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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Roger Fredriksson (M), Ordförande
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande §§ 499-500 delvis, §§ 501-516
Tommy Andersson (S)
Peter Bowin (V)
Nicolas Westrup (SD)

Övriga närvarande
Ledamot med närvarorätt

Anna Carlbrant (RP)

Tjänstemän

Denis Roberteus, VD AB Ronneby Industrifastigheter §§ 499-500 delvis
Monica Johansson, ekonomiansvarig AB Ronneby Industrifastigheter §§ 499-500 delvis
Peter Persson, VD AB Ronnebyhus §§ 499-500 delvis
Peter Bergelin, VD Ronneby Miljö- och Teknik AB §§ 499-500 delvis
Anders Engblom, kommunstrateg §§ 501,515
Ida Schyberg, processingenjör § 501
Anna Hansen, exploateringsingenjör §§ 502-503
Thomas Andersson, förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen § 506
Catherine Persson, förvaltningschef äldreförvaltningen §§ 507-509
Anna-Clara Eriksson, kommunjurist § 510
Allan Olsson, bredbandstekniker Ronneby Miljö- och Teknik AB § 516

Övriga

Anders Bromeé, styrelseordförande i AB Ronneby Industrifastigheter §§ 499-500 delvis
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande i AB Ronneby Industrifastigheter §§ 499-500
delvis
Johan Sandberg, styrelseordförande i AB Ronnebyhus §§ 499-500 delvis
Mats Paulsson, 1:e vice ordförande i AB Ronnebyhus §§ 499-500 delvis
Christer Hallberg, 2:e vice ordförande i Ronneby Miljö- och Teknik AB §§ 499-500
delvis
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Ärendelista
§ 498 Dnr 2017-000002 101
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§ 499 Dnr 2017-000480 040

Revidering av Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess
helägda bolag samt av Årliga ägardirektiv 2018 till Ronnebys
kommuns helägda bolag ..................................................................................... 6
§ 500 Dnr 2017-000479 040
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§ 501 Dnr 2017-000570 343
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§ 502 Dnr 2017-000553 250
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§ 503 Dnr 2017-000567 253
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§ 504 Dnr 2017-000571 706

Förslag för taxa för lunch exklusive dessert avseende deltagare i
daglig sysselsättning ......................................................................................... 13
§ 505 Dnr 2017-000084 101

Intern kontroll 2016, Tekniska förvaltningen ...................................................... 15
§ 506 Dnr 2017-000580 811

Kallinge sporthall/badavdelningen anpassningsåtgärder ................................... 17
§ 507 Dnr 2017-000592 730
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§ 508 Dnr 2017-000594 730

Återrapportering från Äldrenämnden- Uppdrag från
kommunfullmäktige, presentera en plan för nya vård-och
omsorgsplatser i Hallabro ................................................................................. 22
§ 509 Dnr 2017-000593 730

Återrapportering från äldrenämnden- Uppdrag från
kommunfullmäktige, Införande av LOV inom vård och
omsorgsboende ................................................................................................ 24
§ 510 Dnr 2017-000585 007

Ägardirektiv Ronneby Miljö & Teknik AB - granskning av bolagets
tillämpning av taxor ........................................................................................... 26
§ 511 Dnr 2014-000291 101

Besvarande av motion angående bro över ån vid Ronnebyhamn, från
Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson (KD) ........................................... 29
§ 512 Dnr 2017-000611 001

Tillsättning av vikarierande förvaltningschef för Tekniska förvaltningen ............. 31
§ 513 Dnr 2017-000005 101

Kurser och konferenser ..................................................................................... 33
§ 514 Dnr 2017-000006 101
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Delgivningsärenden .......................................................................................... 34
§ 515 Dnr 2017-000606 001

Utredning museum och reservation av lokal för "Infocenter Ronneby" .............. 35
§ 516 Dnr 2017-000620 001

Information om fiberutbyggnad, Ronneby Miljö-och teknik AB........................... 38
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§ 498

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare och justering av dagordningen
Sammanfattning
Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändringar av
dagordningen:
-

Ärende 15 ”information från kommundirektören” dras ur och ersätts
av ärende om ”tillsättning av vikarierande förvaltningschef för
tekniska förvaltningen”.

-

Ärende om ”information om fiberutbyggnad, Ronneby Miljö- och
Teknik AB” lyfts in som ärende 19 på dagordningen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna dagordningen samt utse
Tommy Andersson (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
________________
Exp:
Akten
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§ 499

Dnr 2017-000480 040

Revidering av Policy och direktiv för Ronneby kommun
och dess helägda bolag samt av Årliga ägardirektiv
2018 till Ronnebys kommuns helägda bolag
Sammanfattning
Dialog sker tillsammans med representanter från de kommunala bolagen
angående revidering av policy och direktiv för Ronneby kommun och dess
helägda bolag samt av årliga ägardirektiv 2018 till Ronneby kommuns
helägda bolag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V),
Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup
(SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Styrelseordföranden och VD i följande bolag:
AB Ronneby Helsobrunn
AB Ronneby Industrifastigheter
Ronneby Brunn AB
Ronneby Miljö och Teknik AB
Ronneby Miljöteknik Energi AB
AB Ronnebyhus
Johan Sjögren, ekonomichef
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§ 500

Dnr 2017-000479 040

Revidering av bolagsordningar
Sammanfattning
Dialog sker tillsammans med representanter från de kommunala bolagen
angående revidering av bolagsordningar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V),
Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup
(SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Styrelseordföranden och VD i följande bolag:
AB Ronneby Helsobrunn
AB Ronneby Industrifastigheter
Ronneby Brunn AB
Ronneby Miljö och Teknik AB
Ronneby Miljöteknik Energi AB
AB Ronnebyhus
Johan Sjögren, ekonomichef
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§ 501

Dnr 2017-000570 343

Information om arbetet med nödvattenplan
Sammanfattning
Anders Engblom, kommunstrateg, och Ida Schyberg, processingenjör från
Ronneby Miljö- och Teknik AB, ger information om arbetet med en
nödvattenplan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V),
Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup
(SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Anders Engblom, kommunstrateg
Ida Schyberg, processingenjör Ronneby Miljö- och Teknik AB
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§ 502

Dnr 2017-000553 250

Ansökan om köp av kommunägd mark, Balder 12
Sammanfattning
Jan och Helny Appelqvist, ägare till Balder 12, önskar köpa mark från
kommunägda Ronneby 24:7. Området som fastighetsägarna vill köpa är i
detaljplan från 1961 allmän platsmark.
Bedömning
Balder 12 är en fastighet som ligger i nära anslutning till Härstorpssjön. På
fastigheten har det tidigare skett fastighetsreglering från Ronneby 24:7 i
samband med cykelvägsutbyggnad (2003) samt en legaliseringsförrättning
(2006). I legaliserings-förrättningen fördes mark från Ronneby 24:7 som
kunde härledas till ett köp från början av 1920-talet till ägarna av Balder 12.
Vid cykelvägsutbyggnaden kompenserades ianspråktagen mark utmed
Vierydsvägen genom fastighetsreglering av mark söderut till Balder 12.
Området berörs av stadsplan från 1961. I förrättningen från 2003 så
konstaterades att fastighetsregleringen innebär avvikelse från gällande
stadsplan men att det skulle ses som en del i genomförandet av planen. Det
efterfrågades i den förrättningen från Balder 12 att få köpa mer mark som
gränsade till Härstorpssjön. Man valde att inte ytterligare lägga mer mark till
Balder 12 då det inte kan ses som en del av genomförandeprocessen av
stadsplanen. Markområdet bör behållas i kommunal ägo för att inte
privatiseras ytterligare.
Det område som ägarna till Balder 12 idag önskar köpa är i stadsplan allmän
platsmark. Allmän platsmark och kvartersmark reglerar man inte till samma
fastighet. I stadsplanen är en stig markerad med tanken att man ska kunna ta
sig runt Härstorpssjön. Syftet med att lägga allmän platsmark närmast
stranden är att någon privatisering inte ska ske. Ledningsrätt till förmån för
Miljöteknik finns i aktuellt område. Att få rakare gränser såsom
fastighetsägarna önskar är inte skäl till att genomföra markförsäljning.
Med bakgrund av ovanstående föreslås att neka försäljning av markområde
från Ronneby 24:7 till Balder 12.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
besluta föreslå Kommunfullmäktige att avslå ansökan om köp av mark.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD)
och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå ansökan om köp av mark.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 503

Dnr 2017-000567 253

Ronneby golfklubb ansökan köp av mark
Sammanfattning
Ronneby Golfklubb har ansökt om köp av mark från Karlstorp 2:1.
Bedömning
Ronneby Golfklubb har ansökt om köp av mark från Karlstorp 2:1.
Golfklubben är i behov av mark för att kunna utöka och förbättra sin
verksamhet. Man tänker sig en utökning av antalet ställplatser som då ställer
högre krav på servicebyggnaden som ligger i det befintliga klubbhuset.
Vidare har man planer på en lokal som kan möjliggöra träning året om
genom inomhusträning. Klubben förfogar över sju golfbilar som man ser ett
behov av att öka. För att kunna öka antalet golfbilar kan det komma att
krävas en ombyggnad av befintligt förråd.
Del av den marken som golfklubben önskar köpa, och som är inritad på
bifogad karta, är en del av naturreservatet Södra Brunnsskogen. Inom inritat
område ligger dessutom strandskydd, risk för översvämning samt framtida
höjda havsnivåer. Att sälja mark inom detta område är olämpligt då det utan
planläggning kommer att bli svårt att få bygglov beviljat. Dessutom måste
vid en eventuell försäljning reservatsgränsen ändras om ny bebyggelse ska
ske (vilket i sig är en lång process).
Golfklubben är taxerad ägare till byggnaderna. Det gör det lämpligt att sälja
marken kring byggnaderna för att ge golfklubben äganderätt till en fastighet
vilket ger bättre möjligheter till att exempelvis ta banklån. En sådan fastighet
som är lämplig från fastighetsbildningslagens krav går att få till utanför
reservatsgränserna samt med en bra ordnat utfart. I en framtid kan som
alternativ mark norrut, som då ligger utanför reservatsgränsen, kunna säljas
för att möjliggöra expansion av golfklubben i framtiden.
Ytan som i ett första skede kan säljas är cirka 8000 kvm. Förslag är att utgå
från fastställd taxa för marken, dvs ett pris på 160 kronor kvadraten (plus
indexuppräkning). Exakt areal kommer att bestämmas i lantmäteriförrättning
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som köparen får bekosta. Kostnader för eventuella anslutningsavgifter
tillkommer enligt taxa för köparen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
ge exploateringsingenjören i uppdrag att upprätta förslag till köpekontrakt
för marken kring golfklubbens byggnader samt att utreda möjligheterna till
utökad försäljning av mark norrut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Tommy Andersson (S) yrkar på att återremittera ärendet i syfte att utreda
möjligheterna till ett längre arrendeavtal istället för försäljning.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge
exploateringsingenjören i uppdrag att upprätta förslag till köpekontrakt för
marken kring golfklubbens byggnader samt att utreda möjligheterna till
utökad försäljning av mark norrut.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 504

Dnr 2017-000571 706

Förslag för taxa för lunch exklusive dessert avseende
deltagare i daglig sysselsättning
Sammanfattning
Kostenheten har fått i uppdrag att ta fram en differentiering av taxorna
avseende lunch för de i daglig verksamhet, se KS 2017-06-07 § 245.
Lunchpriset för deltagare i daglig sysselsättning är 47 kr inklusive dessert.
Det finns idag ingen differentierad taxa med ett lunchpris exklusive dessert
och ett lunchpris inklusive dessert.
Bedömning
Kostnad per tillagad lunchportion inklusive dessert är, enligt redovisat
nyckeltal 2016, 51 kr per portion. Kostnad för tillagad dessert, beräknad på
snittpris under en vecka, är 7 kr per portion.
Kostenheten föreslår att taxan minskas med kostnaden för dessert utifrån
faktiska tillverkningskostnaden vilket ger 51 kr – 7 kr = 44 kr.
Förslag till beslut
Kostenheten föreslår att taxa för lunch inklusive dessert kvarstår som 47 kr
och lunch exklusive dessert blir 44 kr för deltagare i daglig sysselsättning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att taxa för lunch inklusive dessert kvarstår som 47 kr
och lunch exklusive dessert blir 44 kr för deltagare i daglig sysselsättning.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 505

Dnr 2017-000084 101

Intern kontroll 2016, Tekniska förvaltningen
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen/Kostenheten har under 2016 kontrollerat följande
moment:


Kontroll av köptrohet



Kontrollera av tid och temperatur varmhållning mat



Kontroll av service och bemötande på skolrestauranger



Kontroll av efterlevnad av frånvarorutin vid frånvaro



Kontrollera efterlevnad av frånvarorutin vid semester



Kontroll av att anmärkningar vid skyddsrond åtgärdas

Av dessa kontrollmoment visade följande på avvikelse:


Kontroll av köptrohet (Kostenheten)



Kontrollera av tid och temperatur varmhållning mat
(Kostenheten)



Kontroll av efterlevnad av frånvarorutin vid frånvaro
(Kostenheten)



Kontrollera efterlevnad av frånvarorutin vid semester
(Kostenheten)



Kontroll av att anmärkningar vid skyddsrond åtgärdas
(Kostenheten)

Bedömning
Kontroll av köptrohet: Ingen stor avvikelse finns. Arbetet fortsätter med att
informera om giltiga avtal och produkter samt kommunikation om vikten av
att följa avtalen. Vi avvaktar kompatibla ekonomi- och faktura system samt
implementerar elektroniska beställningar i verksamheten.
Kontroll av tid och temperatur varmhållning mat: Ingen stor avvikelse finns.
Efter kommunikation efterlevs rutinen tillfredställande.
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Kontroll av efterlevnad av frånvarorutin vid frånvaro: Ingen stor avvikelse
finns. Frånvarorutin framtagen och implementerad.
Kontroll av efterlevnad av frånvaro vid semester: Ingen stor avvikelse finns.
Frånvarorutin framtagen och implementerad.
Kontroll av att anmärkning vid skyddsrond åtgärdas: Rutin framtagen och
implementeras för årets skyddsronder. Effekten av rutinen får en fördröjning
och syns efter 6 månader.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår att KSau föreslår KS att notera
informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 506

Dnr 2017-000580 811

Kallinge sporthall/badavdelningen
anpassningsåtgärder
Sammanfattning
Fritid- och kulturförvaltningen har ett uppdrag i samverkan med
utbildningsförvaltningen att genomföra anpassningsåtgärder i Kallinge
sporthalls badavdelning. Ärendet är inte hanterat även om det borde
handlagts våren 2015 med tanke på de behov som uttrycktes från en elev,
specialpedagog samt habilitering. Eleven har funktionsnedsättning och följs
av en ledsagare. Behoven gäller anpassning av ett omklädningsrum med
tillhörande toalett, dusch m.m. samt anpassning av dörrar, trösklar och
låssystem. (Se bilagor till handlingarna).
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen
bedömer behovet som akut med tanke på förseningen av ärendet. Kostnaden
är preliminärt beräknad till 500 000 kr.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja ett tilläggsanslag på 500 000kr
för verkställande av anpassningsåtgärder i Kallinge sporthalls badavdelning
efter krav från funktionsnedsatt elev samt rådande lagkrav.

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-09-21
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja ett tilläggsanslag
för verkställande av anpassningsåtgärder i Kallinge sporthalls badavdelning
efter krav från funktionsnedsatt elev samt rådande lagkrav.
Att tekniska förvaltningen får komplettera med ett korrekt kostnadsförslag
till kommunstyrelsen.
Att fritid- och kulturförvaltning ges i uppdrag att göra en översyn av
anläggningen så att anpassning sker för enskilda omklädningsrum/duschar
sker enligt beslut i fritid- och kulturnämnden, § 193/2016.
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Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet hänskjuts till
budgetberedningen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet till
budgetberedningen.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Budgetberedningen

Justerandes sign
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§ 507

Dnr 2017-000592 730

Förslag till hjälpmedelsavgifter
Sammanfattning
Kommunen har av Blekinge läns landsting getts möjlighet att yttra sig
avseende ”Hjälpmedelscenter i Blekinge – Gränsdragningsdokument”. I
ärendet medföljde också Samverkansnämndens i landstinget ”Förslag av
hjälpmedelsavgifter”. Samverkansnämnden lägger förslag till patientavgifter
som föreläggs respektive huvudman för beslut och därefter beslut i
landstingsfullmäktige. Huvudmännen (landstinget och samtliga kommuner i
Blekinge) föreslås fastställa Samverkansnämndens förslag till avgifter för
hjälpmedel. Syftet är lika vård och därigenom eftersträva lika rutiner och
kostnader för patienter och brukare i landstinget och länets samtliga
kommuner.
Äldrenämnden beslutade för egen del att sända synpunkter på
gränsdragningsdokumentet till samverkansnämnden samt föreslå
kommunfullmäktige besluta om hjälpmedelsavgifter i enlighet med förslag
från samverkansnämnden.
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2017-09-20 § 103
Hjälpmedelcenter har upprättat ett gränsdragningsdokument efter att
landstinget som arbetsgivare bett dem förtydliga uppdraget, detta vill de att
samtliga nämnder i länet yttrar sig om.
Ronneby vill se att gränsdragningsdokumentet är ett levenade dokument, där
vi som kunder kan påverka innehållet efter beredningar i
samverkansnämnden. Det är viktigt att det anges hur och när dokumentet
ska/kan revideras.


Justerandes sign

Under stycket Hjälpmedel i biståndsbedömt särskilt boende och
dagverksamhet står det om ”Grundutrustning” - ”Den
enskilda kommunen beslutar om vilken grundutrustning som
ska finnas”. Denna mening borde räcka, att beskriva vad som
kan vara grundutrustning anses överflödigt då det är den
enskilda kommunens ansvar.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign



Under stycket Hjälpmedel i biståndsbedömt särskilt boende och
dagverksamhet står det om ”Grundinfrastruktur” - Det
saknas en definition/beskrivning av begreppet
grundinfrastruktur. I aktuell skrivning kan det tolkas som att
det även här är upp till den enskilda kommunen att besluta om
vilken grundinfrastruktur som ska finnas på respektive boende.
En definition av ”grundinfrastruktur” är viktig att för att
respektive kommun ska kunna använda sig av
hjälpmedelscenters upphandlade sortiment.



I Slutsatsen står egentligen hela gränsdragningen kortfattat. Det
står beskrivet att ”Hjälpmedelscenters uppdrag är att
tillhandahålla personligt förskrivna hjälpmedel enligt
förskrivningsprocessen” - En fråga som Ronneby ställer sig är
var kommer exempelvis välfärdsteknik (såsom nattkameror
vilka biståndsbedöms inom SOL) in? Är det tänkt att de också
ska förskrivas enligt förskrivningsprocessen? Kan exempelvis
en biståndshandläggare förskriva enligt
förskrivningsprocessen?



I Slutsatsen står meningen ”Hjälpmedelscenters uppdrag är att
tillhandahålla personligt förskriva hjälpmedel enligt
förskrivningsprocessen”. I Hjälpmedelshandboken och
förskrivarhandboken står det: ”Hjälpmedelscenters uppdrag är i
första hand att hantera personligt förskrivna hjälpmedel till
personer boende i Blekinge. Våra samverkanspartners och
kunder (verksamheter inom Hälso- och sjukvård, omsorg och
skola) har rätt att hyra eller köpa nya hjälpmedel (till sin enhet,
dvs. ej personligt förskrivet hjälpmedel) som finns i
Hjälpmedelscenters sortiment” - Ronneby upplever en
otydlighet vad som kommer gälla framöver. Det är viktigt för
oss som kund att kunna hyra/köpa hjälpmedel till våra
enheter/avdelningar.



Hur hanteras denna gränsdragning i förhållande till Lagen om
samverkan från 1 januari 2018?

Utdragsbestyrkande
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Ronneby anser att samverkan är viktig för att kommunernas behov och
efterfrågan ska kunna fångas upp och att verksamheten ska kunna anpassas
därefter.

Äldrenämndens beslut 2017-09-20
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om
hjälpmedelsavgifter i enlighet med förslag från samverkansnämnden, till
detta protokoll bifogad bilaga 1.
Äldrenämnden beslutar för egen del att sända ovanstående synpunkter på
gränsdragningsdokumentet till samverkansnämnden.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till äldrenämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om hjälpmedelsavgifter i enlighet med förslag
från samverkansnämnden.
Bilaga 1 tillhörande äldrenämnden 2017-09-20 § 103 (Dnr:2017-000592
Nr. 61975).
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 508

Dnr 2017-000594 730

Återrapportering från Äldrenämnden- Uppdrag från
kommunfullmäktige, presentera en plan för nya vårdoch omsorgsplatser i Hallabro
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2017-09-20 § 107
Äldrenämnden har ett särskilt uppdrag från Kommunfullmäktige:
”Presentera en plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro”. Slutdatum
2017-08-3l .
Bedömning
Äldreförvaltningen har vid Planberedning 2017-01-16 presenterats, av
Stadsarkitekt Helena Revelj, tänkbara placeringar av ett Vård- och
omsorgsboende i Hallabro. Äldreförvaltningen ser de båda föreslagna
alternativen, tomten bakom brandstationen och Kvistvägen, som tänkbara
alternativ såvida inte nya vägsträckningen omöjliggör detta. För att kunna
”presentera en plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro” behövs en
helhetsbild över kommunens behov av vård- och omsorgsplatser, pågående
och planerade ombyggnader/tillbyggnader samt andra beslut som har
betydelse för äldreförvaltningens uppdrag. Äldreförvaltningen bedömer att
först när boendeplanen är fastställd kan det särskilda uppdraget utredas och
rapporteras.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta


att notera informationen till protokollet



att ovanstående beskriven boendeplan ska ligga till grund för
rapportering av det särskilda uppdraget ”Presentera en plan för nya
vård- och omsorgsplatser i Hallabro”.

Äldrenämndens beslut 2017-09-20
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt
översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering i samband
med tertial II 2017.

Justerandes sign
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera återrapporteringen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 509

Dnr 2017-000593 730

Återrapportering från äldrenämnden- Uppdrag från
kommunfullmäktige, Införande av LOV inom vård och
omsorgsboende
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges målmaterial § 377/2016 under ”En bra omsorg”
har ÄN/Äldreförvaltningen som uppdrag att införa LOV inom vård- och
omsorgsboendena med rapportering T2.
Kommunstyrelsen beslutade, § 272/2016, att ge kommundirektören i
uppdrag att ta framförslag till förfrågningsunderlag för införande av LOV i
särskilt boende för äldre.
Äldreförvaltningen erfar att arbete pågår med framtagande av
förfrågningsunderlag för införande av LOV i särskilt boende för äldre.
Förvaltningen har ännu inte fått ta del av kommundirektörens förslag till
förfrågningsunderlag.
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.
Bedömning
Äldreförvaltningen erfar att arbete pågår med framtagande av
förfrågningsunderlag för införande av LOV i särskilt boende för äldre.
Förvaltningen har ännu inte fått ta del av kommundirektörens förslag till
förfrågningsunderlag.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.

Äldrenämndens beslut 2017-09-20
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt
översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering i samband
med tertial II 2017.

Justerandes sign
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S)
och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera återrapporteringen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 510

Dnr 2017-000585 007

Ägardirektiv Ronneby Miljö & Teknik AB - granskning
av bolagets tillämpning av taxor
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har av VD för Ronneby Miljö & Teknik AB tagit emot
uppgifter om att bolaget kan ha brustit i sin tillämpning av fastställda taxor
för vatten och avlopp. Avstegen från taxorna ska enligt uppgifterna ha varit
av viss omfattning och skett återkommande under flera års tid. Den oriktiga
tillämpningen av VA-taxorna har polisanmälts och förundersökning har
inletts. Det har efter polisanmälningen i media förekommit uppgifter om att
bolaget även kan ha brustit i sin tillämpning av kommunalt beslutade taxor
för fiberanslutning.
Bedömning
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § 2 st. kommunallagen (1991:900) ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i bl. a. helägda kommunala
aktiebolag. Styrelsens uppsiktsplikt över bolagens verksamhet omfattar att
om det är nödvändigt se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta
beslutande organ ingriper.
Uppgifterna om bolagets bristande taxetillämpning får anses vara av så
allvarligt slag att kommunen som ägare behöver reda ut om bolaget utför sitt
uppdrag mot ägaren på ett korrekt sätt. En oberoende fördjupad granskning
avseende bolagets taxetillämpning inom verksamhetsgrenarna Vatten och
avlopp respektive IT och bredband föreslås därför genomföras.
Granskningen bör utföras av den lekmannarevisor kommunfullmäktige utsett
för bolaget. Lekmannarevisorn är en bolagets syssloman och har ställningen
av ett bolagsorgan. I övrigt har revisorn den oberoende ställning som krävs
för att genomföra uppdraget.
Enligt 10 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) ska lekmannarevisorn följa
bolagsstämmans anvisningar, om de inte strider mot lag, bolagsordningen
eller god sed. Fullmäktiges anvisningar blir rättsligt bindande för bolaget
genom att de fastställs i ägardirektiv som beslutas på extra bolagsstämma.

Justerandes sign
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Förslag om ägardirektiv avseende granskningen av taxetillämpningen
bifogas, bilaga 1.
Kommunen företräds vid bolagsstämman av ombud som utses av
fullmäktige. Ombudet ska förses med instruktion av kommunfullmäktige,
punkt 12 Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag (KF § 86/2006). Förslag till ombudsinstruktion vid bolagsstämma
för Ronneby Miljö & Teknik AB bifogas, bilaga 2.
Resultatet av granskningen kan medföra behov av ytterligare granskning av
bolagets verksamhet. För en effektiv hantering av eventuella ytterligare
granskningsuppdrag med anledning av nu aktuell granskning ges
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ägardirektiv med anvisningar till
lekmannarevisorn samt instruktioner till kommunens ombud vid
bolagsstämma i Ronneby Miljö & Teknik AB.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
-

fastställa ägardirektiv för Ronneby Miljö & Teknik AB, bilaga 1,

-

fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför
extra bolagsstämma i Ronneby Miljö & Teknik AB, bilaga 2,

fullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om ägardirektiv
med anvisningar till lekmannarevisorn avseende granskning av Ronneby
Miljö & Teknik AB:s verksamhet samt att besluta om instruktioner till
kommunens ombud vid bolagsstämma i Ronneby Miljö & Teknik AB.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S),
Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
________________
Exp:
Anna-Clara Eriksson, kommunjurist

Justerandes sign
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§ 511

Dnr 2014-000291 101

Besvarande av motion angående bro över ån vid
Ronnebyhamn, från Kommunfullmäktigeledamoten
Willy Persson (KD)
Sammanfattning
Willy Persson (KD) föreslår i en motion från juni 2014 att brofrågan i
Ronnebyhamn och därmed även kostnaderna för en rörlig bro utreds. Han
vill även att brons betydelse för kommunens utveckling undersöks och att
kontakter tas med Tarkett för att inhämta synpunkter därifrån.
Bedömning
Det har genom årens lopp skrivits både motioner, medborgarförslag och
skrivelser om en öppningsbar bro i Ronnebyhamn.
När denna motion började beredas inhämtades yttranden från miljö- och
byggnadsnämnd, fritid- och kulturnämnd samt tekniska förvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden yttrande i november 2014 att Miljö- och
byggnadsförvaltningen anser att det skulle vara positivt med en högre eller
öppningsbar bro över ån under förutsättning att frågan diskuteras med
Tarkett och att de inte har något emot förändringen. Förändring av befintlig
bro ryms inom gällande detaljplan och innebär inte någon planändring.
När Fritid- och kulturnämnden yttrande sig i frågan i maj 2015 var de
positiva till att en utredning görs där motionsställarens frågeställningar
undersöks.
Innan motionen hann beredas klart fick tekniska förvaltningen i budgeten för
2016
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga om vägbron vid
Ronnebyhamn för att på så sätt möjliggöra mer båttrafik i Ronnebyån.
Tekniska förvaltningen återrapporterade sitt uppdrag till kommunfullmäktige
i mars 2017. Kommunfullmäktige beslutade då att godkänna

Justerandes sign
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återrapporteringen och har inte gett något nytt uppdrag med anledning av
rapporteringen.
Utredningen visade en investeringskostnad inkl byggherrekostnader på ca 46
miljoner kr för en vridbar bro. Drift- och underhållskostnader om minst 1
miljon kr/år. Tekniska förvaltningen redovisade vidare att inför ett eventuellt
fortsatt planeringsuppdrag krävs närmare geotekniska utredningar samt
myndighetskontakter för att reda ut förutsättningar avseende geoteknik,
miljöförutsättningar, planförutsättningar mm mer i detalj.
Förvaltningen lyfte även problemställningar som att störningar i samband
med byggnation t ex att vägen (bron) tidvis tvingas vara avstängd samt
störningar för närliggande verksamheter i samband med broöppning under
drifttiden.
Med anledning av att kommunfullmäktige redan fått en redovisning i stort
överensstämmande med motionen föreslås att motionen kan anses vara
besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen är bevarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S),
Peter Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 512

Dnr 2017-000611 001

Tillsättning av vikarierande förvaltningschef för
Tekniska förvaltningen
Sammanfattning
I den uppkomna situationen med en vakant tjänst som förvaltningschef för
Tekniska förvaltningen har Kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare beslutat
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på vikarierande
förvaltningschef för den tid det tar att rekrytera ny innehavare av
befattningen.
Anders Engblom, säkerhetssamordnare och kommunstrateg, föreslås vara
vikarierande förvaltningschef för Tekniska förvaltningen under tiden ny chef
rekryteras, dock längst sex månader, med start 16 oktober 2017. Han
kommer att fokusera på ledningsfrågor.
Till sin hjälp har Anders Tekniska förvaltningens ledningsgrupp samt
kvalitetssamordnare Emelie Stenborg, sedan tidigare också biträdande
förvaltningschef. Hon kommer att under samma tid ta ett större ansvar för
verksamhetsfrågor. För övrigt behåller hon samma ansvarsområden som
tidigare.
Uppdelningen mellan Anders Engblom och Emelie Stenborg blir som följer:
Anders Engblom:
Dialog med politik
Personalfrågor som inte är löpande
Representation i ledningsform
Mark- och Exploatering samt verksamhetschefer
Emelie Stenborg:
Verksamhetsfrågor
Löpande personalfrågor
Löpande budget/bokslut
Löpande verksamhetsuppföljningar
Samverkansfrågor arbetar de tillsammans med.

Justerandes sign
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Dessutom ersätter Emelie Stenborg vid Anders Engbloms frånvaro
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att, under förutsättning av
att de fackliga parterna inte har något att erinra, tillsätta Anders Engblom
som vikarierande förvaltningschef för Tekniska förvaltningen för tiden 201710-16 t o m 2018-04-15.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V),
Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, under förutsättning av att de
fackliga parterna inte har något att erinra, tillsätta Anders Engblom som
vikarierande förvaltningschef för Tekniska förvaltningen för tiden 2017-1016 t o m 2018-04-15.
________________
Exp:
Kommundirektören
Anders Engblom
Emelie Stenborg

Justerandes sign
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§ 513

Dnr 2017-000005 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Föreligger följande information om kurser och konferenser:


Region Blekinge, Diskutera Blekinges utveckling på
Näringslivsdagen.



Region Blekinge, Välkommen till Blekingedagen 2017.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) framför en begäran från Lena Israelsson
(M), ledamot i styrelsen för Visit Blekinge, om att få delta på en
inspirationsdag med Visit Blekinge.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja Lena Israelsson (M)
begäran om att få delta på en inspirationsdag med Visit Blekinge.
I övrigt noteras informationen till protokollet.
________________
Exp:
Lena Israelsson
Akten

Justerandes sign
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§ 514

Dnr 2017-000006 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningsärendet under sammanträdet:


Länsstyrelsn Blekinge Län, Dispens från dykförbud mm inom
skyddsområde för vrak norr om Stora Ekö, Ronneby kommun.



Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:44, 17:46.

Protokoll


Fritid och kulturnämnden Ronneby kommun § 134 2017-09-21



Folkhälsorådet Ronneby kommun 2017-09-06



Väbynäsvägens Samfällighetsförening 2017-07-22

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delgivningsärendena till
protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 515

Dnr 2017-000606 001

Utredning museum och reservation av lokal för
"Infocenter Ronneby"
Sammanfattning
Arbetet med att etablera ett stadsmuseum innehåller många aspekter. Frågan
är komplex där olika steg förutsätter nya överväganden för att nå målet.
Målet är att i Ronneby stadskärna eller dess omedelbara närhet etablera ett
museum som utgör ett internationellt gångbart besöksmål och som stärker
invånarnas identitet.
En väsentlig fråga är på vilka villkor och under vilka former samarbetet med
exempelvis Blekingemuseum utformas för att gemensamt exponera och
presentera forskningen och fynden i och kring Vång och Gribshunden.
Ett initiativ har tagits för att utforma en gemensam vision som kan tjäna till
vägledning för alla intressenter i projektet. En sådan vision ska naturligtvis
även omfatta kommunens särskilda intresse av att berätta historien om
stadens utveckling och dess invånare. Visionen kommer att utveckla
parternas gemensamma målbild.
Att etablera museet kommer att ta tid och under arbetes fortskridande finns
det skäl att beskriva arbetet med själva etableringen av museet och om hur
forskningen kring Gribshunden och Västra Vång fortskrider. Besökare bör
ges en möjlighet att medverka i arbetet att utveckla visionens realisering.
Bedömningen är att det är av särskild betydelse att visionen presenteras i
Ronneby och att arbete till ett museum ”växer” fram i Ronneby.
Med tanke på de ambitioner som ofta framkommer kring ett museums
utformning kommer det med stor sannolikhet finnas anledning att söka
externa finansiärer. I det sammanhanget är det särskilt betydelsefullt att på
plats i Ronneby kunna föra diskussioner och ge en presentation om aktuellt
arbetsläge och projektets vision om ett museum. Förslaget är att inrätta ett
temporärt besöksmål (Infocenter Ronneby) som blir det nav där de som har
ett gemensamt intresse av projektets framskridande kan samlas.
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En möjlighet är att ta Kallvattenkuren (ca 400km) i anspråk för att under en
övergångsperiod, i dessa lokaler, presentera arbetet med projektet
”museum”. Även en tillfällig lösning kräver mer detaljerade utredningar.
Exempelvis kommer även ett tillfälligt Infocenter behöva bemannas,
utställningar utformas och berättelser berättas. Allt detta synes vara möjligt
att på ett förhållandevis enkelt sätt uppnås genom att använda sig av
Kallvattenkuren i sin helhet eller till del.
Naturrums framgångsrika utveckling kan tas som förebild vad gäller
verksamhetens skala och omfattning. Arbetet med besökscentret bör gärna
genomföras i ett fördjupat samarbete med Naturrum.
Att säkerställa kommunens rådighet över byggnaden (Kallvattenkuren) och
dess användning i alla delar underlättar en etablering i dessa lokaler.
I Budget för år 2018 har ett äskande gjorts för att fördjupa utredningsarbetet
kring ett museum och dess föregångare ”Infocenter Ronneby”. Intill dess
denna utredning kommit fram till ett komplett förslag bör kommunen i första
hand disponera lokalerna för egen verksamhet. I ljuset av den lokalbrist som
råder för de verksamheter som är lokaliserade till Stadshuset kan
uppskattningsvis 15 arbetsplatser på kort varsel kunna inrymmas i
Kallvattenkuren och där upprätthålla sin verksamhet intill dess lokalerna
behöver omdisponeras för ett framtida Infocenter eller intill dess andra
prioriteringar görs.
Alternativ i det fall extern hyresgäst ska beredas tillträde till lokalerna bör
avtalet utformas på så sätt att södra skeppet ska kunna disponeras som
utställningslokal för ”Infocenter Ronneby”.
Exempel på frågor som behöver belysas med en eventuell extern hyresgäst är
dispositionsrätt över olika entréer, toaletter och lås- larmssytem m.m.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att Kallvattenkuren reserveras på sådant sätt att kommunen har full rådighet
över dess lokaler under den tid som arbetet med Infocenter Ronneby pågår
eller annat beslutas fattas.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
tillägget att finansieringen hanteras inom tekniska förvaltningens budgetram.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
Kallvattenkuren reserveras på sådant sätt att kommunen har full rådighet
över dess lokaler under den tid som arbetet med Infocenter Ronneby pågår
eller annat beslutas fattas.
Finansieringen hanteras inom tekniska förvaltningen budgetram.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 516

Dnr 2017-000620 001

Information om fiberutbyggnad, Ronneby Miljö-och
teknik AB
Sammanfattning
Representanter från Ronneby Miljö- och Teknik AB ger information om
fiberutbyggnaden i Ronneby kommun.
Deltar i debatten
Í debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V),
Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) och Tommy Andersson
(S).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Ronneby Miljö- och Teknik AB
Akten
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