende om 

återbetalning av barnomsorgsavgift  
   

 

 

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2012 att ur AFA-medel återbetala en 

månadsavgift för juli till föräldrarna som erlagt denna extra månadsavgift. 

Bedömning 
Beslutet har fattats utan beredning i berörd nämnd. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta avge yttrande enligt bilaga. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/28 

§ 438  Delegationsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-13 Återrapportering av delegationsbeslut, 

personalfrågor, Socialnämnden 
   

2 Handling 2012-11-07 Återrapportering av delegationsbeslut, 
personalfrågor, Utbildningsenheten 

   

Sammanfattning 
Återrapportering av delegationsbeslut personalfrågor har inkommit från Socialnämnden och 

Utbildningsenheten 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/12 

§ 439  Kurser och konferenser 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan beaktande. 

_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/11 

§ 440  Delgivningsärende 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-12 Delgivningsärenden     

Sammanfattning 
Anonym skrivelse att städenheten ska vara kvar i kommunal regi. 

Cura Individutveckling, avgifter år 2013. 

Cura Individutvecklings delårsrapport 2012-01-01 – 2012-08-31 med revisorernas granskning. 

Folkhälsorådet, minnesanteckningar. 

Thommy Johnsson, Ronneby med KRIF bör bli en idrottsstad och satsa på projektet i Sörbydal. 

Gert Nejdehed, förfrågan om förstörelse i Listerby genom skogsavverkning . Svar till honom från 

Magnus Graad. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:50 Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling - Teckalundantagen - och ändringar i kommunallagen (1991:900) mm. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:42 Information om ersättning av staten till personer 

som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:53 Delegationsordning enligt miljöbalken och 

livsmedelslagen.  

Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens 

ekonomi - oktober 2012. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:52 Prognos av 2013 års kommunala fastighetsskatt. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:51 Utvidgad parbogaranti. 

Svenskt Vatten, Ronneby kommun beviljas utträde ur föreningen. 

Världsnaturfonden WWF, Earth Hour 23 mars kl 20.30 - 21.30. 

 

Protokoll 

Cura Individutveckling direktionen, § 41 - 48 den 2012-08-22. 

Cura Individutveckling direktionen, § 49 - 61 den 2012-10-24. 

Karlskrona kommun Kommunfullmäktige, § 142 den 18 oktober 2012 Kommunalisering av 

hemsjukvården. 

Landstinget Blekinge, § 29 - 39 den 2012-09-19. 

Landstinget Blekinge, § 161 - 182 den 2012-10-08. 

Olofströms kommun, KF § 96 Förslag om kommunalisering av hemsjukvården. 

Region Blekinge, Regionstyrelsen § 69 - 86 den 2012-10-23. 

 

Protokollsutdrag 

Region Blekinge, § 80 Medlemsavgift 2013 den 2012-10-23. 

Region Blekinge, § 82 Sydsvensk regionbildning - Ideell förening den 2012-10-23. 

_____________________ 

 


