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§ 385

Dnr 2018-000001 101

Val av justerare
Beslut
Malin Norfall (S) och Tommy Andersson (S) utses till att jämte ordförande
justera dagens protokoll.
________________
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§ 386

Dnr 2018-000557 303

Anhållan om införlivande av fastigheter i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten,
Kuggeboda
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik har ansökt om utökning av verksamhetsområde för
fastigheter i Kuggeboda gällande vatten och spillvatten.
Bedömning
Ronneby Miljö & Teknik anhåller om att införliva fastigheterna Kuggeboda
4:40, 4:41, 4:43, 4:50, 4:56 i verksamhetsområde för vatten. Fastigheterna
Kuggeboda 4:40, 4:41, 4:42, 4:43, 4:48, 4:49, 4:50, 4:51, 4:56, 4:57, 4:58 i
ansöks om införlivande i verksamhetsområde för spillvatten.
I området är idag sex utav fastigheterna redan påkopplade på det kommunala
spillvattennätet via en VA-förening och ytterligare två har ansökt om att få
koppla in sig på vatten och spillvattenledningarna. Området ligger inom 100
meter från nuvarande verksamhetsområde för spillvatten och för vatten är
sex utav fastigheterna redan med i verksamhetsområdet. I underlaget finns
kartor där berörda fastigheter är markerade.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen
besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta utöka verksamhetsområde för
vatten och spillvatten i Kuggeboda enligt underlag.
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 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 föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Kuggeboda enligt underlag.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 387

Dnr 2018-000563 346

Anläggningsavgift för camping
Sammanfattning
Miljöteknik kommer inom en snar framtid att behöva ta ut anläggningsavgift
för campingverksamhet gällande vattentjänsterna vatten och spillvatten. I
och med detta har det uppstått ett problem då denna typ av verksamhet inte
är reglerad i vår nuvarande taxa. Hur tar vi ut anläggningsavgift?
Miljötekniks förslag tillanläggningsavgift är att vi använder oss av
beräkningssättet som är med i Miljötekniks förslag till ny taxa. I förslaget så
baseras anläggningsavgiften på följande parametrar
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt
campingfastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

50 000 kr

62 500 kr

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

50 000 kr

62 500 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

60,38 kr

75,48 kr

d)

en avgift per lägenhet

20 758 kr

25 948 kr

e)*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker
utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

17 500 kr

21 875 kr

a)

b)
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Förslaget säger följande om hur antalet lägenheter skall beräknas för
campingverksamhet:
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller
därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
För campingfastigheter räknas varje campingstuga som har eget kök
eller tillgång till kök, och som är ansluten till V och S, som en lägenhet.
För campingplatser med egen anslutning till V och S räknas 2 platser
som en lägenhet. För övriga campingplatser och campingstugor, utan
egen anslutning till V och S, räknas 4 uppställningsplatser eller stugor
som en lägenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam
servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal
m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en
lägenhet.
Enligt detta förslag så begränsas kostnaden för tomtyteavgiften enligt
följande:
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan
av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för
Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Då campingen skall ha vattentjänsterna vatten och spillvatten reduceras
kostnaderna 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d och 5.1e i förslaget enligt följande
8.1
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning

Justerandes sign

En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
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Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

-

20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

-

100%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100%

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b)
respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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 godkänna ovan förslag från
Ronneby Miljö & Teknik AB.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastställa följande anläggningsavgift för camping:
1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt
campingfastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

50 000 kr

62 500 kr

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

50 000 kr

62 500 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

60,38 kr

75,48 kr

d)

en avgift per lägenhet

20 758 kr

25 948 kr

e)*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker
utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

17 500 kr

21 875 kr

a)

b)

Förslaget säger följande om hur antalet lägenheter skall beräknas för
campingverksamhet:
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller
därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
För campingfastigheter räknas varje campingstuga som har eget kök
eller tillgång till kök, och som är ansluten till V och S, som en lägenhet.
För campingplatser med egen anslutning till V och S räknas 2 platser
som en lägenhet. För övriga campingplatser och campingstugor, utan
egen anslutning till V och S, räknas 4 uppställningsplatser eller stugor
som en lägenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam
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servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal
m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en
lägenhet.
Enligt detta förslag så begränsas kostnaden för tomtyteavgiften enligt
följande:
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan
av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för
Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Då campingen skall ha vattentjänsterna vatten och spillvatten reduceras
kostnaderna 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d och 5.1e i förslaget enligt följande
8.1
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

Justerandes sign

V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

-

20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

-

100%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

-

20%
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Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b)
respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 388

Dnr 2018-000512 829

Förstudie kastpooler i eller i närheten av Ronneby
brunnspark
Sammanfattning
Svenska Castingförbundet har inlett en förstudie som ska undersöka
möjligheterna att skapa en mötesplats i eller i anslutning till Brunnsparken,
för personer som älskar att kasta med spö - kastpooler. Förstudien har
erhållit medfinansiering från länsstyrelsen. Målet med förstudien är att
undersöka förutsättningar och möjligheter för att bygga stationära kastpooler
i eller i anslutning till Brunnsparken, etablera en internationell arena i
världsklass för event inom ”kasta med spö”-grenar och därmed stärka
regionens attraktionskraft. VM i casting har hållits i Brunnsparken men
målbilden är att kunna hålla VM i casting och flugkastning samtidigt och på
samma ställe – i Ronneby.
Svenska Castingförbundet vill få besked om Ronneby kommun kan och vill
vara delaktiga i förstudien samt medfinansiera med 75 000-100 000 kr.
Bedömning
Förstudien är igångsatt och kommer att pågå de kommande sex månaderna.
Samtal har hållits med representanter för verksamheter inom Ronneby
kommun som berörs av projektet. T ex kan denna fråga komma in som en
del i den utredning som pågår om Brunnsparken.
Förstudien beskrivs närmare bifogad ansökan till länsstyrelsen. Tidplanen
som redovisas där är dock justerad efter dialog med länsstyrelsen.
Förstudiens upplägg bedöms vara mycket seriöst och länsstyrelsen har som
ovan nämnts beviljat medfinansiering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att Ronneby kommun medfinansierar förstudien
om kastpooler i Ronneby med 75 000 kr. Medel tas från kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(55)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 389

Dnr 2018-000458 356

Anhållande om att få slippa anslutningsavgift för
kommunalt VA
Sammanfattning
Lars Tengeryd har inkommit med följande skrivelse till kommunstyrelsen:
Undertecknade ägare till fastigheten Ronneby Saxemara 1:142, saknar svar
på brev till Kommunstyrelsen Ronneby Kommun och Ronneby Miljöteknik
daterade 2018-08-05 samt brev till Ronneby Miljöteknik daterat 2018-06-21
(se bifogade kopior)
Då förberedande mark- och grundarbete nu på börjats VÄDIAR vi åter till
Ronneby Kommunstyrelse om undantag och att regler t.0.m 2017-12-31
skall gälla och SLIPPA (likt samtliga grannar) extra kommunal
anslutningsavgift ca 180.000 kr.
Bedömning
Ronneby Miljö & Teknik AB, genom VA-chef Conny Miketinac, föreslår
följande svar:
Ni har inkommit med skrivelse där ni vädjar att slippa betala
anläggningsavgift för anslutning till kommunalt VA för fastighet Saxemara
1:142. En fastighets skyldighet att betala anslutningsavgift till VAhuvudmannen görs gällande vid följande:


Fastigheter som vill ansluta sig till kommunalt VA, efter 2018-01-01,
och efter bedömning hamnar utanför verksamhetsområde skall, efter
styrelsebeslut, 2017-12-06, anslutas som avtalskund till Ronneby
Miljöteknik och betala avgift enligt gällande taxa beslutad i KF 201712-14.



Fastigheter som vill ansluta sig till kommunalt VA och efter
bedömning hamnar inom verksamhetsområde skall betala avgift
enligt gällande taxa beslutad i KF 2017-12-14.

Efter bedömning faller nu berörd fastighet tillsammans med samtliga
fastigheter inom området Sjöhaga under §6 LAV och kommer nu att föras
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upp till beslut i KF om att införlivas i verksamhetsområde för spill- och
vatten.
Införlivas fastigheten i verksamhetsområde så skall avgift skall enligt lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster betalas från när huvudmannen har
ordnat förbindelsepunkt samt har informerat om denna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Roger Gardell (L), Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att skrivelsen noteras till
protokollet samt hänvisar ärendet till styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik
AB att besvara detsamma.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar skrivelsen till protokollet samt
hänvisar ärendet till styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB att besvara
detsamma.
________________
Exp:
Lars Tegneryd
Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB
Ronneby Miljö & Teknik AB
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§ 390

Dnr 2018-000535 101

Delegationsbeslut tekniska förvaltningen
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras:
-

Delegationsbeslut tekniska förvaltningen, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning dnr 2018/338.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.
________________
Exp:

Justerandes sign
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§ 391

Dnr 2018-000534 101

Delegationsbeslut kommunledningsförvaltningen
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras:
-

Delegationsbeslut kommunledningsförvaltningen, enligt
kommunstyrelsens delegationsordning dnr 2018/338.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.
________________
Exp:

Justerandes sign
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§ 392

Dnr 2018-000558 101

Revisionsrapport Ronneby Miljöteknik
Sammanfattning
Information
KPMGs rapport gällande Miljöteknik,
Tillämpning av VA- och Bredbandstaxa, genomlysning av Intern styrning
och kommunikation samt utbyggnad av Bredband i Ronneby kommun.
Bakgrund
KPMGs uppdrag
Att klargöra om eventuella avsteg från beslutade taxor för VA- och IT och
Bredband gjorts samt hur detta kan ha påverkat Miljöteknik ekonomiskt.
Vidare skall beslutsprocessen, inklusive styrning och kommunikation för
VA-taxa och IT och Bredbandstaxan belysas.
KPMGs uppdrag har utökats med att översiktligt granska samverkan mellan
Miljöteknik och Ronneby kommun gällande strategi kring
Bredbandsutbyggnad och genomförande av strategi.
Uppdraget presenteras i tre olika rapporter där en rapport behandlar
efterlevnad av VA-taxa och IT och Bredbandstaxa, en rapport den interna
styrningen och kommunikationen och en tredje som belyser strategi för
utbyggnad av bredband inom Ronneby kommun.
Förslag till beslut
Föreslås att KSAU noterar 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(55)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 393

Dnr 2018-000307 007

Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete
med integration
Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun
granskat huruvida Kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt leder och
samordnar det övergripande integrationsarbetet.
Revisorernas sammanfattande bedömning är, att kommunstyrelsens
samordning och styrning kring det övergripande integrationsarbetet
brister.
Bedömningen görs mot bakgrund av att revisorerna anser att verksamheten
inte bedrivs i enlighet med integrationsstrategin, vad gäller framtagande av
handlingsplanen och uppföljning. Det saknas en tydlig ansvarsfördelning i
integrationsstrategin, samt systematisk uppföljning avseende kommunens
integrationsarbete.
Vidare gör revisorerna bedömningen att uppföljning och återrapportering
kring integrationsarbetet till Kommunfullmäktige och berörda nämnder är
otillräcklig.
Revisorerna noterar dock som positivt att kommunen genomför ett flertal
insatser för att främja integration och att dessa bedrivs utifrån
integrationsstrategins fyra fokusområden.
Bedömning
Kommentarer lämnas punktvis till de av EY lämnade synpunkterna:
EY skriver ”Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi
Kommunstyrelsen att:”


Justerandes sign

Stärka den centrala samordningen för att säkerställa att
integrationsarbetet, utifrån integrationsstrategin, bedrivs på ett
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ändamålsenligt sätt. Häri ligger att ta fram tydliga direktiv för hur
det strategiska arbetet kring integration skall bedrivas.
Kommunstyrelsen tillsatte 2017-12-01 en centralt placerad
Integrationsstrateg på deltid, med uppdrag att bl a följa och utveckla
integrationsarbetet på en strategisk nivå, skapa överblick samt verka för att
integrationsstrategin genomförs.
Integrationsstrategin skall under hösten 2018 revideras enligt KF beslut
2016-09-29 (Dnr 2015-000 239 010). Revisorernas synpunkter kommer då
att beaktas.
Dessutom har kommunledningen valt att prioritera integrationsstrategin som
tema för en heldag med koncernens samtliga chefer, ledarforum, 2018-1025.


Upprätta tydliga mätindikatorer kring integrationsarbetet för att
möjliggöra en systematisk uppföljning. Detta för att säkerställa
att integrationsinsatserna som bedrivs är effektiva och
ändamålsenliga.

Revisorernas kritik är befogad. Integrationsarbetet är en av de viktigaste
framtidsfrågorna i Ronneby Kommun. Samarbetet mellan nämnderna och
kvalitetssäkrade insatser är avgörande för en god integration och
kommunens framtida utveckling. Revisorernas synpunkter kommer att
beaktas då strategin revideras.


I Integrationsstrategin tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
nämnderna för att skapa förutsättningar för ett väl fungerande
integrationsarbete.

Ansvarsfördelningen kan förtydligas, men varje nämnd har sitt specifika
uppdrag enligt kommunens reglemente. Samarbetet och kommunikationen
mellan nämnderna måste bli bättre. En bättre kommunikation ger mer
optimala insatser och risken för dubbelarbete minskar. En nämnds
överskridande grupp, ledd av integrationsstrategen, har redan börjar arbeta.
Vikten av bättre samarbete mellan kommunens verksamheter kommer att
förtydligas i kommande revidering.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05
(Dnr 2018-000 292 101) om en konkret handlingsplan för uppföljning av
integrationsstrategin för Kommunledningsförvaltningen.
Nämnderna lämnar yttrande direkt till revisionen.

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom detta förslag till yttrande
över revisionens granskningsrapport samt att Kommunstyrelsens yttrande
och beslut överlämnas till revisionen.
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.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig
bakom detta förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport samt
att yttrande och beslut överlämnas till revisionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 394

Dnr 2018-000525 317

Belysning torget och Karlskronagatan
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att byta belysningsarmaturerna på
Ronneby torg och Karlskronagatan för att få en säkrare upplevelse av miljön
efter uppmaning från Brottsförebyggande Rådet. Medel tillfördes i budget
2018 om 500 tkr. Tekniska förvaltningen tog in förslag på belysning som är
bättre ur belysnings och trygghetsupplevelse samt energi (LED-lampor),
dock följer förslaget inte Gestaltningsprogrammet då kostnaden för Victoriaarmaturer med stolpar har betydligt högre kostnad(ca 25 tkr mot ca 7tkr) än
en ”modern design ”samt ca 6 månaders leveranstid mot 1 månad.
Förslaget inlämnades till Miljö- och byggnadsnämnden som tog upp ärendet
2018-06-20 Dnr 2018–000147 § 152. § 152 bifogas.
Bedömning
Tekniska förvaltningen finner att förslaget avslogs och MBN föreslår en
konsultutredning samt att TF ska följa Gestaltningsprogrammet. Om så sker
kommer inte tilldelade medel att räcka till någon större förändring då
kostnaderna blir avsevärt högre då det handlar om ca 30 armaturer med
stolpar som bör bytas samt en konsultutredning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet och att
det kompletteras med ytterligare förslag på utformning och modeller av
belysningsarmaturer.
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 återremitterar ärendet med syftet att det
kompletteras med ytterligare förslag på utformning och modeller av
belysningsarmaturer.
________________
Exp:
Patrik Hellsberg, gatu-/parkchef tekniska förvaltningen
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§ 395

Dnr 2018-000290 261

Ronneby 22:1 - Arrende av lokalgata
Sammanfattning
Hem1 Fast1 AB har köpt fastigheten Vallen 6. I detaljplanen är en lokalgata
utlagd mitt i tomten.
Bedömning
Den del av Ronneby 22:1 som ligger insprängd i fastigheten Vallen 6, i
detaljplanen utlagd som lokalgata, kan kommunen inte sälja i dagsläget. För
att köparen ska kunna använda denna mark bör ett arrendeavtal upprättas.
Arrendeavgiften föreslås till 100 kronor/år, vilket är ett avsteg från gällande
riktlinjer.
2018-05-14 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
Kommunstyrelsen att godkänna då bilagt avtal. Sedan dess har
diskussionerna med den blivande arrendatorn gällt om kommunen kunde
skriva in i arrendeavtalet att marken skulle säljas till ett redan nu fastställt
pris. Försäljningspriset 80 kronor/kvm har lagts till i arrendeavtalet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna
bilagt arrendeavtal.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C) och Nicolas Westrup (SD).
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 föreslår kommunstyrelsen att godkänna
bilagt arrendeavtal.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 396

Dnr 2018-000365 622

Skrivelse om försämrad skolmat i Ronneby kommuns
skolor
Sammanfattning
Skolsköterskorna i Ronneby kommun har lämnat in en skrivelse om att
skolmaten kvalitet försämrats. De uppger att eleverna äter skolmaten i
mindre utsträckning. Klagomål kring maten har kommit från både föräldrar,
elever och pedagogisk personal.
Eleverna önskar att salladsbuffén består av separerade grönsaker istället för
salladsblandningar. De tycker att all mat ser och smakar likadant. Det
serveras för mycket hopblandade rätter som grytor och gratänger. Rätter som
de gillar har försvunnit från matsedeln och en god idé vore att lyssna på
eleverna, via elevråden, vad de önskar för mat.
Elever, föräldrar och personal önskar två olika lunchalternativ, vegetariskoch normalkost. Skolsköterskorna menar att detta skulle minska
administrationen för skolsköterskor och kökspersonal samt minska
belastningen på sjukvården som måste utfärda kostintyg för elever som lider
av allergi och behöver specialkost. Enligt sjuksköterskorna har Karlskrona
kommun tagit bort kostintyg för länge sen och valt att lita på föräldrarnas ord
om vad deras barn har för kostbehov.
Skolsköterskorna önskar med sin skrivelse att lyfta elevernas önskan och
behov kring kosten till nämndsnivå. De önskar att tillagningsköken kan
skapa möjlighet att utveckla skolmatens utbud och kvalitet. Konsekvenserna
av nuvarande situation är att flera elever inte äter någon mat i skolan eller
äter väldigt lite samt presterar sämre i skolan. BMI ökar hos eleverna då
många inte går till matsalen utan köper snabbmat på stan. Skolsköterskorna
hänvisar även till 2017 fårs LUPP-enkät.
Bedömning
Tekniska förvaltningen och kostenheten arbetar för att servera en god,
omväxlande, näringsriktig och säker mat till sina gäster i välkomnande
skolrestauranger med trevlig personal. Matråd finns på samtliga skolor i
Ronneby kommun där dialog förs med elever, pedagoger och föräldrar.
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Enligt skollagen serverar vi en näringsriktig kost, som ska följas upp av
rektor, och vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer med undantag för
att vi serverar Bregott.
Skolrestaurangerna har renoverats och nya möbler köpts in för att skapa en
lugn och trevlig miljö som välkomnar eleverna dit. Vid servering av soppa
bjuds det på nybakat bröd och salladsbuffén bjuder på ett varierat utbud av
grönsaker, frukt, rotfrukter, vegetabiliskt protein med tillhörande dressing.
Vid matråd får vi ofta till oss att eleverna bara önskar sallad, tomat, gurka
och majs samt att det ska vara åtskilt. Detta är varken variationsrikt eller
säsongsanpassat. Vi ser det som vår uppgift att lära eleverna äta även andra
grönsaker för att lära dem goda kostvanor som främjar god hälsa och
välbefinnande.
Elevernas upplevelse är att maten blivit annorlunda och att all mat ser och
smakar likadant. Det serveras för mycket hopblandade rätter som grytor och
gratänger. Vi varierar rätterna på menyn med korv-, färs- fisk-, fågel- köttoch vegetariska rätter vilka vi serverar som stekta, kokta, grytor, gratänger,
soppor och någon gång ibland som stek. Vi gör egna uppföljningar med
provsmakning av rätter och vår uppfattning stämmer inte överens med
elevernas.
Eleverna påtalar att det är många rätter som dom gillade tidigare har
försvunnit från menyn. Det stämmer att vi tagit bort en del halv- och
helfabrikat som t ex chicken nuggets, pizza, tacos. Vi har även minskat ner
servering av hamburgare och schnitzel. Hamburgare och korv med bröd
erbjuder vi som utflyktsmat men serverar det sällan i skolrestaurangerna.
Detta är mat som eleverna önskar men som dom även äter mycket av
hemma. Vi vill servera mat lagad från grunden och är stolta över att 75% av
huvudråvaran i skollunchen är lagad från grunden. Ska vi tillmötesgå
elevernas önskemål kommer den siffran att sjunka och vi gör avsteg från
kostpolicyn att maten ska tillagas från grunden med råvaror av hög kvalité
och minimera användningen av hel- och halvfabrikat. Istället försöker vi
hitta rätter med liknande smaker som vi själva kan tillaga.
Många elever, föräldrar och pedagoger har också framfört önskemål om två
olika lunchalternativ, vegetarisk- och normalkost. Senaste årens
volymökningar av elever har medfört att våra tillagningskök producerar mer
än de är byggda för. Detta gör det svårt att servera vegetariskt alternativ till
samtliga. I dagsläget erbjuder vi vegetariskt alternativ på Knut Hahn- och
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Kallingeskolan. Allteftersom vi bygger fler tillagningskök kan även de
erbjuda vegetariskt alternativ. Målet är att alla skolrestauranger ska servera
vegetariskt alternativ när samtliga tillagningskök är byggda.
Skolsköterskorna framhåller att två alternativ till lunch skulle minska
administrationen för skolsköterskor och kökspersonal samt minska
belastningen på sjukvården som måste utfärda kostintyg för de elever som
lider av allergi och behöver specialkost. Ett vegetariskt alternativ hjälper inte
de elever som av medicinska skäl behöver specialkost. Enligt KF § 108 från
2002-06-13 skall beslut från dåvarande BUK-nämden som antogs 1996
fortsätta att gälla:
Elever/barn som av olika medicinska skäl behöver specialkost skall ha
läkarintyg på detta. Beslut tas av skolsköterska/distriktsköterska
Tekniska förvaltningen/Kostenheten förespråkar att detta beslut fortsätter
gälla då vi ser det som en omtanke om barnen att de läkarundersöks och får
hjälp vid smärta och problem som kan orsakas av kosten. Kostintyg om
alternativ kost, såsom fläskfri- och vegetarisk kost, skriver inte läkare ut.
Föräldrar intygar att deras barn inte äter fläsk och elever som önskar äta
vegetariskt besöker skolsköterskan för att få information om vad man
behöver komplettera kosten med när man utesluter animaliskt protein. Detta
ser vi som mycket viktigt då många som väljer att äta vegetariskt snarare är
uteslutare och bara väljer bort viss mat utan att ersätta den med liknande
vegetariskt alternativ, vilket i förlängningen kan leda till näringsbrist.
Skolsköterskorna hänvisar till att Karlskrona kommun tagit bort kostintyg
och istället valt att lita på föräldrarnas ord om vad deras barn/elev har för
kostbehov. Efter samtal med Karlskrona kommuns kostenhet visar sig detta
inte stämma.
LUPP-enkäten 2017 för gymnasiet framkommer det tydligt vad eleverna
tycker om skolmaten enligt skolsköterskorna. Endast 1,9 procent av tjejerna
och 4,3 procent av killarna tycker skolmaten är mycket bra. När Tekniska
förvaltningen fick LUPP-enkäten redovisad för sig visar den att ca 45
procent av eleverna i gymnasiet tycker att maten är ganska bra och mycket
bra. Den siffran har ökat från ca 26 procent från senaste ökningen 2012.
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Framtidens skolor
Antalet barn och elever har ökat kraftigt under senare år. Till följd av detta
har Utbildningsförvaltningen utrett behovet av nya förskolor och skolor som
presenterats och beslutats om under namnet ”Framtidens skolor”. Tidsplan
för ombyggnation av tillagningskök stämmer inte överens med tidplan för
Framtidens skolor. Ombyggnad av tillagningskök ändras därmed och
kommer följa tidplanen för Framtidens skolor. Tidplanen redovisas i bilagan.
Detta för till följd att våra tre centralkök, Knut Hahn, Kallingeskolan och
Backsippan förskola, producerar fler portioner än de är byggda för vilket
medför problem med lagerutrymme samt plats för värmevagnar. Det försenar
även möjligheten att erbjuda elever vegetariska alternativ på skolorna. Idag
serveras vegetariskt alternativ på Knut Hahn och Kallingeskolan. Övriga
skolor kan erbjuda vegetariskt alternativ allteftersom de blir ombyggda till
tillagningskök. Resterande skolor som fortsättningsvis är mottagningskök
kan erbjuda vegetariskt alternativ när samtliga tillagningskök är
färdigbyggda ca år 2023.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår Kommunstyrelsens
arbetsutskott att notera informationen till protokollet
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.
________________
Exp:
Elena Johansson, kostchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(55)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 397

Dnr 2018-000566 210

Uppdrag utbyggnadsplan för
handel/verksamhetsområden
Sammanfattning
Ronneby kommun behöver förstärka sitt strategiska arbete med framtagandet
av en utbyggnadsplan för framtida handel och verksamhetsområden.
Bedömning
Ronneby kommun växer och det skapas nya etableringar och bostäder i en
hög takt. För bostäder finns det en hel del planlagd mark kvar samt att
arbetet med att ta fram nya detaljplaner för bostäder pågår. Gällande
etableringsmark ser förhållandet sämre ut. Detaljplanen för östra infarten
beräknas klar runt årsskiftet och likadant för detaljplanen för viggen norra.
Båda dessa detaljplaner är i princip redan helt bokade att företag som vill
etablera sig. För att möta detta behov och skapa en strategi för framtiden är
det viktigt att ta fram nya områden och att se över befintliga för att fortsatt
kunna erbjuda etableringsmark.
För bostadsområdet har man under 2018 tagit fram dels ett
bostadsförsörjningsprogram och därefter en utbyggnadsplan för bostäder. Ett
liknade arbete behöver göras för handel och verksamhetsområden. En
utbyggnadsplan ska kunna svara på följande:


Vilka befintliga områden som finns i kommunen



Var förtätning kan ske



Vilka områden som är handelsinriktade respektive
verksamhet/industriinriktade



Var de nya områdena finns



Vilken ordning man ska bygga ut. Prioritering.

Utbyggnadsplanen är levande och kommer att behöva aktualitetsprövas
rimligen varje år.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta ge miljö- och byggnadsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en utbyggnadsplan för handel/verksamhetsområden.
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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta
fram en utbyggnadsplan för handel/verksamhetsområden.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 398

Dnr 2018-000564 805

Ansökan om bidrag av löpande driftkostnader för
aktivitetspark i Bräkne-Hoby för 2019 och 2020
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-09-18 § 124
Hoby Gif har inkommit med en ansökan om bidrag för löpande
driftskostnader för Aktivitetspark i Bräkne Hoby. Projektet har blivit något
försenad, men beräknas nu vara färdigställt under oktober 2018. Kommunen
har enligt tidigare beslut beviljat förening 500 000 kr i medfinansiering.
Övrig finansiering har skett genom Allmänna arvsfonden och sponsorer.
Totalt har anläggningen kostat runt 4 miljoner kr.
Kommunen har tidigare beviljat 25 000 kr i driftsbudget i en uppstartsfas,
men dessa medel har aldrig nyttjats på grund av förskjuten tidsram. Den
nyinkomna ansökan innehåller samma förlag till driftskostnader som en
tidigare inlämnad ansökan: § 140 2016-09-22.
Fördelningen av kostnader enligt driftsbudgetförslag från Hoby Gif:
El och vatten

20 000 kr

Skötsel av ytor inkl maskinell utr.

80 000 kr

Reparationen och underhåll

15 000 kr

Förbrukningsmaterial m.m.

10 000 kr

Summa:

125 000 kr

Bedömning
Den beräknade driftskostnaden är inte medtagen som någon budgetpost idag.
Enligt beslut § 137 2016-05-10 i KS förslås att driften för kommande år
hänskjuts till budgetberedningen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att driftsbudget
för 2019 och framåt på 125 000 kr årligen hänskjuts till budgetberedningen.
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Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-09-18
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
driftsbudget för Aktivitetspark, 2019 och framåt på 125 000 kr årligen
hänskjuts till budgetberedningen
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till fritid- och
kulturnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott hänskjuter ärendet till budgetberedningen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Johan Sjögren, ekonomichef
Thomas Andersson, förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen
Ekonomienheten
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§ 399

Dnr 2018-000565 808

Ronneby Simsällskap - Luciafirande
Sammanfattning
Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2018-09-18 § 121
Ronneby simsällskap påkallande ett möte angående framtida mer permanent
lösning av luciafirandet i Ronneby kommun. Möte ägde rum den 20 juni
2018. Föreningen beskrev nuläge och den problematik som de upplever med
bl a. kostnader för luciamammor och den stora ideella arbetsinsats som krävs
varje år. På möte deltog också Johan Sandberg, kommunikationschef samt
Jeanette Rosander, ansvarig för arrangemang i kommunen. (Se
minnesanteckningar, bilaga till handlingarna).
Bedömning
Mötet var överens om att föreningen skulle komma in med en skrivelse som
beskrev problematiken och med en ekonomisk redovisning. För 2018
kvarstår ansvaret för luciafirandet inom och fritid- och kulturnämnden.
Förening ansöker om bidrag för att kunna täcka sina kostnader. För 2019 och
framåt övergår ansvaret till kommunikation- och marknadsföringsenheten.
Ett avtal arbetas fram för en mer stabil och långsiktig lösning.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
arrangemanget Luciafirande överförs till kommunikationsenheten fr.o.m. år
2019.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-09-18
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
arrangemanget Luciafirande överförs till kommunikationsenheten fr.o.m. år
2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på fritid- och
kulturnämndens förslag och att arrangemanget ska kvarstå hos fritid- och
kulturnämnden.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen avslå fritid- och
kulturnämndens förslag och att Luciafirande kvarstår hos fritid- och
kulturnämnden.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 400

Dnr 2018-000055 024

Löneöversyn 2018
Sammanfattning
Överläggning mellan arbetsgivaren Ronneby kommun och
Lärarförbundet samt Lärarnas riksförbund
Denna överläggning omfattar förbunden inom Lärarnas Samverkansråd.
Inför löneöversyn 2018 har arbetsgivaren inbjudit förvaltningschefer och de
fackliga organisationerna till samtal. Utifrån dessa samtal och lämnade
yrkanden fastställer kommunstyrelsens arbetsutskott arbetsgivarens
inriktning för 2018 års löneöversyn.
Arbetsgivaren presenterar inriktning för årets löneöversyn enligt följande:
Kommunens lönepolitik ska vara ett av flera medel för att behålla och
utveckla medarbetarna samt säkerställa kompetensförsörjningen på kort och
lång sikt.
Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för
verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och
differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även
förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och
anställningsvillkoren.
Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling
knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och
resultat uppnås.
Lönesättningen ska särskilt bidra till att löneskillnader inte beror på kön.
Osakliga löneskillnader ska aktivt förebyggas och om osakliga
löneskillnader upptäcks ska en plan upprättas för hur de ska åtgärdas.
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Kommunen avser att göra en särskild satsning för att skapa gynnsammare
förutsättningar för kommunens rekryteringsmöjligheter. Detta ska bidra till
att kompetensförsörjningen säkerställs på längre sikt.
Aktuella yrkesgrupper som tillförs extra utrymme 2018 är


Socialsekreterare



Planarkitekter



Bygglovshandläggare



Byggnadsinspektörer



Enhetschefer inom funktionsstöd



Vissa kvalificerade handläggare enligt överenskommelse
i förvaltningschefsgruppen

Då det centrala avtalet för Lärarnas samverkansråd slöts 20 september 2018
så meddelas härmed beslut angående extra utrymme för lärare och
förskollärare i denna överläggningstext.


Förskollärare



Grundskollärare, årskurserna förskoleklass till 6.

De satsningar som görs på förskollärare och grundskollärare, årskurserna
förskoleklass till 6 ska fördelas med fokus på de kompetenta medarbetare
som under flera år tjänstgjort i verksamheten i Ronneby kommun, och som
kan ha haft en sämre löneutveckling jämfört med nyanställda medarbetare,
vars löner tenderar att öka på grund av den rådande arbetsmarknaden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson
(S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till presenterad
överläggningstext.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredrikson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer ovan presenterad
överläggningstext.
________________
Exp:
Personalenheten
Kristina Wramsby, personalchef
Anna Isaksson, personalstrateg
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§ 401

Dnr 2018-000530 021

Dialog om lönebildning
Sammanfattning
Dialog sker om lönebildning.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Personalenheten
Kristina Wramsby, personalchef
Anna Isaksson, personalstrateg
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§ 402

Dnr 2018-000182 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Nicolas Westrup angående maxgräns för antalet
uppdrag för god man
Sammanfattning
Nicola Westrup (SD) har inkommit med en motion avseende maxgräns för
antalet uppdrag för god man för att säkerställa kvaliteten i uppdragen.
Motionären föreslår ge överförmyndarnämnden i uppdrag att utreda och
föreslå en maxgräns för antal uppdrag för god man, att utreda möjligheterna
till kontroll av antal klienter som god man har vid en viss tidpunkt och se
över möjligheterna till bättre samordning och samarbete med andra
kommuner med syfte att få fram fler gode män, förvaltare och förmyndare.
Bedömning
Bedömning och beslutsförslag baseras på tolkningen att motionen endast
avser god man för ensamkommande barn då citat från Ronneby kommuns
hemsida är hämtat från information avseende godmanskap för
ensamkommande barn. Begäran om yttrande har därför skickats till
överförmyndarnämnden, socialnämnden samt Riksföreningen Gode män
Vårdnadshavare (RGMV).
Överförmyndarnämnden har inkommit med följande remissyttrande:
Tidsåtgång och omfattning varierar kraftigt beroende på uppdrag. Det är
snarast tidsåtgång som bör styra antalet uppdrag och en individuell
bedömning om antalet uppdrag är att föredra. Det finns inget nationellt
register över god mans uppdrag. Överförmyndarnämnden anser sig idag göra
de kontroller som är möjliga. Samverkan mellan Blekinges kommuner och
Bromölla kommun äger rum idag angående utbildning för god man för
ensamkommande barn och vidareutbildning för andra ställföreträdare.
Rekrytering är svårare att samarbeta runt då dessa i första hand rekryteras
från varje kommuns närområde.

Socialnämnden har inkommit med följande remissyttrande:
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Det är inte socialnämndens uppgift att ta ställning till antalet uppdrag för god
man. Socialnämnden bedömer ändå att det är uppdragets karaktär och
arbetstyngd som bör vara vägledande. I övrigt påpekas att det förekommer
direkta felaktigheter i motionen.
RGMV har inkommit med följande remissyttrande:
Uppdragets karaktär och omfattning samt tilltänkt god mans förutsättningar
för uppdraget bör vara vägledande snarare än antalet uppdrag. Ett riktvärde
om max 5 uppdrag per god man torde ändå anses lämpligt.
Av yttrandena ovan görs bedömningen att antal uppdrag för god man inte är
relevant för kvaliteten i uppdragen.
Det finns i nuläget ingen möjlighet till att göra kontroll av det totala antalet
klienter som god man har vid en viss tidpunkt.
Redan idag samarbetar Blekinges kommuner och Bromölla kommun.
Gemensamma insatser för att marknadsföra uppdragen som god man,
förvaltare och förmyndare i syfte att rekrytera fler gode män bedöms dock
vara genomförbara.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
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 föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 403

Dnr 2017-000653 101

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Malin Norfall (S) att Ronneby kommun aktivt arbetar för
att det byggs fler lägenheter i Kallinge
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) föreslår i en motion att
Ronneby kommun aktivt ska arbeta för att det byggs fler lägenheter i
Kallinge.
Bakgrunden som den beskrivs i motionen är att Ronnebyhus valt att
omvandla befintliga lägenheter till trygghetsboende i Kallinge och att det
missgynnar barnfamiljer eller unga som vill flytta hemifrån. Som en av de
största tätorterna i kommunen har Kallinge många arbetsplatser, god
offentlig service och kollektivtrafik. Förslaget läggs då Socialdemokraterna
anser att det finns behov av fler lägenheter i Kallinge, inte bara riktat till
äldre som önskar trygghetsboende.
Bedömning
Kommunfullmäktige antog 2018-02-22 ett bostadsförsörjningsprogram och
2018-06-20 antogs en ny översiktsplan. I dessa pekas i Kallinge ett större
utbyggnadsområde ut söder om tätorten samt ett område i nordöstra delen av
tätorten. I det större området förslås blandade boendeformer och i nordöst
förordas att tillkommande bebyggelse är i form av radhus, parhus eller
lägenheter eftersom villabebyggelse dominerar i närområdet. Idag finns
byggrätter för ca 120 bostäder i flerfamiljshus på platser där det tidigare
rivits bostäder. Hälften av dessa ligger inom influensområde från försvarets
verksamhet och är därför inte aktuella i dagsläget.
Enligt bostadsförsörjningsprogrammet är inriktningen för nyproduktion i
Kallinge att även fortsatt ha en stor variation av olika typer av bostäder.
Bostäder motsvarande 2:or med hög tillgänglighet och/eller
trygghetsbostäder kan vara aktuella för den äldre gruppen av befolkningen.
Det ökande antalet barnfamiljer kan medföra behov av bostäder i småhus
eller lägenheter motsvarande 3:or eller större.
Skrivningarna om Kallinge i bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan
har inte föranlett några yrkanden av socialdemokraterna i
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kommunfullmäktige varför man kan bedöma att de står bakom den
övergripande inriktningen i dessa dokument.

Nu pågår arbete att, med utgångspunkt i bostadsförsörjningsplanen, ta fram
en utbyggnadsplan. Här prioriteras bl a i vilken ordning områdena bör
exploateras. Uppdraget kommer att redovisas till kommunfullmäktige i
oktober efter har varit uppe för diskussion i planberedningen vid flera
tillfällen. Vid dessa tillfällen har funnits och finns möjlighet att framföra
förslag om byggnation av fler lägenheter i Kallinge liksom vid kommande
behandling i kommunfullmäktige.
Med ovanstående förslås motionen vara besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att förslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad med ovanstående.
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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad med ovanstående.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 404

Dnr 2015-000414 816

Besvarande av motion från Folkpartiet angående mobil
fritidsgård
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) lämnade under 2015 en
motion om mobil fritidsgård. Motionen remitterades till Fritid- och
kulturnämnden som lämnade yttrande. Därefter har motionen inte behandlats
vidare. Yttrandet bedöms därav inte vara aktuellt. Därav har en ny begäran
om remissyttrande skickats till Fritid- och kulturnämnden.
Fritid- och kulturnämnden beskriver i sitt yttrande nuvarande verksamhet
kopplat till motionärens förslag, som benämns Sommarkul, en uppföljning
av denna verksamhet samt en beskrivning av vilka resurser som krävs för att
denna verksamhet ska bli långsiktig.
Under sommaren 2017 och 2018 har en mobil fritidsgård bedrivits av
fritidsgårdsverksamheten som går i linje med motionärens förslag.
Uppbyggnad av verksamheten så som inköp av tält och annat material har
under åren finansierats av externa medel från MUCF (myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och Socialstyrelsen. Kostnaden för att
permanenta mobil verksamhet under sommaren beräknas till 200 000 kronor
årligen för bemanning och drift. Verksamheten beskrivs har fallit väl ut men
är väderberoende.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden bedöms ha genomfört mobil
fritidsgårdsverksamhet enligt motionärens förslag. Det bedöms ligga i
nämndes uppdrag och intresse att driva åretruntverksamhet och då under
sommaren i form av mobil fritidsgårdsverksamhet. Finansieringen av mobil
fritidsgårdsverksamhet under sommaren bedöms ske inom den
ramförstärkning som nämnden fick under 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktig att anse intentionerna med motionen verkställd och
därmed anse motionen besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
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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 föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse intentionerna med motionen verkställd och
därmed anse motionen besvarad.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 405

Dnr 2017-000768 109

Besvarande av medborgarförslag - Bredåkra hed - en
plats värd att bevara
Sammanfattning
Ett medborgarförslag med önskan om att köpa och återställa Bredåkra hed
har lämnats in. Ronneby kommun kommunfullmäktige tog beslut om att
köpa marken den 30 augusti 2018. Genom köpet får man rådighet över
marken och kan planlägga markens användning. I kommande planläggning
kan man hantera frågan om historiska Bredåkra hed.
Bedömning
Ronneby kommuns kommunfullmäktige tog den 30 augusti 2018 beslut om
att köpa del av Bredåkra gård. Den plats som medborgarförslaget benämner
som Bredåkra hed ligger inom det markområde som är föremål för köp.
Bredåkra hed ska enligt uppgift även sträcka sig över området som idag ägs
av Fortifikationsverket. Marken som tillhör försvarsmakten är idag inte
föremål för diskussion om köp då den anses vara nödvändig för
försvarsmaktens ändamål, nyttjande och utveckling.
Kommunen avvaktar kommande planering för området innan man tar beslut
om åtgärder som ex återställande enligt önskan i medborgarförslaget.
Markområdet ses som ett större utvecklingsprojekt där flygplatsen – både
den civila och militära, framtida tågstopp och utveckling av
verksamhetsområde måste ingår i planeringen. I kommande planering kan
man ta hänsyn till historiska platser. Idag finns inget som säger att man i
framtiden inte kommer att renovera Bredåkra hed men planprocessen måste
få påbörjas. Ett steg på vägen är att fullborda köpet. Upplagen som nämns i
medborgarförslagen berör tillhör ett företag inom
materialhanteringsbranschen som har köp mark vid XL-bygg för att ha
materialhanteringen där. Upplaget är således tillfälligt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
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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 föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 406

Dnr 2018-000177 101

Information från kommunikationsenheten
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 407

Dnr 2018-000011 101

Information från kommundirektören
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 408

Dnr 2018-000009 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Föreligger följande inbjudning till kurs och konferens:
-

Länsstyrelsen Blekinge, Inbjudan utbildningsdag med MUCF

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan åtgärd.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 409

Dnr 2018-000010 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningar under sammanträdet:
-

Birdlife, Vindkraftverket på fastigheten Lilla Kulleryd 1:12

-

Ebba Kiläng, Bussförbindelser

-

Länsstyrelsen Blekinge, Kartläggning funktionshinderpolitiskt arbete

-

Länsstyrelsen Skåne, Omprövning av villkor i gällande
tillståndsbeslut

-

Revisionen Ronneby kommun, Granskning av bokslut

-

Sveriges Kommuner och Landsting, Kompetenssatsning för
förtroendevalda och tjänstemän

-

Sveriges kommuner och Landsting, Cirkulär 18:16, 18:28, 18:29,
18:30, 18:31, 18:32, 18:34

Protokoll
-

Cura Individ, 2018-08-24

-

Väbynäsvägens Samfällighetsförening 2018-07-28

Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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