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§ 264

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare
Sammanfattning
Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av
dagordningen.
De bordlagda ärendena från gårdagens sammanträde lyfts in i den tur de
bordlades efter ärende 42 vilket föranleder följande förändringar av
dagordningen:

Justerandes sign



Digitala handlingar och läsplattor för förtroendevalda lyfts in som
ärende (43).



Inriktningsdialog avseende centrum-mitt (44)



Nämndernas internkontrollplan 2017 (ej KS) ärende (45)



KKIK 2016 ärende (46)



Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2016 (ej KS) ärende
(47)



Hulta 2:9- ansökan om köp av mark ärende (48)



Förslag från äldrenämnden avseende transport av avliden och
bårhusavgift ärende (49)



Förslag från äldrenämnden om att samordna hanteringen/skötseln av
kommunens bilar ärende (50)



Synpunkter från äldrenämnden angående val av leasingbilar ärende
(51)



Remiss från Region Blekinge- idrottspolitiskt program i Blekinge
2018-2022 (52)



Folkhälsoarbete 2017- fokus på barn och ungdomar (53)



Ronneby kommuns miljöprogram 2017-2020 (54)



Bostadsförsörjningsprogram (55)



Information från kommundirektören (56).
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna dagens
föredragningslista samt att utse Malin Norfall (S) till att justera dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna dagordningen samt
utse Malin Norfall (S) till att justera dagens protokoll.
________________
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§ 265

Dnr 2017-000099 109

Besvarande av medborgarförslag- Knut Hahnsskolans
elevråd föreslår att Ronneby kommun ska fortsätta
servera fullfeta mejeriprodukter istället för
"lättprodukter" på kommunens skolor och förskolor
Sammanfattning
Elsa Glans, för elevrådet på Gymnasieskola Knut Hahn, föreslår att Ronneby
kommun ska fortsätta servera fullfeta mejeriprodukter istället för
”lättprodukter” på kommunens skolor och förskolor.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen och
kostenheten har inkommit med följande yttrande:
Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den
senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som
rekommenderas i hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya
Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller svenska
rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom
dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida:
”Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med
revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och
översikter som publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika
näringsämnen, livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar
hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning
– till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönster/matvanors
samband med hälsan.”
De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att
intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att
rekommendationerna om totalt intag av fett har justerats från max 35% av
energin till 40%, men än mer än tidigare betonas att mättat fett ska begränsas
till högst 10% av energin.
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Barn/elever behöver fett, men rätt sorts fett. Nyckelhålsmärkta matfetter
innehåller omättade fetter som barn behöver äta mer av. Det mättade fettet är
mindre nyttigt och finns i exempelvis smör och smörbaserade matfetter
såsom Bregott. Nyckelhålet är en viktig symbol för mat med mindre socker
och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre fett. I regeringens
senaste livsmedelsstrategi får Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla
Nyckelhålet.

Fullfeta mejeriprodukter innehåller mycket mättat fett medan lättmjölk,
lättfil och margarin innehåller mer fleromättat fett. Kostenheten har
tillsammans med kommunens dietist tolkat Livsmedelsverkets
rekommendationer och noga undersökt marknaden för att hitta de bästa
alternativen som innehåller mest fleromättat fett. I samråd med våra kockar
har vi även kommit fram till att vi hellre serverar feta mejeriprodukter i
maten, när så behövs och för smakens skull, än på smörgåsen. Föräldrarna
vet då vad barnen/eleverna ätit i förskolan/skolan och utifrån det kan de
sedan själva planera och bestämma vad de vill servera hemma.
I Livsmedelsverkets nya uppdrag inom regeringens livsmedelsstrategi får
Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet för att underlätta
för konsumenter att göra medvetna matval. Lättmjölk, lättfil och lättmargarin
är alla nyckelhålsmärkta.
Baserat på bedömningen ovan anses att kommunen även fortsättningsvis ska
följa kostpolicy antagen KF § 355/2012 om att vi ska följa
Livsmedelsverkets rekommendationer och därmed bör medborgarförslaget
vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget avslås
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Anna Carlbrant
(RP) och Peter Bowin (V).
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Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att en skrivning läggs till som svar på huruvida
fullfeta mejeriprodukter istället för lättprodukter minskar risken för att
drabbas av hjärt- och kärlsjukdom eller inte.
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 efter ovan revidering avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 266

Dnr 2016-000713 109

Besvarande av medborgarförslag - Rena
mejeriprodukter inom förskola/skola
Sammanfattning
Linda Jarleberg skriver i sitt medborgarförslag:
Anser att det är horribelt att förskolor/skolor i Ronneby kommun ska börja
med lättprodukter och margarin till mackorna! Alla barn och deras personal
bör fä så rena produkter som möjligt i sin kost. Fram med riktig mjölk (tex
mjölk från Leråkra) eller åtminstone EKO mellanmjölk och EKO Bregott.
Mina barn går på "Sveriges hälsosammaste förskola" resp nya fräscha
Listerbyskolan, skolor som för miljontals kronor är byggda efter "Cradle to
cradle", giftfria skolor med minimalt plastinnehåll. Och HUR kan man då
motivera förslaget om de nya kostråden??? obegripligt och så korkat! Mina
barn ska inte behöva äta skräp!
Måtte ställningstagare lyssna på sina kommuninvånare med intresse för
kosten och ignorera Livsmedelsverkets rekommendationer. Rena produkter i
måttliga mängder: hälsosam livsstil.
Bedömning
Kostenheten har i uppdrag att följa Livsmedelsverkets rekommendationer
enligt Kostpolicy för Ronneby kommun KF § 355/2012. Kostpolicyn är
framtagen av en tjänstemannagrupp tillsammans med personal från berörda
verksamheter samt med politisk insyn.
Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den
senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som
rekommenderas i hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya
Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller svenska
rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom
dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida:
”Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med
revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och
översikter som publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika näringsämnen,
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livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar hälsan. De har
särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning – till exempel
fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönster/matvanors samband med
hälsan.”
De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att
intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att
rekommendationerna om totalt intag av fett har justerats från max 35% av
energin till 40%, men än mer än tidigare betonas att mättat fett ska begränsas
till högst 10% av energin.

Fullfeta mejeriprodukter innehåller mycket mättat fett medan lättmjölk,
lättfil och margarin innehåller mer fleromättat fett. Vi på kostenheten har
noga undersökt marknaden för att hitta de bästa alternativen som innehåller
mest fleromättat fett och funnet margarinet Flora som bästa alternativ. Flora
innehåller palmolja som gör att margarinet får en lagom fast konsistens.
(Bregott får fast konsistens av mjölkfett). Palmoljan som används är hållbart
framställd, vilket innebär strikta regler avseende markanvändning.
Världsnaturfonden (WWF) är emot en bojkott av hållbar palm olja och en
efterfrågan på hållbar palmolja minskar risken för att mer regnskog
försvinner. All olja som används till livsmedel förädlas. Denna förädling
sker med hjälp av olika ämnen som alla är godkända för ändamålet. Den olja
som används till Bregott behandlas på precis samma sätt som olja som
används till Flora.
I Livsmedelsverkets nya uppdrag inom regeringens livsmedelsstrategi får
Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet för att underlätta
för konsumenter att göra medvetna matval. Nyckelhålet är
Livsmedelsverkets symbol för mat med mindre socker och salt, mer fullkorn
och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Lättmjölk, lättfil och lättmargarin
är alla nyckelhålsmärkta och lättmjölken är ekologisk. Till skillnad mot
tidigare är idag alla sorters mjölk berikad med vitamin D.
På grund av Lagen om offentlig upphandling (LOU) får vi inte skriva att vi
vill ha närproducerade produkter och vi upphandling har Leråkra inte lämnat
något anbud på mjölk.
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Förslag till beslut
Kostenheten anser att Livsmedelsverkets rekommendationer även
fortsättningsvis ska följas och därmed bör medborgarförslaget avslås.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Nicolas
Westrup (SD), Anna Carlbrant (RP) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar efter vissa mindre justeringar 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 efter vissa mindre justeringar avslå
medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 267

Dnr 2016-000712 109

Besvarande av medborgarförslag - Konstgjord mat med
dåligt fett inom förskola/skola
Sammanfattning
Caroline Norberg Pfeifer skriver i sitt medborgarförslag:
Vi kommer att från och med 2017-01-01 att följa livsmedelsverkets
rekommendationer gällande vilka mejeriprodukter och vilka fetter vi
använder på förskolan i matproduktionen samt till måltiderna. Att följa dessa
rekommendationer är beslutat av våra politiker i Ronneby Kommun. Det
finns att läsa i kostpolicyn som antogs 2012. Kostpolicyn ligger på
ronneby.se. Det innebär att det kommer serveras margarinet Flora till våra
barn och jag vill absolut inte att mina barn ska tvingas äta konstgjord mat
med dåliga fetter i, blir detta sanning kommer jag ifrågasätta detta och be att
få skicka med eget smör till mina barn, hoppas ni förstår att detta inte är mat
som är hälsosam.
Bedömning
Kostenheten har i uppdrag att följa Livsmedelsverkets rekommendationer
enligt Kostpolicy för Ronneby kommun KF § 355/2012. Kostpolicyn är
framtagen av en tjänstemannagrupp tillsammans med personal från berörda
verksamheter samt med politisk insyn.
Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den
senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som
rekommenderas i hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya
Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller svenska
rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom
dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida:
”Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med
revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och
översikter som publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika näringsämnen,
livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar hälsan. De har
särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning – till exempel
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fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönster/matvanors samband med
hälsan.”
De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att
intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att
rekommendationerna om totalt intag av fett har justerats från max 35% av
energin till 40%, men än mer än tidigare betonas att mättat fett ska begränsas
till högst 10% av energin.
Fullfeta mejeriprodukter innehåller mycket mättat fett medan lättmjölk,
lättfil och margarin innehåller mer fleromättat fett. Vi på kostenheten har
noga undersökt marknaden för att hitta de bästa alternativen som innehåller
mest fleromättat fett.
I Livsmedelsverkets nya uppdrag inom regeringens livsmedelsstrategi får
Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet för att underlätta
för konsumenter att göra medvetna matval. Nyckelhålet är
Livsmedelsverkets symbol för mat med mindre socker och salt, mer fullkorn
och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Lättmjölk, lättfil och lättmargarin
är alla nyckelhålsmärkta.
Förslag till beslut
Kostenheten anser att Livsmedelsverkets rekommendationer även
fortsättningsvis ska följas och därmed bör medborgarförslaget avslås.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Nicolas
Westrup (SD), Anna Carlbrant (RP) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar efter vissa mindre justeringar 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 efter vissa mindre justeringar avslå
medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 268

Dnr 2016-000730 109

Besvarande av medborgarförslag - Inte ok att Ronneby
Kommun använder lättprodukter i förskolan/skolan
Sammanfattning
Sara Carlsson skriver i sitt medborgarförslag:
Vi tycker inte det är okej att Ronneby Kommun byter ut smör mot margarin
och börjar använda lättprodukter. Det är att gå i helt fel riktning när det
kommer till våra barn och ungas välmående och hälsa. Jag hoppas verkligen
att man prioriterar om ser till att barnen får det som är bäst för dom.
Bedömning
Kostenheten har i uppdrag att följa Livsmedelsverkets rekommendationer
enligt Kostpolicy för Ronneby kommun KF § 355/2012. Kostpolicyn är
framtagen av en tjänstemannagrupp tillsammans med personal från berörda
verksamheter samt med politisk insyn.
Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den
senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som
rekommenderas i hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya
Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller svenska
rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom
dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida:
”Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med
revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och
översikter som publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika näringsämnen,
livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar hälsan. De har
särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning – till exempel
fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönster/matvanors samband med
hälsan.”
De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att
intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att
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rekommendationerna om totalt intag av fett har justerats från max 35% av
energin till 40%, men än mer än tidigare betonas att mättat fett ska begränsas
till högst 10% av energin.
Fullfeta mejeriprodukter innehåller mycket mättat fett medan lättmjölk,
lättfil och margarin innehåller mer fleromättat fett. Vi på kostenheten har
noga undersökt marknaden för att hitta de bästa alternativen som innehåller
mest fleromättat fett.
I Livsmedelsverkets nya uppdrag inom regeringens livsmedelsstrategi får
Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet för att underlätta
för konsumenter att göra medvetna matval. Nyckelhålet är
Livsmedelsverkets symbol för mat med mindre socker och salt, mer fullkorn
och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Lättmjölk, lättfil och lättmargarin
är alla nyckelhålsmärkta.
Förslag till beslut
Kostenheten anser att Livsmedelsverkets rekommendationer även
fortsättningsvis ska följas och därmed bör medborgarförslaget avslås.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Nicolas
Westrup (SD), Anna Carlbrant (RP) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar efter vissa mindre justeringarbifall
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 efter vissa mindre justeringar avslå
medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 269

Dnr 2016-000732 109

Besvarande av medborgarförslag - Föreslår att barn får
äta smör på sina mackor och dricka 3 % mjölk i skolan
Sammanfattning
Anna Szelberg skriver i sitt medborgarförslag:
Vill föreslå att barn i skolan få äta smör på sina mackor och dricka 3% mjölk
i skolan. Margarin är inte hälsosam för barn och för äldre. Dessa två grupper
behöver smör och *vanligt* mjölk för att deras hjärna ska kunna
utvecklas/fungera normalt. Förskolebarn och barn i åk 0-6 är i ständigt
utveckling och behöver massor av energi. Jag tror knappast att de kan få i sig
för mycket fet, just under skoltiden.
Bedömning
Kostenheten har i uppdrag att följa Livsmedelsverkets rekommendationer
enligt Kostpolicy för Ronneby kommun KF § 355/2012. Kostpolicyn är
framtagen av en tjänstemannagrupp tillsammans med personal från berörda
verksamheter samt med politisk insyn.
Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den
senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som
rekommenderas i hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya
Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller svenska
rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom
dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida:
”Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med
revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och
översikter som publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika näringsämnen,
livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar hälsan. De har
särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning – till exempel
fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönster/matvanors samband med
hälsan.”
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De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att
intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att
rekommendationerna om totalt intag av fett har justerats från max 35% av
energin till 40%, men än mer än tidigare betonas att mättat fett ska begränsas
till högst 10% av energin.
Fullfeta mejeriprodukter innehåller mycket mättat fett medan lättmjölk,
lättfil och margarin innehåller mer fleromättat fett. Vi på kostenheten har
noga undersökt marknaden för att hitta de bästa alternativen som innehåller
mest fleromättat fett.
I Livsmedelsverkets nya uppdrag inom regeringens livsmedelsstrategi får
Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet för att underlätta
för konsumenter att göra medvetna matval. Nyckelhålet är
Livsmedelsverkets symbol för mat med mindre socker och salt, mer fullkorn
och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Lättmjölk, lättfil och lättmargarin
är alla nyckelhålsmärkta.
Förslag till beslut
Kostenheten anser att Livsmedelsverkets rekommendationer även
fortsättningsvis ska följas och därmed bör medborgarförslaget avslås.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Nicolas
Westrup (SD), Anna Carlbrant (RP) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar efter vissa mindre justeringar 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 efter vissa mindre justeringar avslå
medborgarförslaget.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(134)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 270

Dnr 2017-000050 109

Besvarande av medborgarförslag - Servera bra mat
som stöds av nutidens forskning till våra barn!
Sammanfattning
Ann-Marie Lindström föreslår att kommunen ska servera bra mat som stöds
av nutidens forskning.
Bedömning
Kostenheten följer Livsmedelsverkets Nordiska Näringsrekommendationer
(NNR) som kom 2012. Dessa är framtagna efter att en grupp av 100 forskare
och experter gått igenom den senaste forskningen sedan år 2000. Man har
speciellt tittat extra på forskning runt fullfeta mejeriprodukter innehållande
mättade fetter.
Barn behöver fett, men rätt sorts fett. Nyckelhålsmärkta matfetter innehåller
omättade fetter som barn behöver äta mer av. Det mättade fettet är mindre
nyttigt och finns i exempelvis smör och smörbaserade matfetter såsom
Bregott. Nyckelhålet är en viktig symbol för mat med mindre socker och
salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre fett. I regeringens
senaste livsmedelsstrategi får Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla
Nyckelhålet.
Kostenheten anser att endast Livsmedelsverket är rustade att ta fram all
forskning som finns på området samt tillräckligt kompetenta att bedöma
relevansen i densamma, vilket de gjort senast 2012.
Förslag till beslut
Kostenheten förslår KS au att föreslå KS att föreslå KF att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Nicolas
Westrup (SD), Anna Carlbrant (RP) och Peter Bowin (V).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar efter vissa mindre justeringar 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 efter vissa mindre justeringar avslå
medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 271

Dnr 2017-000022 109

Besvarande av medborgarförslag - Angående förslaget
att servera lättprodukter i kommunens skolor och
förskolor
Sammanfattning
Marie Håkansson föreslår att istället för att servera lättprodukter i förskolor
och skolor ska vi servera fullfeta mejeriprodukter och införa totalt
sockerförbud i kommunens förskolor och skolor.
Bedömning
Kostenheten följer Livsmedelsverkets Nordiska Näringsrekommendationer
(NNR) som kom 2012. Dessa är framtagna efter att en grupp av 100 forskare
och experter gått igenom den senaste forskningen sedan år 2000. Man har
speciellt tittat extra på forskning runt fullfeta mejeriprodukter innehållande
mättade fetter.
Barn behöver fett, men rätt sorts fett. Nyckelhålsmärkta matfetter innehåller
omättade fetter som barn behöver äta mer av. Det mättade fettet är mindre
nyttigt och finns i exempelvis smör och smörbaserade matfetter. Nyckelhålet
är en viktig symbol för mat med mindre socker och salt, mer fullkorn och
fibrer och nyttigare eller mindre fett. I regeringens senaste livsmedelsstrategi
får Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet.
Tillsammans med kommunens dietist har kostenhetens chefer tagit fram de
bästa alternativen på marknaden av smörgåsmargarin. I samråd med våra
kockar har vi även kommit fram till att vi hellre använder feta
mejeriprodukter i maten, när så behövs och för smakens skull, än på
smörgåsen.
Socker används väldigt restriktivt inom kostenheten. Sedan flera år tillbaka
serverar vi naturell fil och yoghurt till barn och elever. Flingor och müsli är
oftast sockerfria och flera kök tillreder egen müsli, sylt och ketchup för att
kunna begränsa mängden socker. O´boy är sedan länge borttaget och vi
kokar vår egen chokladdryck.
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Kostenheten anser att kommunen fortsätter följa Livsmedelsverkets
rekommendationer.

Förslag till beslut
Kostenheten förslår KS au att föreslå KS att föreslå KF att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Nicolas
Westrup (SD), Anna Carlbrant (RP) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar efter vissa mindre justeringar 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 efter vissa mindre justeringar avslå
medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 272

Dnr 2017-000106 109

Besvarande av medborgarförslag - Naturliga råvaror
och fetter i förskolan
Sammanfattning
Helena Rosenqvist föreslår att Backsippans förskola, som är en giftfri
förskola, fortsätter köpa Bregott, mellanmjölk och de produkter som behövs
för att laga en bra måltid med minsta möjliga tillsatser
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen och
kostenheten har inkommit med följande yttrande:
Kostenheten anser att vi ska servera lika bra och nyttig mat på alla förskolor
i kommunen. De flesta förskolekök har egen tillagning och maten lagas i de
allra flesta fall från grunden. Vissa produkter är dock undantagna såsom till
exempel korv, blodpudding och ketchup. Kockarna i förskolan skriver sina
egna matsedlar och kan på så vis anpassa maträtterna till det de vet att
barnen tycker om och äter. Förskolorna lagar mat med naturliga råvaror och
vi ser ständigt över utbudet av produkter för att minska tillsatser. I de fall
Kostenheten serverar produkter som innehåller tillsatser är de godkända av
Livsmedelsverket. Flera förskolekockar följer skolmatsedelns huvudråvara
för att underlätta för föräldrar med barn/elever i förskola/skola så
planeringen av middagsmat blir enklare.
När den centrala kostenheten bildades 2014 framkom ingen information från
Utbildningsförvaltningen att just Backsippan skulle särbehandlas när det
gällde tillagandet av förskolans mat. Inga extra pengar för ändamålet fördes
över vid budgetjusteringen och Kostenheten budgeterar för Backsippans
förskola som för övriga förskolor.
Livsmedelsverket senaste Nordiska rekommendationer, som kom 2012,
grundar sig på en genomgång av forskning från år 2000 och framåt. 100
forskare och experter har gått igenom modern forskning och tittat extra noga
på forskning kring mer fullfeta mejerier innehållande mättade fetter.
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Barn behöver fett, men rätt sorts fett. Nyckelhålsmärkta matfetter innehåller
omättade fetter som barn behöver äta mer av. Det mättade fettet är mindre
nyttigt och finns i exempelvis smör och smörbaserade matfetter såsom
Bregott. Nyckelhålet är en viktig symbol för mat med mindre socker och
salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre fett. I regeringens
senaste livsmedelsstrategi får Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla
Nyckelhålet.
Kostenheten har tillsammans med kommunens dietist tolkat
Livsmedelsverkets rekommendationer samt granskat marknaden med
lättmargariner och hittat den bästa produkten som vi nu serverar våra gäster.
I samråd med våra kockar har vi även kommit fram till att vi hellre använder
feta mejeriprodukter i maten, när så behövs och för smakens skull, än på
smörgåsen. Föräldrarna vet då vad barnen ätit i förskolan och bestämmer sen
själva vad de vill servera hemma.
Vad gäller måltidsdryck i förskolan framhåller Livsmedelsverket vatten som
en bra måltidsdryck. Barnen får oftast i sig tillräcklig mängd mjölk, fil och
yoghurt vid frukost och mellanmål. Serveras mjölk vid lunch finns risk att
barnen dricker sig mätta och äter för lite av andra viktiga livsmedel.
Kostenheten serverar numer vatten vid lunch i förskolor förutom de dagar vi
servera soppa, då kompletterar vi lunchen med lättmjölk.
Kostenheten anser att endast Livsmedelsverket är kapabla att ta fram all
forskning på området samt tillräckligt kompetenta att bedöma relevansen i
densamma, vilket de gjorde senast 2012. Den länk som Helena Rosenqvist
hänvisar till kan jag dessvärre inte hitta på nätet.
Kostenheten anser att kommunen även fortsättningsvis ska följa antagen
kostpolicy KF § 355/2012 som säger att vi ska följa Livsmedelsverkets
rekommendationer och därmed bör medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget avslås
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Nicolas
Westrup (SD), Anna Carlbrant (RP) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar efter vissa mindre justeringar 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 efter vissa mindre justeringar avslå
medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 273

Dnr 2016-000709 109

Besvarande av medborgarförslag - Ändra kostpolicyn
från 2012 som finns i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Sofia Tapper lämnar följande medborgarförslag om att ändra kostpolicyn
från 2012 i Ronneby kommun.
Ändra kostpolicyn från 2012 som finns i Ronneby Kommunen.
Att Kostenheten endast ska använda sig av "fullfeta" mejeriprodukter som
smör, mjölk och fil med en hög fetthalt.
Att använda sig av lättfil, lätt mjölk och framförallt MARGARIN är för mig
är ett steg tillbaka, då vi sen 2012 har forskning som tyder på att dessa
produkter är rent av ohälsosamma för oss. I margarin finns det omega 6
(fleromättat fett) som ökar risken för cancer och hjärt-och kärlsjukdomar.
Bedömning
Kostenheten har i uppdrag att följa Livsmedelsverkets rekommendationer
enligt Kostpolicy för Ronneby kommun KF § 355/2012. Kostpolicyn är
framtagen av en tjänstemannagrupp tillsammans med personal från berörda
verksamheter samt med politisk insyn.
Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den
senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som
rekommenderas i hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya
Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller svenska
rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom
dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida:
”Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med
revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och
översikter som publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika näringsämnen,
livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar hälsan. De har
särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning – till exempel

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(134)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönster/matvanors samband med
hälsan.”
De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att
intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att
rekommendationerna om totalt intag av fett har justerats från max 35% av
energin till 40%, men än mer än tidigare betonas att mättat fett ska begränsas
till högst 10% av energin.
Fullfeta mejeriprodukter innehåller mycket mättat fett medan lättmjölk,
lättfil och margarin innehåller mer fleromättat fett. Vi på kostenheten har
noga undersökt marknaden för att hitta de bästa alternativen som innehåller
mest fleromättat fett.
I Livsmedelsverkets nya uppdrag inom regeringens livsmedelsstrategi får
Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet för att underlätta
för konsumenter att göra medvetna matval. Nyckelhålet är
Livsmedelsverkets symbol för mat med mindre socker och salt, mer fullkorn
och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Lättmjölk, lättfil och lättmargarin
är alla nyckelhålsmärkta.
Förslag till beslut
Kostenheten anser att Livsmedelsverkets rekommendationer även
fortsättningsvis ska följas och därmed bör medborgarförslaget avslås.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Nicolas
Westrup (SD), Anna Carlbrant (RP) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar efter vissa mindre justeringar 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 efter vissa mindre justeringar avslå
medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 274

Dnr 2016-000650 109

Besvarande av medborgarförslag - Lokaler inom
centrum för pensionärer, funktionshindrade och
musikintresserade
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-01-19 § 12
Astrid Hansson har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige §
375/2016 till. Det gäller önskan om tillgång till lokaler i centrum.
”Jag tycker att våra politiker ska tänka på funktionshindrade, pensionärer,
musikintresserade. Med att ordna lokaler inom centrum för dess Verksamhet
med möte, underhållning med fika m.m. Idag finns INTE en lokal som man
kan använda mer är Kulturcentrum (och där är vi inte omtyckta för vi
använder kapprummet innan våra möte). TÄNK på oss nu när det ska
bestämmas på Kilen området. Den RÖDA Ladan hade varit något att göra
om till en stor lokal med scen och fikamöjligheter. Vi pensionärer känner oss
svikna av kommunledningen, däremot idrottsföreningarna privilegieras
mycket. Det märks ju bl.a. på föreningsträffarna. Ni politiker kan ju tänka på
att ni också blir pensionärer”.
Bedömning
Det pågår en utredning av kommunens tillgång på samlingslokaler som ska
redovisas i mars månad i fritid- och kulturnämnden. Utifrån denna får vi en
bild vilka tillgångar vi har på lokaler samt var bristerna finns. Kulturcentrum
nämns och det är beklagligt om förslagsställaren inte ser positivt på dess
möjligheter. Vad gäller Kilenområdet pågår en process om dess framtida
utveckling. Det kommer att ske medborgardialog och samverkan kring park
och å-stråken. Röda ladan är med som ett tävlingsmoment vad gäller
markanvisningstävling för Kilen. Det gäller att hitta en funktion för
byggnaden. Allt förutom park och å-stråk kommer att ingå i en strategi att
sälja området.
Fritid- och kulturförvaltningen har årliga träffar som riktar sig till samtliga
föreningar och det är inte helt lätt att skapa program som riktar sig till alla.
Vi får beakta Synpunkterna och ta med dessa till kommande möten och
utredning. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för både kulturella
föreningar och idrottsföreningar. Vi strävar efter en likvärdighet.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget
kan anses besvarat.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-01-19
Fritid- och kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget anses besvarat med ovanstående yttrande.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och Malin
Norfall (S).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att ärendet
återremitteras för att tydligare besvaras utifrån de frågeställningar som ställs.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till fritid- och
kulturnämnden för att tydligare svara på frågeställningarna i
medborgarförslaget.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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§ 275

Dnr 2015-000546 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om
gatubelysning på Reddvägen
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit in gällande behov av gatubelysning på
Reddvägen. Förslagsställaren menar att belysningen på cykelbanan inte
räcker till för att ge ljus åt bilkörbanan. Det upplevs som särskilt besvärligt
när sikten är nedsatt av regn eller snö
Bedömning
Tekniska förvaltningens har yttrat sig över medborgarförslaget.
Förvaltningens bedömning är att GC-vägen har tillräcklig belysning samt att
körbanan får den belysning som anses vara tillfredställande.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget utifrån tekniska
förvaltningens bedömning.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget utifrån tekniska
förvaltningens bedömning
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 276

Dnr 2016-000307 109

Besvarande av medborgarförslag - Flera bänkar utmed
promenadstråk.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående flera bänkar utmed promenadstråk har
inkommit. Den som har skrivit medborgarförslaget menar att fler bänkar
skulle medföra att fler vill promenera och detta främjar hälsan i form av
starkare ben, muskler och psykiskt välbefinnande. Som förslag till platser där
bänkar kan ställas ut är vid Hultagölen samt utmed Ronnebyån längs med
golfbanan.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har sett över ärendet. Förvaltningen framför att den
våren 2017 kommer att färdigställa en gångstråks- och cykelvägsanalys.
Utifrån denna kommer Tekniska förvaltningen att göra bedömningar var fler
bänkar eventuellt kan sättas.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltning föreslår kommunfullmäktige att förslaget är besvarat
genom ovannämnda analys och utförande.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat genom tekniska
förvaltningens analys och utförande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 277

Dnr 2014-000437 109

Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson
angående lekplatsen på Ekbacksvägen, Hulta
Sammanfattning
I ett medborgarförslag från 2014 föreslås att då den nya lekplatsen endast är

lokaliserad till ena halvan av gräsytan (samt mest är lekredskap för de yngre
barnen) att den andra halvan passar perfekt till någon slags bygge av en
mindre utomhusskateramp.
Bedömning
Förslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen och till fritid- och
kulturnämnden.
Tekniska förvaltningen hänvisar till att de ansvarar för lekplatserna men inte
för att tillhandahålla skateramper. Det ansvaret ligger under fritid- och
kulturnämnden.
Tekniska förvaltningen redogör för att möjlighet finns även för medborgare
att arrendera yta för att där iordningställa ex. en skateramp. I detta fall söks
arrendet hos tekniska förvaltningen.
Fritid- och kulturnämnden har i september 2015 beslutat att föreslå att
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, med hänvisning till den
pågående utredningen/ planeringen av skaterampsplats i Ronneby.
Utredningen är numera genomförd och fritid- och kulturnämnden beslutade
2017-02-16 att gå vidare med Brunnsvallen som plats för en skatepark.
Uppdrag gavs också att se över möjligheten till en skatepark i Kallinge.
Med hänvisning till att fritid- och kulturnämnden valt Brunnsvallen som
område för skatepark i centrala Ronneby samt att det finns möjlighet att för
invånare arrendera mark för att själva iordningställa en skateramp föreslås
medborgarförslaget vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget vara besvarat.
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Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 278

Dnr 2015-000385 109

Besvarande av medborgarförslag gällande att åka fritt
med buss i kommunen när man reser med barnvagn
Sammanfattning
I ett medborgarförslag framförs önskemålet att det ska vara fritt att åka med
buss när man reser med barnvagn.
Bedömning
Kommunen har genom åren haft flera medborgarförslag avseende fria resor
med kollektivtrafiken för olika grupper som äldre, ungdomar och nu de som
reser med barnvagn.
För de som reser med barnvagn är det extra praktiskt att inte behöva lämna
barnet och gå emot övriga passagerare för att betala. Det kan också bidra till
en tidseffektivisering.
I Blekinge ser taxorna likadana ut i hela länet. Det är till och med så att det
finns ett ännu större samarbete kring taxorna i Sydsverige – Sydtaxan. Skulle
Ronneby kommun stödja en eller flera grupper får det i första hand hanteras
så att dessa grupper erhåller resekort som kommunen tillhandahåller och
finansierar. Kommunen kan också lyfta frågan vidare till Region Blekinge
som en synpunkt när regionen hanterar taxorna inom kollektivtrafiken.
Enligt Trafikförsörjningsprogrammet ska god kostnadstäckning eftersträvas i
etablerad trafik. Om sänkta biljettpriser skulle innebära fler resande skulle
fortsatt god kostnadstäckning kunna vidmakthållas. Det är dock inte möjligt
vid en noll-taxa såvida inte andra grupper samtidigt får sina biljettpriser
höjda. För att kompensera för de minskade intäkterna kan kommunens
finansieringsgrad öka och/eller att det görs förändringar avseende linjer och
turtäthet. Kommunen har i sina tidigare svar på liknande medborgarförslag
även påtalat svårigheten i att plocka ut särskilda grupper som ska gynnas
genom billigare eller gratis kollektivtrafik.
Med utgångpunkt från ovanstående och att kommunen inte tidigare lämnat
över synpunkter gällande gratisresande på buss för just gruppen resenärer
med barnvagn till Region Blekinge förslås att det görs som underlag för
regionens taxadiskussioner och att medborgarförslaget därmed anses vara
besvarat.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget anses vara besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att medborgarförslaget ska anses vara besvarat
med följande:
Vi vill uppmana och underlätta för fler att åka med kollektivtrafiken, dock
anser vi att frekvens, dvs att buss och tåg går när folk vill åka, är viktigare än
fria resor.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med
följande:
Vi vill uppmana och underlätta för fler att åka med kollektivtrafiken, dock
anser vi att frekvens, dvs att buss och tåg går när folk vill åka, är viktigare än
fria resor.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40(134)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 279

Dnr 2016-000289 109

Besvarande av medborgarförslag - Gratis buss för
pensionärer genom Blekingetrafiken eller rabatt.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att pensionärer ska kunna åka fritt eller få
rabatt på resor med buss i Blekingetrafiken.
Bedömning
Det är ett återkommande önskemål från flera grupper i samhället att få gratis
eller rabatterade resor med kollektivtrafiken. Det är unga, äldre,
funktionshindrade m fl.
I Blekinge ser taxorna likadana ut i hela länet. Det är till och med så att det
finns ett ännu större samarbete kring taxorna i Sydsverige – Sydtaxan.
Skulle Ronneby kommun stödja en eller flera grupper får det i första hand
hanteras så att dessa grupper erhåller resekort som kommunen tillhandahåller
och finansierar. I Skåne och i Västsverige finns flera kommuner som
erbjuder seniorkort inom kollektivtrafiken genom avtal mellan kommunen
och trafikbolaget. Vad som ingår i dessa kort varierar liksom från vilken
ålder man har möjlighet att få ett sådant kort. Några har en åldersgräns på 65,
några 70 och några 75 år. I en del kommuner gäller kortet under lågtrafik, i
andra hela dygnet. I de allra flesta fall gäller kortet också enbart för resor
inom kommunen. Gemensamt för denna lösning är att kommunerna själva
står för kostnaden. Ingen kostnad belastar kollektivtrafikbolaget eller
motsvarande. Fördelarna är att man sett att de äldre kommer ut mer och blir
mer socialt aktiva. Kostnaderna för färdtjänst har också sjunkit i några fall.
Kostnaderna för de enskilda kommunerna är dock höga. Hässleholm och
Ängelholm betalar t. ex. 1 miljon kr om året. Flera kommuner resonerar att
dessa pengar kan göra större nytta någon annanstans i den kommunala
verksamheten.
Kommunen kan också lyfta frågan vidare till Region Blekinge som en
synpunkt när regionen hanterar taxorna inom kollektivtrafiken. Det har gjorts
vid några tillfällen.
Enligt Trafikförsörjningsprogrammet ska god kostnadstäckning eftersträvas i
etablerad trafik. Om sänkta biljettpriser skulle innebära fler resande skulle
fortsatt god kostnadstäckning kunna vidmakthållas. Det är dock inte möjligt
vid en noll-taxa för t ex pensionärer såvida inte andra grupper samtidigt får
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sina biljettpriser höjda. Minskade intäkter leder i slutändan till högre
kommunal finansieringsgrad och/eller förändringar i linjer eller turtäthet.
Kommunen har i sina tidigare svar på liknande medborgarförslag även
påtalat svårigheten i att plocka ut särskilda grupper som ska gynnas genom
billigare eller gratis kollektivtrafik.
Med utgångpunkt från ovanstående och att synpunkterna sedan tidigare är
kända av Region Blekinge förslås att medborgarförslaget avslås
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att medborgarförslaget ska anses vara besvarat
med följande:
Vi vill uppmana och underlätta för fler att åka med kollektivtrafiken, dock
anser vi att frekvens, dvs att buss och tåg går när folk vill åka, är viktigare än
fria resor.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med
följande:
Vi vill uppmana och underlätta för fler att åka med kollektivtrafiken, dock
anser vi att frekvens, dvs att buss och tåg går när folk vill åka, är viktigare än
fria resor.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 280

Dnr 2016-000608 109

Besvarande av medborgarförslag - Ett separat
spolsystem för toaletter
Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag från Nils-Erik Mattson föreslås Ronneby
kommun att i det nyplanerade området Kilen införa ett separat spolsystem
för toaletter.
Med hänvisning till rådande, och kommande, brist på färskvatten i
vattentäkterna föreslås att ett toalettspolsystem som bygger på renat och
filtrerat å-vatten används vid byggnation på området Kilen.
Förslaget framställer att detta är nödvändiga förändringar för att möta
framtidens krav och att de något dyrare anläggningarna i varje lägenhet eller
fastighet ändå inte blir kostsammare än vad framtida vattenbrist kan komma
att bli.
Bedömning
Kommunledningsförvaltningens exploateringsingenjör har tagit del av
medborgarförslaget och yttrar följande:
Kvarteret Kilen är föremål för en markanvisningstävling som avslutas den 28
februari 2017. Kilenområdet, där detaljplanen tillåter bostäder, är ca 30 000
kvm stort. Utav den ytan är 5000 kvm undantaget till direktanvisning. Det
innebär i nuläget att det kommer att vara två stycken exploatörer på området
som står för byggprocessen utifrån fastställda krav i
markanvisningstävlingen. Den exploatör som ”vinner” området får utifrån
det förslag exploatören tävlat med bebygga Kilen. Ronneby kommun
kommer som det ser ut nu inte vara inblandad i byggprocessen som en aktör.
Ronneby kommun erbjuder kostnadsfri utbildning i Cradle to Cradle för
exploatörer och för tidigt diskussioner om alternativa funktioner som ex
rening av dagvatten och åvatten. I slutändan är det dock exploatörerna som
bestämmer vad som ska göras och i vilken form. Krav på miljötänk och
uppfyllande av kommunens kvalitetsprogram för Kilen är dock stort och en
tredjedel av utvärderingskriterierna i markanvisningstävlingen.
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Alla förslag på miljöåtgärder specifikt för Kilen som kommer in samlas hos
exploateringsingenjören för vidarebefordran till vinnande exploatör. Vad de
sedan väljer för tekniska lösningar står dem fritt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslagets goda intention skall beaktas vid framtida hantering
av dricksvattenförbrukning samt
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att exploatörer av Kilen
själva väljer tekniska lösningar.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna
Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Medborgarförslagets goda intention skall beaktas vid framtida
hantering av dricksvattenförbrukning samt
2. avslå medborgarförslaget med hänvisning till att exploatörer av Kilen
själva väljer tekniska lösningar.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 281

Dnr 2017-000171 109

Besvarande av medborgarförslag - Renovera de röda
hamnmagasinen enligt ABRI:s förslag
Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit till Ronneby kommun där det föreslås att
hamnmagasinen på Östra Piren ska renoveras enligt ABRI:s förslag.
Bedömning
I enlighet med beslut fattat den 1 mars 2016 kvarstår kommunstyrelsens
beslut i ärende dnr 2016-000091, § 52, Östra Piren framtida utveckling att
hamnmagasinet i fråga ska rivas.
Ett nytt politiskt beslut måste ersätta det föregående för att hamnmagasinen
ska stå kvar. Något sådant föreligger inte i dagsläget. Det tidigare beslutet
kan således inte frångås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen, att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att besluta att
medborgarförslaget är besvarat i och med bedömningen ovan.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat i och med
bedömningen ovan.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 282

Dnr 2016-000241 109

Besvarande av medborgarförslag - Gångbrygga vid
Skärsjön
Sammanfattning
Susann Johnsson har 2016-04-19 inkommit med ett medborgarförslag om att
bygga en gångbrygga vid Skärsjön för att göra området mer tillgängligt och
säkrare.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har ombetts yttra sig och har inkommit med följande
remissyttrande:
För att det ska bli en stabil och hållbar brygga måste man påla i sjöbotten
och förankra den i bergsslänten, sen lägga på bräder som en vanlig brygga
och eventuellt göra ett staket. Det krävs ca 100 meter brygga. Gatuenheten
har gjort en grov kostnadsuppskattning till 1 miljon kronor. Till detta
kommer även en kostnad för olika tillstånd och att dirigera om stigarna till
bryggan.
Om arbetet blir aktuellt krävs att flera olika kontakter tas:

Justerandes sign



Anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet för arbete i vatten.



Beviljande av strandskyddsdispens av Miljö- och byggnadsnämnden
för att ta bort träden i strandkanten och eventuella träd som måste
bort för att omdirigera stigarna till bryggan.



Kontakt med Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen om skyddande av
biotoper och hotade arter som indikerar höga naturvärden i området.



Avstämning med Trafikverket så att inte arbetet eller bryggan
påverkar vägbanken.



Eventuellt krav på beslut från Länsstyrelsen med tanke på den
byggnadsfria zon som en allmän väg har.



Samråd med fiskesamfälligheten som finns i området.
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Intagsledning till Ronneby stads vattentäkt som finns i området och
bör kunna undvikas.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-10 i ett liknande ärende att uppdra åt
tekniska förvaltningen att utreda kostnad och möjligheter att anlägga passage
nedanför vägsträckan E22 och Skärsjön inför budget 2018, Dnr 2014-000499
109.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige uppdra åt tekniska förvaltningen att ytterligare
utreda möjligheter och ta fram en mer detaljerad kostnadsberäkning för en
gångbrygga vid Skärsjön inför budget 2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Malin Norfall (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att medborgarförslaget är besvarat.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska förvaltningen att ytterligare
utreda möjligheter och ta fram en mer detaljerad kostnadsberäkning för en
gångbrygga vid Skärsjön inför budget 2018, samt att medborgarförslaget
därmed är besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 283

Dnr 2017-000122 109

Besvarande av medborgarförslag - Önskar en mindre
variant av brunnshallarna (inglasad) på torget, som kan
hyras ut till intresserade torghandlare
Sammanfattning
Förslag till svar på medborgarförslag från Barbro Höckerdal. I
medborgarförslaget föreslås att kommunen ska uppföra en mindre variant av
brunnshallarna på torget.
Bedömning
Tekniska hänvisar till sitt pågående arbete med Ronneby Centrums
stadsmiljö. Detta arbete genomförs i olika etapper och i enlighet med tidigare
utförandeförslag för förbättringar av stadsmiljön från
Centrumutvecklingsgruppen i januari 2009. En av dessa etapper är torget.
Tekniska föreslår att medborgarförslaget ska behandlas i samband med att
man ser över torget i stort, kopplat till den etapp som gäller torget.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget angående inglasade brunnshallar på torget ska
behandlas i Centrumutvecklingsgruppen, kopplat till den etapp som gäller
torget.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att
medborgarförslaget är besvarat i och med att det ska behandlas i
Centrumutvecklingsgruppen, kopplat till den etapp som gäller torget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat i och med att det ska
behandlas i Centrumutvecklingsgruppen, kopplat till den etapp som gäller
torget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 284

Dnr 2017-000152 109

Besvarande av medborgarförslag - Bättre belysning vid
trevägskorsningen Angelskogsvägen - Metallgatan
Sammanfattning
Kommuninvånare Agne Petersson har lämnat medborgarförslag där han
föreslår att trevägskorsningen vid Angelskogsvägen – Metallgatan ska få
bättre belysning. Även hela Angelskogsvägen föreslås få bättre belysning
enligt förslagsläggaren.
Bedömning
Medborgarförslaget har skickats på remiss till tekniska förvaltningen.
Trafik- och projektansvarig, Sattar Zad, lämnar utlåtandet att tekniska
förvaltningen kommer att förbättra den befintliga belysningen på den
angivna platsen i medborgarförslaget, i väntan på att se över hela
trafikplatsen och belysningen när Kilenområdet är klart.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat i och med bedömningen ovan.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och Malin
Norfall (S).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat i och med
bedömningen från tekniska förvaltningen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 285

Dnr 2015-000564 109

Besvarande av medborgarförslag angående att öppna
upp Forsvägen i Kallinge vid Djupaforsklyftan
Sammanfattning
Mats Sturesson har lämnat in följande medborgarförslag angående att öppna
upp Forsvägen i Kallinge vid Djupaforsklyftan.
”Mitt förslag är att Forsvägen i Kallinge Vid Djupaforsklyftan kan öppnas
upp, så att det finns möjlighet för gående och cyklister att passera där, som
man kunde förut innan Djupafors bruk satte upp ett staket där.
Det skulle bli en perfekt anslutning till GC-Vägen Djupaforsvägen/
Sörbyvägen, framförallt för boende i områdena Almvägen, Lindvägen,
Södermarksvägen för att komma till Sörby eller handelsområde Viggen
t.ex.”
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska förvaltningen som lämnat
följande yttrande.
Tekniska förvaltningen kan efter platsbesök konstatera att en befintlig
gånganslutning finns mellan Forsvägen och Djupaforsvägen, vilken
sammanfaller med delsträcka av Karlsnäsleden. Delen öster om
Djupaforsklyftan består av grusad gångväg försedd med gatubelysning och
möjlig för cykeltrafik. Delen väster om Djupaforsklyftan består av smal
gångstig i kuperad terräng med inslag av trappor. Sträckan är inte belyst
samt ej heller anpassad för normal cykeltrafik. Passagen över Ronnebyån
sker via smal gångbro.
Utöver ovan beskriven sträckning finns även möjlighet att på västra sidan,
under förutsättning att gånggrind genom stängsel är öppen, ta sig över de
södra outnyttjade delarna av det gamla fabriksområdet och ansluta till
Djupaforsvägen söder om detsamma. Sträckan är ej belyst men medger till
stor del normal cykeltrafik. Aktuellt tidigare fabriksområde ägs i norra delen
av ABRI samt i södra delen av privat fastighetsägare. Eventuella
förbättringsåtgärder inom dessa fastigheter kräver dialog med berörd
fastighetsägare.
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Befintliga fullgoda GC-anslutningar i södra Kallinge mellan östra och västra
sidan av Ronnebyån finns dels via sträckan Alevägen-Järnbruksvägen samt
via sträckan Ronnebyvägen-Djupadalsvägen. Tekniska förvaltningen gör
bedömningen att dessa väl tillfredsställer dagens behov.
Sammanfattningsvis gör Tekniska förvaltningen bedömningen att goda
promenadmöjligheter finns längs föreslagen sträcka, om än inte fullt belysta
eller tillgänglighetsanpassade. Möjligheten till fullt tillgänglighatsanpassad
och belyst gång- och cykelväg finns istället vid alternativa passager i norr
och söder, vilket Tekniska förvaltningen bedömer tillfredsställer dagens
behov.
Tekniska förvaltningen anser att aktuellt medborgarförslag bör avslås baserat
på ovanstående bedömningar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna
Malin Norfall (S) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 286

Dnr 2016-000540 109

Besvarande av medborgarförslag Fritidsgård/Aktivitetsanläggning i Kallinge centrum,
Flisevägen 1.
Sammanfattning
Jörgen Holmslykke har till Kommunfullmäktige i Ronneby kommun lämnat
in ett medborgarförslag där han föreslår att en fritidsgård ska inrättas i redan
befintlig byggnad (Flisevägen 1). Fullständigt medborgarförslag är bilagt till
denna skrivelse.
Medborgarförslaget remitterades till fritid- och kulturnämnden för yttrande i
en första vända, dock återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott
ärendet vid sammanträdet den 16 januari 2017, se dnr 2016-000540, 109 §.
Återremissen förenades med ett nytt uppdrag att fritid- och
kulturförvaltningen ska få i uppdrag att fortsätta diskussionen med aktören
för att få fram ett avtalsförslag med fastighetsägarna samt att detta [avtalet,
undertecknads anm.] senast skulle redovisas den 30 april 2017.
Ärendet har återigen behandlats i fritid- och kulturnämnden, se
sammanträdesprotokoll från fritid- och kulturnämnden dnr 2016-667 § 41
(bilagt). Undertecknad har nedan sammanställt resultatet av detta det nya
uppdraget och besvarandet av medborgarförslaget.
Bedömning
Av fritid- och kulturnämndens sammanträdesprotokoll framgår att fritidoch kulturnämnden beslutar att flytta fritidsgårdsverksamheten till
Flisevägen 1 i Kallinge. Fritid- och kulturnämnden godkänner
hyresavtalsförslaget med komplettering i texten.
Övriga beslut avseende detta ärende åligger fritid- och kulturnämnden att
verkställa, såsom beslutet avseende att hos kommunstyrelsen ansöka om ett
tilläggsäskande för hyreskostnaderna.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen för att i sin tur föreslå kommunfullmäktige, att i och med
bedömningen ovan är medborgarförslaget att anse som bifallet.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att är att anse medborgarförslaget som bifallet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 287

Dnr 2016-000734 109

Besvarande av medborgarförslag att höja kommunens
socialbidragsnorm
Sammanfattning
Per-Olof Berggren har till Ronneby kommun lämnat in förslag om att
kommunens socialbidragsnorm ska genomgå en generell höjning på 5001000 kronor i syfte att spara in på antalet socialsekreterare.
Bedömning
Undertecknad har översänt medborgarförslaget till socialnämnden att yttra
sig över.
Socialnämnden yttrar sig som följer: i Ronneby kommun tillämpas den av
regeringen fastställda riksnormen som underlag för beslut om
försörjningsstöd. En höjd socialbidragsnorm skulle inte minska
handläggarnas arbetsuppgifter,
Socialnämnden beslutade i sammanträdesprotokoll den 28 mars 2017, § 53
att därmed inte ställa sig bakom medborgarförslaget om höjd
socialbidragsnorm.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget ska avslås.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 288

Dnr 2014-000422 109

Besvarande av medborgarförslag från Maria Feber
angående invandring och integration
Sammanfattning
I medborgarförslaget finns förslag på att bland annat tillsätta en oberoende
kommitté som ska ha till uppgift att hjälpa politikerna med bra utformade
underlag inför beslut inom området integration. Förslagsställaren föreslår sig
själv som ansvarig för denna verksamhet.
Bedömning
Efter det att medborgarförslaget kommit in har mycket hänt inom området
integration. Flyktingströmmarna ökande mycket under hösten 2015 med de
högsta talen sedan Balkankrisen i början på 90-talet. Detta har inneburit stora
påfrestningar och utmaningar för Ronneby kommun.
Den Integrationsstrategi som utformats och beslutats av Kommunfullmäktige
hösten 2016 ligger till grund för det arbete som nu bedrivs inom dessa
frågor. Strategin är framtagen tillsammans med representanter från alla
representerade partier i Ronneby kommunfullmäktige.
Integrationssamordnare Sabina Bico har varit sammankallande och
sekreterare i denna grupp.
Enheten för Arbetsmarknad och integration har förstärkt delen integration
med fyra medarbetare. Detta för att stärka upp möjligheten till
omvärldsbevakning och information- /idéinhämtning för att genomföra
riktade aktiviteter/projekt för målgruppen. De underlag som tas fram ska
kunna ligga till grund för den politiska församlingen när beslut ska tas i
dessa frågor.
Förslag till beslut
Med ovan skrivna föreslås Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget härmed besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
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Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 289

Dnr 2017-000034 109

Besvarande av medborgarförslag - Måla Brunnsvallen
röd för att visa stolthet över stadens idrottsklubbar.
Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-04-20 § 70
Sammanfattning
Amanda Hansson har inkommit med ett medborgarförslag om att byta färg
på samtliga byggnader inom Brunnsvallen till röda och anger ett antal
argument för detta.
Bedömning
Det är för närvarande inte aktuellt med byte av färg på byggnaderna. Fritidoch kulturförvaltningen prioriterar att iordningställa omklädningsbyggnaden
efter branden. Det ingår inte i projektet att ändra färgsättning.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar förslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Beslut fritid- och kulturnämnden 2017-04-20
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget, då Ronneby
kommun har en färgprofil.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och ledamot
Nicolas Westrup (SD)
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att
medborgarförslaget är besvarat.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 290

Dnr 2017-000229 109

Besvarande av medborgarförslag - Gör Brunnsparken
ännu mer attraktiv och levande genom att ordna en
klättervägg vid Silvergruvan
Sammanfattning
Anette Tihger har lämnat medborgarförslaget att göra Brunnsparken mer
attraktiv och levande för Ronnebys invånare och gäster genom att uppdatera
klätterväggen i Silvergruvan.
Bedömning
Undertecknad har skickat medborgarförslaget på remiss till tekniska
förvaltningen samt fritid- och kulturnämnden för yttrande.
Tekniska förvaltningens sakkunnige, gatu- och parkchef har avgivit yttrande
att tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har fått i
uppdrag att göra en utredning över Brunnsparkens framtida utveckling vad
gäller olika tänkbara aktiviteter och fått medel tilldelade 2017-2019 för att ta
fram ett övergripande program för parken. Medborgarförslaget kommer att
beaktas i utredningen, varför ingen åtgärd kan vidtas innan utredningen är
klar.
Fritid- och kulturnämnden har yttrat sig över ärendet vid
nämndssammanträde den 20 april 2017 (dnr 2017-190, § 71). Nämnden
beslutade att vid nämnda sammanträde föreslå kommunfullmäktige att
bifalla medborgarförslaget. Till stöd för detta beslut har nämnden anfört att
de ställer sig positiva till medborgarförslaget, om åtgärden är genomförbar
med hänsyn till miljö och säkerhet. Nämnden har även tagit i beaktande att
ett uppdrag redan finns hos tekniska förvaltningen och
kommunledningsförvaltningen vilka har att göra en utredning över
Brunnsparkens framtida utveckling, Nämnden avslutar sin bedömning med
att inga åtgärder kommer att genomföras förrän nämnda utredning är klar, se
bilagt sammanträdesprotokoll.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget i och med ovan bedömning är besvarat.
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Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget i och med ovan bedömning är
besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 291

Dnr 2016-000180 101

Besvarande av motion från Ola Robertsson (S)
angående fria surfzoner
Sammanfattning
Ola Robertsson beskriver i sin motion att fria surfzoner är viktigt för
demokratin, turismen och för skapandet av ett mer välkomnande samhälle.
Ola Robertsson vill därför att Ronneby Kommun ska erbjuda fria surfzoner
på icke-kommersiella mötesplatser.
Vid införande av fria surfzoner på allmänna mötesplatser måste följande
juridiska krav beaktas:


Spårbarheten är viktig då kommunen kommer ses som en Internet
Service Provider (ISP) och har krav från polismyndigheten att kunna
visa upp loggar på trafiken i nätet.



Det skall gå att begränsa hastigheter i nätet samt kunna visa hur
många som använder tjänsten för att uppfylla krav från
konkurrensverket.



Det skall gå att begränsa tjänster/aktiviteter i nätet för att förhindra
illegal användning.

Utöver detta behöver information ges till invånarna och besökarna om att
detta är ett nät för ”vanlig” surf, till exempel för mailapplikationer, chatt,
sociala medier och surf på webbplatser. Det är inte till för att streama filmer,
spela onlinespel, ladda ner torrenter med mera.
IT-enheten har tittat på följande platser i kommunen där det med fördel
skulle kunna skapas fria surfzoner utifrån beaktande av ovanstående:
Järnvägsstationen, Brunnsparken, Brunnsbadet, Ronneby Torg,
Kockumshallen, Ronneby Idrottshall, Idrottshallen i Kallinge,
Gästbryggorna vid Ekenäs-Karön, Kulturcentrum och samtliga bibliotek i
Ronneby kommun.
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Kostnaden för att få fria surfzoner på ovan nämnda platser uppgår till en
startkostnad på 857382 kronor samt en årlig kostnad på 140761 kronor. Det
går att ta bort eller lägga till platser där fri surf ska förekomma och därmed
kan kostnaden öka eller minska. Se bifogad bilaga för detaljerad information
om kostnader.
Bedömning
IT-enheten bedömer att förslaget med fria surfzoner gynnar Ronneby
Kommun och dess medborgare. Vi bedömer också att vi kan leva upp till de
juridiska kraven för att kunna erbjuda denna tjänst.
Förslag till beslut
IT-enheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta de medel som
behövs för att inrätta fria surfzoner på följande platser; Järnvägsstationen,
Brunnsparken, Brunnsbadet, Ronneby Torg, Kockumshallen, Ronneby
Idrottshall, Idrottshallen i Kallinge, Gästbryggorna vid Ekenäs-Karön,
Kulturcentrum och samtliga bibliotek i Ronneby kommun.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna
Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Tommy
Andersson (S) och förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant (RP).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar bifall till motionen och tjänsteförslaget.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 292

Dnr 2016-000485 101

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamoten Roger Gardell (L)
avseende övervakningskameror i Ronneby sporthall,
Kallinge sporthall, Brunsvallen, centrala Ronneby samt
Brunnsparken
Sammanfattning
Roger Gardell (L) har lämnat en motion om att sätta upp
övervakningskameror i Ronneby Sporthall, Kallinge Sporthall,
Brunnsvallen, centrala Ronneby samt Brunnsparken, se bifogad motion.
Centrala Ronneby avser bl.a. torget. Motionsläggaren utesluter inte
möjligheten att se över kameraövervakningsmöjligheter på fler platser än de
ovan nämnda. Förslaget grundar sig i att det har skett upprepade brott i de
ideella föreningarnas kiosker i sporthallarna. Det sker även inbrott och
skadegörelse på idrottsanläggningarna. Enligt motionstexten föreslås det att
övervakningskamerorna kan vara igång när det inte föreligger någon
verksamhet i Ronneby kommuns anläggningar.
Motionsläggaren menar att Ronneby kommun har ett stort ansvar att
invånarna upplever att de kan röra sig fritt och tryggt och genom att sätta upp
övervakningskameror kan kommunen komma en bit på vägen men det krävs
också högre polisiär närvaro i kommunen.
Förslagen är:
-

Att övervakningskameror sätts upp i Ronneby sporthall,
Kallinge sporthall och på Brunnsvallen

-

Att kommunen ser över möjligheterna till
övervakningskameror i centrala Ronneby och
Brunnsparken

Bedömning
Undertecknad har utrett de rättsliga förutsättningarna för att överhuvudtaget
bedriva kameraövervakning samt skickat motionen för yttrande till tekniska
förvaltningen, fritid- och kulturnämnden samt samrått med
säkerhetssamordnaren.
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Kameraövervakning – rättsliga förutsättningar
Inledningsvis redogörs för allmänna förutsättningar för att bedriva
kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde. Områdena som
nämns i motionen klassas som sådana områden. Kameraövervakning
regleras främst i kameraövervakningslagen (2013:460).
Redogörelsen nedan är inte uttömmande avseende alla aspekter i fråga om
kameraövervakning, utan syftar enbart till att ge en översikt över de frågor
som måste hanteras i samband med åtgärder som rör kameraövervakning.
En förutsättning för att få bedriva kameraövervakning är att den sker i syfte
att förebygga, avslöja eller utreda brott. Allmänna krav på
kameraövervakning är att den ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med
tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet. Utöver det krävs det
eventuellt en anmälan eller en ansökan om kameraövervakning, beroende på
om området som ska bevakas är en plats dit allmänheten har tillträde. För att
en ansökan ska beviljas måste intresset av att övervaka väga tyngre än det
integritetsintrång som kameraövervakning utgör. Kameraövervakningen
måste beskrivas utförligt i ansökan till Länsstyrelsen. Andra, mindre
ingripande (brottsförebyggande) åtgärder måste ha först ha prövats innan en
ansökan kan bli aktuell. Därmed rekommenderas det att behovet av
kameraövervakning beskrivs i ansökan, t.ex. med hjälp av dokumentation av
brottsanmälningar.
Brottsförebyggande rådet rekommenderar att aktörer som vill
kameraövervaka, inledningsvis gör en ingående kartläggning av de befintliga
problem som förekommer i de berörda områdena. Problemen bör sedan
analyseras och i kartläggningen ska även andra åtgärder än
kameraövervakning övervägas. Exempelvis kan vuxennärvaro, anpassning
av belysning och omgivning eller väktarbevakning övervägas som alternativ
till kameraövervakning. Dokumentationen bör byggas upp och stärkas med
fler uppgifter än de nämnda. Bl.a. rekommenderas det att mindre ingripande
åtgärder företas först. Om problemen kvarstår efter detta, bör även denna
information sammanföras med kartläggningen som ska bifogas ansökan. Om
kameraövervakning behövs, ska kommunen även fundera på hur den kan
kombineras med andra brottsförebyggande metoder. Verksamheten ska alltså
dokumenteras löpande och insatserna bör utvärderas genom att exempelvis
följa statistiken över anmälda brott.
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Kommunen måste, för att få tillstånd för sådan omfattande bevakning som
beskrivs i motionen, kunna visa på hur och varför intresset av att övervaka är
större än den enskilda individens integritet.
Enskilda som påverkas av övervakningen ska upplysas om bevakningen,
t.ex. genom skyltning. Det är den som övervakar som har ansvar för att tillse
att enskilda får information om övervakningen.
Vidare innebär kameraövervakning att bild- och eventuellt ljudmaterial
måste hanteras på ett lagenligt sätt. Material får bevaras högst två månader
om det rör sig om övervakning av områden dit allmänheten har tillträde.
Länsstyrelsen kan i vissa fall besluta om längre bevarandetid för det enskilda
fallet. När material inte längre får bevaras måste det förstöras. Materialet
omfattas av sekretess, vilket innebär att det inte får utlämnas till annan än
brottsbekämpande myndighet, annan kommun eller räddningstjänsten. Detta
följer av tystnadsplikt som regleras i kameraövervakningslagen.
Länsstyrelsen och Datainspektionen har befogenhet att utöva tillsyn mot den
som bedriver kameraövervakning.
Brottsstatistik
Säkerhetssamordnaren har tillställt undertecknad brottsstatistik från
områdena Brunnsparken och torget. Statistik måste tolkas kritiskt och i sitt
rätta sammanhang. Statistiken rör anmälda brott och hänför sig till åren
2014-2016. Siffrorna från 2016 hänför sig fram till den 29 november 2016.
Det kan alltså på brottsstatistiken utläsas att mängden anmälda brott ligger
på nästan samma nivå jämfört med 2015 och att de har minskat sedan 2014.
Statistikunderlaget är bilagt till denna skrivelse som underlag.
Kompletterande uppgifter begärdes in i januari, se bifogat underlag.
Grova, personrelaterade våldsbrott har inte har skett i större uträckning i de
utpekade områdena, däremot har det på torget förekommit ett par stölder och
rån utan skjutvapen samt brott mot narkotikastrafflagen. I Brunnsparken kan
noteras att ringa misshandel samt misshandel av normalgraden har anmälts
till Polisen. Vidare har flertalet stölder av varierande sort anmälts. I övrigt
har även anmälan om smitning från parkeringsskador, olaga tvång och
avlyssning, olaga hot, tillgrepp av moped, ärekränkningsbrott samt
egenmäktigt förfarande gjorts.
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Utifrån, den i skrivande stund inhämtade, statistiken kan det konstateras att
mängden anmälda brott inte har ökat i dessa områden och att majoriteten av
de anmälda brotten har lågt straffvärde (och är således inte att betrakta som
grova enligt lagens mening). Undertecknad rekommenderar dock att
statistiken analyseras noggrannare och kompletteras om kommunen skulle
besluta om att bedriva kameraövervakning.
Vad gäller statistiken rörande anmälningar runt sporthallarna har
kommunpolisen i mejlväxling med kommunen sagt det rör sig om ett fåtal
anmälningar, vilket hon konkluderar innebär att det antingen inte händer så
mycket eller att brottsoffer inte anmäler brott som sker i dessa områden.
För närvarande pågår även en sammanställning från Polisens
trygghetsundersökning bland kommuninvånarna. Oavsett utkomst av
trygghetsundersökningen kan den inte utgöra en grund för kommunen att få
kameraövervakning beviljad av Länsstyrelsen. Upplevd oro eller otrygghet
bland kommuninvånarna inte är ett sådant rekvisit (villkor) i
kameraövervakningslagen som Länsstyrelsen tar i beaktande vid bedömning
av ansökningar gällande kameraövervakning.
Motionen är inte den enda i sitt slag, se även dnr 2016-000186. Liknande
motioner läggs emellanåt. Undertecknad anser dock att frågor om
kameraövervakning ska utredas utifrån ett konkretiserat uppdrag. Om
kameraövervakning blir aktuell på de i motionen nämnda platser ska
kommunen följa Datainspektionens rekommendationer.
Yttranden
Fritid- och kulturnämnden har, i samråd med tekniska förvaltningen, yttrat
sig över motionen. Nämnden instämmer med att situationen i Ronneby
sporthall är orolig för närvarande. Fritid- och kulturförvaltningen kommer att
se över införande av säkrare låssystem i sporthallen, samt se över
möjligheten att öka vuxennärvaro med bl.a. nystartsjobb i aktuella
anläggningar. Nämnden föreslår att invänta åtgärder med låssystem och ökad
bemanning innan övervakningskameror blir aktuella.
Sammanfattning
Undertecknad lämnar följande rekommendation:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

71(134)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

För att bedriva kameraövervakning på de i motionen nämnda platser krävs
alltså ansökan hos Länsstyrelsen. Platserna är sådana dit allmänheten har
tillträde, vilket innebär att kommunen måste göra en ordentlig utredning
avseende integritetsaspekterna. Brottsstatistik och andra förebyggande
åtgärder bör analyseras och sammanfattas i ansökan till Länsstyrelsen. En
ansökan bör inte skickas utan att en kartläggning görs först.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att motionen är
besvarad i och med bedömningen ovan.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna
Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Nicolas
Westrup (SD) och förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant (RP).
Yrkande
Nicolas Westrup (SD) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
motionen.
Malin Norfall (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller Malin Norfalls (S)
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad i och med bedömningen ovan.
Reservationer
Nicolas Westrup (SD) och Kenneth Michaelsson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
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Protokollsanteckning
Förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant meddelar att hon till
protokollet önskar följande protokollsanteckning:
Vid ett beslut i vilket hon erhåller beslutanderätt kommer hon att yrka bifall
till motionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 293

Dnr 2016-000186 119

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna Kamerabevakning i centrum
Sammanfattning
Christer Leksell (SD) har 2016-03-21 till Ronneby kommunfullmäktige
inlämnat motion att Ronneby kommun ska sätta upp kameror för bevakning
runt centralstationen och vid torget.
Förslaget tar sin utgångspunkt att det skett ett stort antal cykelstölder kring
järnvägsstationen, ett antagande om att det verkliga antalet brott i Ronneby
kommun överstiger antalet anmälda samt att den som har ”rent mjöl i påsen”
sannolikt inte har invändningar mot kameraövervakning.
Bedömning
Kommunjuristen Sanja Gojkovic har i samband med beredningen av ärende
KS 101 2016- 000 485 motion av Roger Gardell (L) avseende
”övervakningskameror i Ronneby sporthall, Kallinge sporthall,
Brunnsvallen, centrala Ronneby samt Brunnsparken” utrett de rättsliga
förutsättningarna för att bedriva kameraövervakning.
Förutsättningarna för kameraövervakning enligt Leksells motion motsvarar i
allt väsentligt de som redovisas i motionssvaret med ärendebeteckning KS
101 2016- 000 485.
För att bedriva kameraövervakning runt järnvägsstationen och vid torget
krävs tillstånd av Länsstyrelsen.
Eftersom det rör sig om ytor som allmänheten har tillträde till förutsätter
eventuell kameraövervakning en ansökan från kommunen. Ansökan ska
omfatta en utredning som bland annat belyser integritetsaspekterna,
ytterligare analys av brottsstatistik, samt att kommunen redovisas vilka
alternativa åtgärder som övervägts eller prövats för att komma tillrätta med
situationen på de aktuella platserna.
Ansökan bör inte skickas in utan att sådan utredning genomförts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att motionen är besvarad i
och med bedömningen ovan.
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Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna
Nicolas Westrup (SD) och Malin Norfall (S).
Yrkande
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.
Kenneth Michaelsson (C) och Malin Norfall (S) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
tjänsteförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige motionen är besvarad i och med bedömningen ovan.
Reservationer
Nicolas Westrup (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 294

Dnr 2016-000055 101

Besvarande av motion från Willy Persson gruppledare
Kristdemokraterna angående betesmarker
Sammanfattning
Willy Persson motionerar att han vill att arrendeavgifterna för betesmark ska
slopas, att kommunen ska bekosta stängselmaterial för betesarrenden och att
arrendatorerna ska ansvara för uppsättning och underhåll av stängsel.
Bedömning
Landskapet förbuskas och gamla betesmarker försvinner. För att behålla ett
öppet landskap och återerövra gamla betesmarker krävs betande djur.
Tillgången till dessa är begränsad. För att vara en attraktiv jordägare krävs
ibland extraordinära lösningar.
Riktlinjer för betesarrenden beslutade KS 2015 § 10 anger Anbudsgivning.
Traditionellt har djurägarna betalat 300 kronor/ha/år och stått för
stängslingen. Utvecklingen går dock mer och mer mot att om kommunen vill
ha mark betad kan vi få anta kostnadsfria anbud samt stå för stängslingen.
I Brunnsskogen nyttjar djurägarna betesmarken kostnadsfritt och Gatu- och
Parkenheten står för stängsling. Området omfattas av skötselkrav från
Länsstyrelsen och måste betas. För att få tag på betesdjur har kommunen
tvingats investera i stödrätter som djurägarna förfogar över. Kommunen
måste här även hjälpa till med betesputsning.
Det finns även andra områden med skötselkrav som betas utan arrendeavgift,
dock utan stödrätter och betesputsning.
Tekniska förvaltningen anser att de fastställda riktlinjerna skall bibehålls
men att de kompletteras med texten: Vid externa önskemål om mindre
betesarrenden inom nya arrendeområden kan separata avtal slutas utan
anbudsgivning.
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Willy Perssons motion avslås till förmån
för Tekniska förvaltningens yttrande.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna
Nicolas Westrup (SD), Malin Norfall (S) och förtroendevald med närvarorätt
Anna Carlbrant (RP).
Yrkande
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att tekniska
förvaltningen uppdras att ta fram en konsekvensbeskrivning av den i
motionen önskade åtgärden samt att motionen därmed anses besvarad.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på
framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller hans egna.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Uppdra tekniska förvaltningen att ta fram en konsekvensbeskrivning
av den i motionen önskade åtgärden.
2. Motionen därmed anses besvarad.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 295

Dnr 2017-000151 309

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christer Stenström (M) - Dags att höja
tillgänglighetsgraden till butiker och företag i nya
Viggen-området
Sammanfattning
Viggen-området växer och fler företag och butiker etablerar sig. För att
förbättra tillgängligheten även för de icke bilburna arbetar Tekniska
Förvaltningen dels med lösning på GC-väg på den kommunala delen av
vägen samt ihop med Trafikverket och Region Blekinge för Trafikverkets
del av vägen och busstrafikens möjligheter till fler hållplatser.
Bedömning
Tekniska förvaltningen genom trafik- och projektansvarige Sattar Zad har
yttrat sig i frågan om utökad tillgänglighetsgrad på Viggen-området. Den
aktuella sträckan delvis ligger på Trafikverkets väg och kommunen har
dialog om utökad tillgänglighet för området ihop med Trafikverket.
Tekniska förvaltningen har i sin planering (på den kommunala delen av
vägen) att anlägga GC-väg till söder om första rampen till Karlskrona vid
E22. Resterande sträcka tillhör Trafikverket och först när kommunen vet vad
Trafikverkets planer är för den delen av vägen kan kommunen gå vidare med
planerna för GC-vägen. Frågan kommer att tas upp på planerat dialogmöte
den 21/4 ihop med Region Blekinge och Trafikverket.
Idag finns det busshållplatser i området, närmare bestämt vid Ö&B men
Tekniska förvaltningen tittar även på hur en GC-passage ska kunna anläggas
för att knyta ihop västra Viggen-området till den östra delen. Även detta
kommer att tas upp på det planerade dialogmötet den 21/4.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta anse motionen vara besvarad
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Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och Malin
Norfall (S).
Yrkande
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 296

Dnr 2013-000361 559

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Monia Svensson och
Sune Håkansson (RP) angående utveckling av Ronneby
som kust- och skärgårdskommun
Sammanfattning
Monia Svensson (C) samt Sune Håkansson (RP) förslår i en motion att en
kust- och skärgårdsutredning tillsätts med uppdrag att definiera och bereda
de många delfrågor som samordnade ska leda till målet att väsentligt öka
Ronneby attraktivitet som kust- och skärgårdskommun. Detta ska ske med
fokus på våra specifika förutsättningar och samordnas till ett konsekvent och
tydligt program.
Följande bakgrund ges till förslaget: Ronneby kommun har en stor andel av
Blekinges kust och skärgård inom sina gränser. Staden och Brunnen har
direkt sjöförbindelse med Östersjön genom Ronnebyån. I den närmaste
skärgården finns en rad attraktiva besöksmål, t.ex. godset Göholm och
Gökalvs havsbad, St. Ekön med vraket Gribshunden, Saxemara båtvarv,
Karöområdet och ett antal badplatser, allt inom ett lummigt skärgårdsområde
med väl utmärkta farleder. Detta är en stark resurs i konkurrensen om såväl
turister som möjliga inflyttare, under förutsättning att den inses, utnyttjas och
marknadsförs. Så sker enligt vår mening inte idag, och därför är Ronneby
numera, trots läge och förutsättningar, försumbar som sjöstad.
Enligt förslaget ska kommunen hålla i utredningen som koordinator och
sammankallande. Kontakt ska tas med nuvarande och tänkbara aktörer inom
kustfiske och fiskförsäljning, sportfiske, det organiserade båtlivet,
rederibranschen, kafé och restaurang, varvsservicenäringen, berörda
kommunala/regionala organ m fl. Samarbete bör sökas med Biosfärområde
Blekinge Arkipelag, där Ronneby är en av tre medlemskommuner.
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Följande områden förslås ingå i utredningen:
1. Bygga om hamnbron till öppningsbar bro för att möjliggöra passage
för passagerarbåtar och större fritidsbåtar upp till brunnen/RON
2. Återinsätta båttrafik till skärgårdens besöksmål alt. Rundturer i
skärgården
3. Bygga ut bryggor längs åns stränder
4. Upprusta Ronnebyån som farled, bort med fallna träd och
nedhängande grenar
5. Upprätta reglemente för trafik och förtöjning av båtar i ån
6. Upprusta promenadstråk längs ån
7. Utveckla möjligheterna och villkoren för våra kustfiskare till
fiskförsäljning i våra hamnar
8. Verka för kommunal upphandling av lokalt fångad fisk
9. Inrätta tankningsmöjligheter för båtar, återöppna sjömacken vid
Ekenäs
10. Verka för kommunikationer, tillgänglighet och
tilläggningsmöjligheter vid skärgårdens besöksmål har god
standard, nya bryggor vid behov
11. Utreda förutsättningarna för en ny kustnära stadsdel
12. Verka för flera caféer och enklare näringsställen vid havet
13. Verka för förbättrad varvsservice, bl.a. möjlighet till bottentvätt av
båtar
14. Behovet av fler ”pricka” för att underlätta infart till vår hamn.
I uppdraget bör även ingå att hitta en hållbar lösning för Karöns framtid.
Bedömning
Det har de senaste åren lämnats ut flera uppdrag i budget eller genom andra
beslut avseende flera av de områden som motionärerna föreslår.
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med en interkommunal havsplan
för Blekinges kustkommuner.
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Blekinge Arkipelag tillsammans med sina medlemmar arbetar med projektet
Arkipelagrutten med medfinansiering från Ronneby kommun.
Tekniska förvaltningen fick i budgeten för 2016-2017 i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att bygga om vägbron i hamnen för att möjliggöra mer
båttrafik i ån. Detta uppdrag redovisades för kommunfullmäktige 2017-0330.
Näringslivsenheten fick i budgeten för 2016-2017 i uppdrag att presentera
plan för utvecklad båttrafik i ån. Sommaren 2017 kommer Ronnebyån att
trafikeras med båttrafik. Några av turerna kommer att även gå ut i
skärgården.
Näringslivsenheten fick också i uppdrag att presentera idéskiss för ett
utvecklat Östra Piren, Ekenäs camping och Rönninge (gamla Ridskolan) för
att eftersöka intressenter att medverka till ett förverkligande.
Kommunen fattade 2016 beslut om medverkan i och medfinansiering av
projektet Arkipelagrutten med Blekinge arkipelag som projektägare.
2014 övertog Tekniska förvaltningen ansvaret för arrendeavtalen för
bryggbyggnation i anslutning till Ronnebyån från Fritid- och
kulturförvaltningen. I samband med övertagandet gjordes också en
inventering av statusen på bryggorna och det fastställdes typutformningen
avseende normalt acceptabel brygga kopplat till de nya avtalen. Detta
resulterade i att ett stort antal bryggägare åtgärdade vanvårdade bryggor och
åmiljön lyftes därmed.
Sedan motionen skrevs har också de nya bryggorna i centrum nedanför
torget tillkommit.
Avseende upphandling av fisk så är det inte förenligt enlig lagstiftningen att
ställa krav på lokalt fångad fisk. Upphandling och kostenheten ser dock över
möjligheterna att upphandla färsk fisk.
Sjömacken i Ekenäs öppnade sommaren 2016.
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Fritid- och kulturnämnden fick i samband med besvarandet av en motion
från Roger Gardell (L) 2015-03-31 i uppdrag att i samverkan med
båtföreningarna ta fram en ”Skärgårdsplan” inför sommaren 2016. Det
arbetet pågår fortfarande.

Sammantaget är det en mängd saker som har hanterats de senaste åren och
där arbete också pågår. Det som möjligen saknas i sammanhanget är
samordning och en plan där dessa åtgärder sätts i sitt sammanhang och där
det kan prioriteras mellan åtgärderna.
De aktörer som motionärerna nämner som kommunen borde samverka med i
föreslagna utredningen är aktörer som återfinns inom föreningen Blekinge
arkipelag. Biosfärkontoret har också tillsammans med många aktörer inom
området tagit fram en samverkansplan.
Genom att kommunstyrelsen antog samverkansplanen, delen plandokument
2011 så fanns viljan att beslut som berör utveckling, bevarande och andra
verksamheter inom området ska följa intentionerna i planen.
Kommunen lägger ner både personalresurser och pengar i
biosfärområdesarbete. Trots kommunens engagemang i Blekinge Arkipelag
har flera verksamheter svårt att prioritera arbetet. Att i det läget dessutom
sätta igång en skärgårdsutredning för bara den egna kommunen skulle kunna
upplevas splittrande. Därför föreslås att de kommande åren läggs, förutom på
redan uppstartade projekt och uppdrag, fokus på arbetet inom Blekinge
Arkipelag.
Med ovanstående förslås motionen vara besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses
vara besvarad med ovanstående.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall tilltjänsteförslaget.
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Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott besluter föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med ovanstående.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 297

Dnr 2015-000430 875

Besvarande av motion från Kristdemokraterna
angående röda ladan kilenområdet
Sammanfattning
Willy Persson, gruppledare Kristdemokraterna har lämnat in motion där han
vill ha till stånd en utredning med syfte att använda ”Röda ladan” vid Kilen
till museum samt en kommitté som skall vara kontaktyta mellan kommunen,
näringslivet, regionen, staten och EU i finansieringsfrågan.
Bedömning
Vi hänvisar till det uppdrag Fritid- och kulturförvaltningen har att presentera
ett förslag på museum för Ronnebys historia inkluderat ”Guldgubbarna” och
Gribshunden. Förslaget ska inkludera samarbete med Blekinge Museum.
Arbetsgruppen ”Ronneby museum” bestående av representanter från Fritidoch kulturförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Bygg- och miljö samt
Kommunledningsenheten startade sitt arbete i april 2016 under
kommunstrateg Anders Engbloms ledning med uppdraget att presentera ett
förslag på museum för i första hand Gribshunden. Det figurerar i nuläget
flera olika förslag på placering, ett av dem är ”Röda Ladan” vid Kilen. Man
gör bedömningen att samtliga platser som nämnts bör kommenteras i
utredningens slutrapport. Exempel på andra frågor än placering som
behandlas är finansiering, där man bland annat utreder lämpliga fonder, EU,
regionala, lokala och nationella samt statliga tillväxtmedel. Gemensamt för
de av oss kända fonder är att lokal motfinansiering krävs, i vilken form det
ska vara utreds av gruppen där även medfinansiering från lokala näringslivet
finns med.
Förslag till beslut
Ronneby kommun hänvisar till pågående utredning om ett förslag på
museum för Ronnebys historia inkluderat ”Guldgubbarna” och Gribshunden.
Denna utredning omfattar såväl placering som finansiering av ett museum i
Ronneby. Och att motionen därmed anses besvarad.
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Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkande
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att motionen är
besvarad.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 298

Dnr 2015-000062 101

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Erik
Ohlson och tjänstgörande ersättare Lena Rosén,
Vänsterpartiet, gällande instegs- och nystartsjobb i
kommunala verksamheter
Sammanfattning
I motionsställarens yrkande föreslås Arbetsmarknadsenheten få uppdraget att
undersöka möjligheterna att inrätta minst tio nystartsjobb och minst tio
instegsjobb i den kommunala verksamheten under våren 2015.
Bedömning
Budget för arbetsmarknadsenheten för 2015 beslutade sent hösten 2014.
Inom denna budget kunde inte de föreslagna åtgärderna, tio nystartsjobb och
tio instegsjobb inrymmas.
Senhösten 2015 erhöll Ronneby kommun 57,8 mnkr för att ”underlätta
flyktingmottagande”. Av dessa medel avsattes ca 20 mnkr för att anställa
100 personer med utländsk bakgrund inom de kommunala verksamheterna.
Åtgärden nystartsjobb användes för denna grupp och tiden för anställning
varierade mellan 11 och 9 månader. Projektet var mycket lyckat och ca 60 %
av de anställda fick förlängt men då med verksamheternas ordinarie
budgetmedel alternativt hittades andra alternativ till försörjning.
Även 2017 fortsätter detta projekt och då med 125 personer vara 25 av dessa
är ungdomar.
Eftersom vi nu påvisat positiva resultat genom att erbjuda arbetssökande ett
subventionerade arbeten inom kommunen, kommer Arbetsmarknadsenheten
fortsättningsvis se över möjligheteten att fortsätta med detta
anställningsförfarande. Dock är allt avhängigt av om erforderliga medel
tillskjuts för detta ändamål.
Förslag till beslut
Med detta redovisat föreslås Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen härmed
anses besvarad.
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Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och Peter
Bowin (V).
Yrkande
Peter Bowin (V) yrkar på att motionen ska anses vara bifallen.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen ska anses bifallen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 299

Dnr 2016-000731 101

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Lena Mahrle (L) och
Nils Ingmar Thorell (L) om fri uppkoppling, WIFI
Sammanfattning
Lena Mahrle och Nils Ingmar Thorell skriver i sin motion att fri Wifi skulle
underlätta för turister att hitta rätt till besöksmål och stärka Ronneby
Kommuns attraktionskraft. Lena Mahrle och Nils Ingmar Thorell vill därför
att Ronneby Kommun ska erbjuda fri Wifi på offentliga platser samt där
kommunen idag redan har trådlösa nät.
Vid införande av fri WiFi på allmänna mötesplatser måste följande juridiska
krav beaktas:
 Spårbarheten är viktig då kommunen kommer ses som en
Internet Service Provider (ISP) och har krav från
polismyndigheten att kunna visa upp loggar på trafiken i
nätet.
 Det skall gå att begränsa hastigheter i nätet samt kunna visa hur
många som använder tjänsten för att uppfylla krav från
konkurrensverket.
 Det skall gå att begränsa tjänster/aktiviteter i nätet för att
förhindra illegal användning.
Utöver detta behöver information ges till invånarna och besökarna om att
detta är ett nät för ”vanlig” surf, till exempel för mailapplikationer, chatt,
sociala medier och surf på webbplatser. Det är inte till för att streama filmer,
spela onlinespel, ladda ner torrenter med mera.
IT-enheten har tittat på följande platser i kommunen där det med fördel
skulle kunna skapas platser med fritt WiFi utifrån beaktande av ovanstående:
Järnvägsstationen, Brunnsparken, Brunnsbadet, Ronneby Torg,
Kockumshallen, Ronneby Idrottshall, Idrottshallen i Kallinge,
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Gästbryggorna vid Ekenäs-Karön, Kulturcentrum och samtliga bibliotek i
Ronneby kommun.
Kostnaden för att få fri WiFi på ovan nämnda platser uppgår till en
startkostnad på 857382 kronor samt en årlig kostnad på 140761 kronor. Det
går att ta bort eller lägga till platser där fi WiFi ska förekomma och därmed
kan kostnaden öka eller minska. Se bifogad bilaga för detaljerad information
om kostnader.
Bedömning
IT-enheten håller med Lena Mahrle och Nils Ingmar Thorell om att turismen
gynnas av fri WiFi samt att kommunens attraktionskraft ökar. Även
näringslivet i Ronneby har ställt sig positiv till fri WiFi via
utvecklingsgruppen för Ronneby centrum. IT-enheten bedömer att förslaget
med fri WiFi gynnar Ronneby Kommun och dess medborgare och bedömer
att vi kan leva upp till de juridiska kraven för att kunna erbjuda denna tjänst
Förslag till beslut
IT-enheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta de medel som
behövs för att inrätta fri WiFi på följande platser; Järnvägsstationen,
Brunnsparken, Brunnsbadet, Ronneby Torg, Kockumshallen, Ronneby
Idrottshall, Idrottshallen i Kallinge, Gästbryggorna vid Ekenäs-Karön,
Kulturcentrum och samtliga bibliotek i Ronneby kommun
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkande
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller det samma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 300

Dnr 2017-000159 737

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Sylvia Edwinsson (mp Ronneby) om återvinning av
plastförpackningar inom matdistributionen i
äldreomsorgen
Sammanfattning
I motionen föreslår Sylvia Edwinsson (mp Ronneby) att Ronneby kommun
utreda förutsättningarna för ett återvinningssystem för de plastförpackningar
som används för att delas ut mat till hushållen inom äldrevården.
Bedömning
Ronneby Miljö & teknik ska under 2017 och 2018 införa fastighetsnära
fyrfackskärl vilket innebär att alla villor och fritidshus kommer ha tillgång
till återvinning av plastförpackningar.
Många flerfamiljshus har redan i dagsläget tillgång till miljöhus där
plastförpackningar kan sorteras. För de mindre fastighetsägarna är det inte
alltid det finns samma möjlighet till avfallssortering, vanligen hänvisar
fastighetsägaren de boende då till återvinningscentral eller
återvinningsstation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkande
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller det samma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 301

Dnr 2017-000238 101

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Lova Necksten (P) och
Thomas Lähdet (MP) om att skapa en solkarta över
Ronneby kommun
Sammanfattning
I motionen föreslår Lova Necksten och Thomas Lähdet att Ronneby
kommun låter framställa en solkarta i första hand över de större
bostadsområdena i Ronneby och Kallinge samt över våra större tätorter.
Bedömning
Ronneby kommun deltar i projektet Integrera solenergi i den fysiska
planeringen i Blekinge län- Kapacitetsutveckling som länsstyrelsen har. I
detta projekt tar länsstyrelsen fram en solkarta över Blekinge. Kommunen
medfinansierar projektet genom att delta med tjänstepersoners tid.
Solkartan kommer att vara klar till den 31 maj. Kartan kommer läggas upp
på en sida som Tyrens AB (konsulten som tagit fram kartan) administrerar
och som vi kommer kunna länka till från kommunens hemsida. Solkartan
täcker in alla byggnader (takyta och fasader) i Ronneby kommun (och i
övriga länet) som är större än 15 kvm.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och Malin
Norfall (S).
Yrkande
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att motionen ska
anses vara besvarad.
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Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 302

Dnr 2015-000268 101

Besvarande av motion från Ronnebypartiet genom
kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant gällande
att Ronneby kommun bör ingå i Nätverk mot rasism
och diskriminering
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-09 att återremittera
förslaget till svar på motion från Anna Carlbrant (RP) om att Ronneby
kommun bör gå med i SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering.
Ärendet skulle kompletteras med en kostnadsredovisning samt personella
resurser. Beräknade kostnader redovisas nedan som ett komplement till
tidigare tjänsteskrivelse.
Bedömning
Nätverket träffas tre till fyra gånger per år. Hälften av mötena är i Stockholm
och hälften i någon av nätverkets kommuner. Till dessa möten reser ansvarig
tjänsteman samt politiker.
Två resor till Stockholm samt i snitt en resa till mellersta eller norra Sverige
och en till södra Sverige ger för två resande en kostnad på ca 32 000 kr.
Samtal med några av nätverkets kommuner visar en skiftande bild av hur
stora personella resurser som krävs för att driva på och samordna ett arbete
utifrån punkterna i tiopunktsprogrammet. Kommunens egen ambitionsnivå
är naturligtvis avgörande. Med en samlad bild med hänsyn tagen till bl a
kommunstorlek görs bedömningen att arbetet kräver minst 20 % av en
heltidstjänst, ca 120 tkr/år inkl sociala avgifter etc.
Som påtalades 2015 så har kommunen ingen tjänsteman som ansvarar eller
arbetar i någon större utsträckning med mänskliga rättigheter, demokrati
eller diskrimineringsfrågor. Bedömningen är också liksom tidigare att det
inte går att frigöra några personella resurser för detta utifrån hur vårt uppdrag
är formulerat idag.
Tidigare beslutsförslag löd: ”Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås
besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
kommunen går med i nätverket om det tillförs ekonomiska resurser för resor
och uppehälle för nätverket samt personella resurser för att arbeta med
frågan.”
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Då det är en politisk prioritering av resurser ges inget förslag till beslut om
huruvida motionen ska avslås eller bifallas.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).
Yrkande
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att återremittera
ärendet för att se över om det verkligen krävs så mycket resurser
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att för
att se över om det verkligen krävs så mycket resurser.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

97(134)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 303

Dnr 2016-000325 101

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamoten Malin Norfall (S)
angående höj- och sänkbara talarstolar i Ronnebysalen
Sammanfattning
Motionären anser att Ronneby kommun bör införa höj- och sänkbara
talarstolar i Ronnebysalen för att alla ska kunna få sin röst hörd, oavsett
ledamöternas längd.
Bedömning
Remiss har skickats till Tekniska förvaltningen som lämnat följande
yttrande:
”Tekniska förvaltningen har blivit ombedd att yttra sig i rubricerat ärende.
Tekniska förvaltningen är fastighetsägare till Ronneby stadshus, men i
ägaransvaret ligger inte dess inventarier. Då stadshuset hyser flertalet
förvaltningar finns ingen tydlig gränsdragning som styr vilken verksamhet
som har ansvar för inventarieinköp mm. Hittills har detta hanterats genom att
Kommunledningsförvaltningen tagit på sig det sammanhållande
kostnadsansvaret då dylika frågeställningar lyfts. Avseende AV-teknik mm
har IT-enheten motsvarande ansvar.
Tekniska förvaltningen bedömer att förslaget är fullt genomförbart och det
berör 1 st talarstol. Uppskattad kostnad bedöms uppgå till ca 15 tkr inklusive
installation mm, men här krävs platsbesök av försäljare för att få mer pålitlig
offert.”
Remiss har även skickats till kommundirektören som lämnat följande
yttrande:
”Medel för nya/uppfräschade inventarier till stadshuset har äskats och
beviljats i budget 2017 – dock inte för detta ändamål varför jag tycker att
frågan hänskjuts till budgetberedningen inför 2018.”
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att frågan om höj- och sänkbara
talarstolar i Ronnebysalen beaktas inför budgetberedning 2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkande
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 besluta att frågan om höj- och sänkbara talarstolar i
Ronnebysalen beaktas inför budgetberedning 2018.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 304

Dnr 2015-000228 001

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Tim Svanberg (C) gällande att införa utmaningsrätt i
Ronneby kommun
Sammanfattning
Tim Svanberg, kommunfullmäktigeledamot, har inkommit med en motion
gällande att utreda förutsättningarna att införa utmaningsrätt i Ronneby
kommun.
Bedömning
På Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida ges följande
information i korthet: En kommun, ett landsting eller en region kan
bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en
initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Beslut
måste då fattas kring vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen
ska rikta samt vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen
kommer att gå till.
Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av
kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt. Den är en del i att öka
mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. Utmaningen avser
att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala
verksamheten ska upphandlas eller säljas. Den som vill driva en verksamhet
åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala
verksamheten. Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till
kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas.
Om en verksamhet utmanas prövar kommunen eller landstinget först om det
är tillåtet att upphandla verksamheten. Det är också upp till den lokala
kommunen eller landstinget att bedöma om det är lämpligt att den aktuella
verksamheten utmanas. Verksamhet som inte får upphandlas är

Justerandes sign

-

Myndighetsutövning om det inte finns särskilt stöd för detta
i speciallag-stiftningen.

-

Strategiska ledningsfunktioner.

-

Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras
av kommunen eller landstinget.
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Om beslut fattas att verksamhet ska utmanas måste detta göras enligt
gällande regler. Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att
få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma
villkor. Sannolikt ska lagen om offentlig upphandling (LOU) användas.
Den enskilda kommunen eller landstinget utformar uppdraget, kraven och
utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlag och avtal.
Även om verksamheten upphandlas och drivs av ett privat företag har
kommunen eller landstinget enligt kommunallagen ett ansvar för att
kontrollera och följa upp verksamheten.
Ca 35 kommuner och landsting har infört utmaningsrätt. Växjö och
Markaryds kommuner är de som ligger närmast geografiskt.
Svenskt näringsliv publicerade i november 2010 en rapport med titeln
”Utmaningsrätt - Vad, hur och varför?”. Den går att hitta via
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/privatautforarek
onkurrens/utmaningsratt/kommunerlandstingmedutmaningsratt.2249.html.
I rapporten redovisas en undersökning av utmaningsrättens utveckling.
Sammanfattningsvis har en del kommuner lyckats relativt bra med
utmanings-rätten medan många fortfarande står kvar i startblocken och ännu
inte riktigt kommit igång. Några kommuner har också avvisat ett införande
av utmanings-rätt och inte sett behovet av att få förslag på hur den egna
verksamheten skulle kunna förbättras.
Svaren på varför kommunerna valt att införa utmaningsrätt kan
sammanfattas i fem övergripande ingångsvärden: konkurrens, mångfald,
kreativitet, valfrihet och lokal ekonomisk utveckling. Man uttrycker en
tydlig vilja att konkurrenspröva mer av sin verksamhet. Man vill sänka
kostnaderna och/eller öka kvalitén på de tjänster som kommunen
tillhandahåller.
Totalt hade ca 212 utmaningar inkommit. Fördelat på 34 kommuner blir
genomsnittet ca sex utmaningar per kommun. Antalet är dock relativt ojämnt
fördelat på de 34 kommunerna. Uppsala kommun hade fått in mer än en
fjärdedel av alla utmaningar. Av de utmaningar som inkommit till
kommunerna har man i en majoritet av fallen avvisat utmaningarna. Av de
174 avslutade utmaningsrättsärenden som behandlats har 61 godtagits och
113 avslagits. Alltså har ca 35 procent av de inkomna utmaningarna lett
vidare till upphandling
Den kommun som ligger närmast Ronneby och som har infört utmaningsrätt
är Växjö. Vid förfrågan 161121 svarar Växjö att de haft fem-sex utmaningar
att ta ställning till. Två av dem har mottagits positivt varav en gällde
internpost-hanteringen.
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Förslag till beslut
Saknas.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson
(S).
Yrkande
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till motionen.
Tommy Andersson (S) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för eget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Reservationer
Ledamöterna från socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 305

Dnr 2016-000761 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om ett
veganskt trygghetsboende/äldreboende i Ronneby
kommun
Sammanfattning
Barbro Kristina Signesdotter Andersson lämnar medborgarförslag om att
Ronneby kommun ska öppna ett veganskt Trygghetsboende/Äldreboende.
Att tidiga förmiddagar få känna doften av en god vegetarisk gryta i stället för
den för en vegetarian frånstötande lukten av kokt kött.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Äldrenämnden och Tekniska
förvaltningen. Kostenheten vid Tekniska förvaltningen har inkommit med
följande yttrande:
Kostenheten har idag endast ett fåtal boende som önskar vegetarisk kost som
innehåller ägg och mejeriprodukter. Vi har dock ingen som önskar vegansk
kost som består helt av vegetabilier utan något inslag från djurriket, alltså
varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung. Över lag är det
ett fåtal personer som vill äta vegankost och dessa är oftast yngre och finns i
storstäderna. Idag erbjuder kostenheten individanpassad mat efter önskemål
så de som önskar vegetarisk/vegansk mat får det redan.
Trygghetsboende byggs idag utan restaurang. De boende klarar sin
matförsörjning själva eller får matdistribution och eventuellt hjälp av
hemtjänst. Kök byggs idag inte i trygghetsboende.
Kostenheten bedömer att det inte finns tillräckligt underlag för ett särskilt
boende som endast erbjuder veganmat. Frågan är heller inte aktuell för
trygghetsboende eftersom dessa inte kräver restaurang.
Äldrenämnden har inkommit med följande yttrande:
Enligt uppgift från Tekniska förvaltningen, Kostenheten, är det för tillfället
inte någon boende i Ronneby kommun som önskar vegankost och endast ett
fåtal boende som önskar vegetarisk kost. Boende erbjuds individanpassad
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mat efter önskemål vilket innebär att de som önskar vegetarisk
kost/vegankost erhåller det. Enligt yttrandet finns det inte tillräckligt med
underlag för ett boende som erbjuder vegankost.
Äldrenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.
Baserat på bedömningen ovan anses att medborgarförslaget bör avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget avslås.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna
Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Anna
Carlbrant (RP) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
1: vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 306

Dnr 2016-000728 004

Digitala handlingar och läsplattor för förtroendevalda
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-08 (2012/139 § 135) att ett ”digitalt
arbetssätt” skulle införas. Innan införandet av digitala handlingar och
läsplattor för de förtroendevalda gjordes både utredningar och
kostnadsanalyser av vad införandet skulle innebära för respektive nämnd.
(Utvärdering papperslösa sammanträden i Kommunstyrelsens arbetsutskott
och Kommunstyrelsen samt analys av eventuellt införande i Fullmäktige och
nämnder, Dnr 2015-000276). Ordinarie ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen var de första att erbjudas möjligheten att ta del av
möteshandlingarna via läsplatta. Vid uppstart erbjöds alla användare
utbildning och information har därefter erbjudits ledamöterna vid behov.
Ledamöterna använde inledningsvis en app för handlingar och denna var
tänkt att användas under en prövotid på 6 månader och sedan utvärderas
inför ett permanent införande. Under denna prövotid uppstod dock problem
med både uppkoppling och inläsning av handlingar vilket medfört att en sex
månader lång prövning aldrig genomförts. Kommunstyrelsen har efter
upprepade problem önskat utreda alternativa visningslösningar för
möteshandlingar och tills dessa presenterats valt att återgå till analoga
handlingar.
Under år 2015 gav kommundirektören enhetschef Anna-Karin Sonesson och
utredare Cecilia Birgersson i uppdrag att utvärdera erfarenheterna av
papperslösa sammanträden, det vill säga använda läsplatta, i
kommunstyrelsen. Utvärderingen utfördes genom gruppintervjuer med
partigruppledare och kompletterades med samtal med IT-enheten.
Utvärderingen redovisades för kommunstyrelsen 2015-09-01.
Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att presentera 3 olika förslag på dokument – och
ärendehanteringssystem som stödjer det politiska arbetet som
kommunstyrelsen sedan fattar beslut om. (§223, KS 2015-09-01, Dnr 2015000276.)
För att skapa en bild av vilka lösningar som finns tillgängliga och hur dem
fungerar i praktiken har ett flertal kommuner kontaktats och intervjuats om
sina visningslösningar för sammanträdeshandlingar. Utfallet från dessa
intervjuer har överlämnas i och med denna skrivelse till IT-enheten och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

105(134)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ansvarig handläggare som komplettering till den kravspecifikation som redan
upprättats för alternativa visningsprogram.
Bedömning
f.d. kommunsekreterare Camilla Arvidsson, har tillsammans med enhetschef
Anna-Karin Sonesson och f.d. IT-chef Leif Söderlund tolkat uppdraget från
kommunstyrelsen så att det egentligen inte varit tal om att byta ut hela det
ärendehanteringssystem som kommunen upphandlat utan endast den del som
redovisar handlingarna för de förtroendevalda. Bedömningen som följer
baseras på denna tolkning.
Utifrån de telefonintervjuer som utförts framgår att en rättvisande jämförelse
mellan dagens visningslösning Ciceron Assistent och någon annan lösning är
svår att precisera. De kommuner som använder andra visningslösningar har
inte Ciceron som ärendehanteringssystem och vilket gör en direkt jämförelse
av kostnader och arbetsinsats irrelevant. Dem som valt att använda
Assistenten har stött på liknande problem som Ronneby kommun vid
införandet men ändå valt att fortsätta med Assistenten. Assistenten är byggd
för och ska vara bäst lämpad för ärendehanteringssystemet Ciceron och har
efter senare uppdateringar fungerat utan problem.
De gånger då handlingar saknats eller på annat sätt inte varit rätt har detta till
stor del berott på handhavande eller problem redan i ärendehanteringsdelen.
Det vill säga att problemet hade uppstått oavsett vilket visningsprogram som
använts.
Under hösten år 2016 och våren år 2017 har Ciceron Assistent testkörts av
annan nämnd och testperioden har kunnat genomföras utan några problem
med visning av handlingar. Den synpunkt som framfördes av användarna var
att det kan vara bra att fortsätta dela ut dagordningen vid sammanträdet.
Finns det en vilja att ändå byta ut Assistenten finns det flera lösningar som
skulle kunna vara kompatibla med Ciceron och inte tillföra något merarbete
för administrationen om handlingarna redovisas i pdf-format.
För att kunna använda digitala hjälpmedel på ett tillfredställande sätt bör det
köpas in nya surfplattor till Kommunstyrelsens medlemmar. Surfplattorna
som köps in bör vara Samsung Galaxy Tab S3 efter rekommendation från
Visma. Ett utbyte av surfplattor beräknas kosta 175000:SUS-enheten kommer att se till att det finns möjlighet för kommunstyrelsens
ledamöter att själva skriva ut handlingarna om systemet skulle fallera.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
återinföra digitala handlingar till sina ledamöter under en prövotid på tre
månader och efter utvärdering besluta införa den digitala hanteringen
permanent. Dessutom föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunstyrelsen att ge ett tillskott på 175000 kronor till SUS-enheten för
att köpa in nya surfplattor.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Anna Carlbrant
(RP) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återinföra digitala handlingar
till sina ledamöter under en prövotid på tre månader med start i augusti 2017.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att
återinföra digitala handlingar till sina ledamöter under en prövotid på tre
månader med start i augusti 2017.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 307

Dnr 2017-000104 319

Inriktningsdialog avseende Centrum-mitt
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har påbörjat utredning/projektering av nästa etapp
avseende centrumutvecklingsprojektet. I enlighet med planberedningens
inriktningssynpunkter (2016-03-22) omfattar denna etapp i huvudsak
Kungsgatan (delen Prinsgatan-Drottninggatan) samt Västra Torggatan
Bedömning
Tekniska förvaltningens redovisar önskat upplägg samt för dialog kring
omfattning av åtgärder inom de olika gatumiljöerna. Tekniska förvaltningen
redogör för de samrådskontakter som hittills tagits samt för de synpunkter
som därvid inkommit.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag på
inriktningen och ger Tekniska förvaltningen uppdraget att genomföra
projektet.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna
Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att godkänna förslag
på inriktningen och ge tekniska förvaltningen uppdraget att genomföra
projektet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
godkänna förslag på inriktningen och ge tekniska förvaltningen uppdraget att
genomföra projektet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 308

Dnr 2016-000758 101

Nämndernas internkontrollplan 2017 (ej KS)
Sammanfattning
Nämnderna har beslutat om internkontrollplan för 2017. Dessa följer med
som en bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
lägga informationen till handlingarna
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen notera
informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 309

Dnr 2016-000704 009

KKIK 2016
Sammanfattning
Kommunernas Kvalitet i Korthet, KKIK, består av ett antal viktiga
kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet
och effektivitet. Mätningarna har gjorts årligen och inleddes 2006. Ronneby
var en av de första kommunerna som var med i undersökningen och i dag är
ca 250 av landets kommuner anslutna. Avsikten med mätningarna är att
kunna göra jämförelser med andra kommuner och fungera som underlag till
förbättringsarbete.
Mätetalen utgår från fem områden: Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och
Information, Effektivitet och Samhällsutveckling.
Bedömning
Ronneby har genomsnittliga resultat jämfört med riket i övrigt. De flesta
värden är stabila över åren men några områden har vi förbättrat oss på t ex
telefoni och email samt företagarnas omdöme om företagsklimatet.
Försämringar har vi gjort när det t ex gäller resultat inom skolan. Vissa
värden styr samhällsutvecklingen över och där har kommunen bara en liten
möjlighet att påverka.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra informationen vidare till
kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson
(S).
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 notera
informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 310

Dnr 2016-000430 101

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2016
(ej KS)
Sammanfattning
Nämnderna har följt upp sina internkontrollplaner för 2016. Enligt
tillämpningsföreskrifterna ska internkontrollmoment med väsentlig avvikelse
i uppföljningen följas upp på nytt och rapporteras i kommunstyrelsen senast i
september nästkommande år. Följande avvikelser kan noteras:
Fritid- och kulturnämnden:
-

Rutiner för besluts- och mottagningsattestanter

-

Giltig och funktion hos Booking: uppföljning gjord 2015
utan avvikelse. Dock saknas uppföljning 2016

Socialnämnden:
-

Att barnavårdsutredningar inte överstiger 4 månader

-

Uppföljning av delegeringsbeslut

Överförmyndarnämnden:
Att djupgranskningar genomförts i enlighet med fastställd definition av
djupgranskning/checklista.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra informationen vidare till
kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna
Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall tilltjänsteförslaget.
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Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 311

Dnr 2017-000231 253

Hulta 2:9 - ansökan om köp av mark
Sammanfattning
Jonas Ljunggren önskar köpa till lite mark i anslutning till sin tomt.
Bedömning
Sökanden har ett gammalt avtalslöst arrende på marken. När frågan kom upp
om att bygga ett nytt garage på marken påpekades att han borde köpa
marken. Det överenskoms att bygglovet skulle beviljas innan markköpet togs
upp. För det område som inte går att sälja kommer ett arrendeavtal att
upprättas enligt riktlinjerna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bifogat avtal.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) 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 sälja marken enligt bifogat avtal.
Köpeavtal Hulta 2_9 rev 1 (dnr:2017-000231 nr.58971)
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 312

Dnr 2017-000306 730

Förslag från äldrenämnden avseende transport av
avliden och bårhusavgift
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2017-04-12 § 54
Sammanfattning
Budgetäskande för 2017 som fastställdes i kommunfullmäktige förutsatte att
bårhusavgift och transport av avliden faktureras dödsboet när den enskilde
avlider på vård- och omsorgsboende. Avgifterna, idag 1600 kronor vardera,
bekostas i Ronneby kommun av äldreförvaltningen. I övriga kommuner i
länet bekostas bårhusavgiften av kommunen och transport av avliden
faktureras dödsboet.
Bedömning
Äldreförvaltningen föreslår i första hand att dödsboet betalar och beställer
transporten av den begravningsbyrå de vill anlita. l andra hand beställs
transporten av Ronneby kommun som fakturerar dödsboet för kostnaden.
Kostnaden för bårhusavgift betalas även i fortsättningen av kommunen, då
den kostnaden bör hanteras på samma sätt i hela länet. Äldreförvaltningen
föreslår att detta förhållningssätt gäller från och med i juli 2017.
Förslag till beslut
Âldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige:
- Att dödsboet i första hand betalar och beställer transport av avliden av den
begravningsbyrå de vill anlita.
- Att Ronneby kommun i andra hand beställer transporten och fakturerar
dödsboet för kostnaden.
- Att Ronneby kommun betalar bårhusavgiften.
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Äldrenämndens beslut 2017-04-12
Äldrenämnden beslutar, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige, att besluta:
- Att dödsboet i första hand betalar och beställer transport av avliden av den
begravningsbyrå de vill anlita.
- Att Ronneby kommun i andra hand beställer transporten och fakturerar
dödsboet för kostnaden.
- Att Ronneby kommun betalar bårhusavgiften för dem som avlider på vård
och omsorgsboende.
Beslutet börjar gälla den l juli 2017.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet med
syftet att en konsekvensbeskrivning av att styrka första att-satsen i
äldrenämndens beslut görs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera ärendet med syftet att en
konsekvensbeskrivning av att styrka första att-satsen i äldrenämndens beslut
görs.
________________
Exp:
Äldrenämnden
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§ 313

Dnr 2017-000304 001

Förslag från äldrenämnden om att samordna
hanteringen/skötslen av kommunens leasingbilar
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2017-04-12 § 52
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har idag ca 80 leasingbilar, vilka behövs för att
förvaltningens uppdrag ska kunna fullgöras. Respektive Verksamhet är
ansvarig för att bilarna sköts och hanteras på bästa sätt. I begreppen sköta
och hantera ligger arbetsuppgifter som: ansvar för service, däckbyte,
skadehantering, kontroll av mätarställning (undermil/övermil), tvätt/städ
(invändigt och utvändigt), tankning och föra körjournal.
Bedömning
Skötsel och hantering av bilar är en tidskrävande uppgift som idag tar vård
och omsorgspersonalens tid i anspråk. Att tanka och föra körjournal är en
uppgift som bör ligga på vård- och omsorgspersonalens ansvar, men övrig
hantering borde ligga utanför förvaltningen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
centralisera/samordna hantering och skötsel av kommunens leasingbilar.
Äldrenämndens beslut 2017-04-12
Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att centralisera och
samordna hantering och skötsel av kommunens leasingbilar, innebärande att
äldreförvaltningens personal kan arbeta med det, som de är bra på.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna
Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson(C) yrkar på att uppdra åt tekniska
förvaltningen att ta fram ett förslag på hur Ronneby kommun kan skapa en
centraliserad och samordnad hantering och skötsel av kommunens bilar och
lätta lastbilar inklusive de kommunala bolagen.
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Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram ett förslag
på hur Ronneby kommun kan skapa en centraliserad och samordnad
hantering och skötsel av kommunens bilar och lätta lastbilar inklusive de
kommunala bolagen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 314

Dnr 2017-000305 001

Synpunkter från äldrenämnden angående val av
leasingbilar
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2017-04-12 § 53
Sammanfattning
Enligt ”Förslag till Miljöprogram 2017-2020” finns en handlingsplan i
vilken äldreförvaltningen har inplanerade aktiviteter. En aktivitet ligger inom
fokusområdet klimat och för äldreförvaltningen lyder aktivitet ”Vid byte av
arbetsfordon/personfordon skall fordon som drivs med el, biogas eller andra
förnybara bränslen väljas”, med målet att minska utsläpp från transporter.
Äldreförvaltningens uppdrag är att se till att äldreomsorgen håller god
kvalitet och att kommunens äldre får den vård- och omsorg de behöver. För
att uppdraget ska kunna fullgöras krävs det många bilar, varav ett flertal
rullar dygnet runt, året runt.
Bedömning
Förvaltningen har ingen specifik kompetens vad gäller milj öfrågor, fordon
eller drivmedel, vilket resulterar i hög risk att felaktiga val/bedömningar
görs. Felaktiga 'val/bedömningar kan få förödande konsekvenser för
verksamheten om avtal tecknas på fordon som inte täcker/uppfyller
verksamhetens behov.
Förslag till beslut
Äldreförvaltningen föreslår kommunstyrelsen, att föreslå
kommunfullmäktige, att centralisera hanteringen av leasingbilar för att få en
fordonspark som går i linje med olika policydokument/program samt
överensstämmer med behoven inom respektive verksamhet.
Äldrenämndens beslut2017-04-12
Äldreförvaltningen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att centralisera hanteringen av leasingbilar för att få en
fordonspark som går i linje med olika policydokument/program samt
överensstämmer med behoven inom respektive verksamhet.
Äldrenämnden påpekar för kommunstyrelsen att några av de leasingbilar,
som ställts till äldrenämndens förfogande, inte motsvarar befintliga behov.
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Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna
Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att uppdra åt tekniska
förvaltningen att ta fram ett förslag på hur Ronneby kommun kan skapa en
centraliserad och samordnad hantering och skötsel av kommunens bilar och
lätta lastbilar inklusive de kommunala bolagen.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram ett förslag
på hur Ronneby kommun kan skapa en centraliserad och samordnad
hantering och skötsel av kommunens bilar och lätta lastbilar inklusive de
kommunala bolagen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 315

Dnr 2017-000147 019

Remiss från Region Blekinge - Idrottspolitiskt program
i Blekinge, 2018-2022
Sammanfattning
Idrottspolitiskt program i Blekinge 2018-2022. Remissvaret ska ha
inkommit till Region Blekinge senast den 15 maj 2017.
Programmet ska på ett överskådligt sätt visa på idrottens roll i samhället och
möjligheterna att utvecklas i regionen. Förslaget är framtaget i samverkan
med Blekinges idrottsförbund, fritidsförvaltningarna och folkhälsostrateger i
Blekinges kommuner, Landstinget Blekinge samt i dialog med
idrottsföreningar. Programmet kopplas till nationella och regional strategier
och mål.
Fyra utvecklingsområden är framtagna:


Barn och ungdomsidrott



Jämlik och jämställd idrott



Folkhälsa



Idrottsevenemang, besöksnäring och elitidrott

Fritid- och kulturnämnden har inkommit med remissyttrande.
Näringslivsenheten och Kommunledningsförvaltningen - Enheten för
samordning, utveckling och sekretariat har bidragit med synpunkter.
På grund av kort remisstid så fattas beslut om yttrande i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Yttrande
Ronneby kommun lämnar härmed följande yttrande över Idrottspolitiskt
program Blekinge 2018-2022.
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Fritid- och kulturnämnden anser att det idrottspoliska programmet är
omfattande och tydligt. Inom varje område finns ett antal punkter under
rubriken” I Blekinge vill vi” följd av föreslagna handlingar som beskrivs
under rubriken ” Detta ska ske genom” och ett antal punkter. Detta ger en
tydlighet. En synpunkt är att de handlingar som föreslås kan vara svåra att
mäta eller utvärdera. Den uppföljning som ska ske riskerar att bli en
beskrivning av vad som är gjord på bekostnad av en kvalitativ bedömning.
Att en aktivitet är genomförd betyder inte per automatik att en förbättring
skett. Det framkommer heller inte om något eller några områden ska ha
högre prioritet än andra.
Vidare pointeras att Region Blekinge aktivt måste arbeta mot staten för att
förenkla möjligheterna för kommunerna att ge ekonomiskt stöd för utövare,
arrangörer och event, som inte bedrivs i föreningsform. Detta eftersom det
redan nu ses flera exempel där sådan verksamhet exkluderas och det anses
inte vara intentionen med det idrottspolitiska programmet.
Näringslivsenheten anser att idrotten och de aktiviteter och evenemang som
därmed följer, är en mycket viktig del i besöksnäringen och helhetsbilden av
Ronneby som ort för att verka, bo och leva. Det bidrar till en positiv
näringslivsutveckling och skapar en positiv bild av Ronneby som ort för
företagsetablering. Därutöver finns i kommunen ett antal anläggningar som
bidrar till möjligheten att arrangera större idrottsevenemang. Exempelvis
Ronneby Brunn med bad och kongressanläggning, Ronneby Horsecenter,
bandybana samt därtill ett stort antal andra anläggningar för idrott och
aktiviteter.
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat. Under samtliga
utvecklingsområden lyfts det, på ett bra sätt, faktorer som bidrar till att
minska skillnader i hälsa. Områdena stämmer bra överens med Ronneby
kommuns folkhälsoarbete och folkhälspolicy. Exempelvis att verka för att
det ska finnas ekonomiska förutsättningar för alla att vara med samt att alla
oavsett diskrimineringsgrund ska ha möjlighet att utöva idrott.
Under 3.2 Jämlik och jämställd idrott, är det i det konkreta arbetet viktigt att
lyfta lika möjligheter och förutsättningar oavsett kön att utöva sin idrott.
Exempelvis en jämställd bedömning av resurser så som fördelning av
föreningsbidrag samt tillgång till träningstider. En viktig dela i
utbildningsinsatser för en jämlik och jämställd idrott (för styrelse, ledare,
föräldrar m.fl.) är kunskap om och förebyggande insatser mot könsbaserat
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våld inom idrotten. Idrotten har en betydande roll i det våldsförebyggande
arbetet genom att aktivt arbeta mot och synliggöra kränkningar, trakasserier,
nedlåtande kommentarer, mobbning och sexuella övergrepp. Som nämns
under utvecklingsområde 3.3 Folkhälsa har idrotten en viktig och utmanade
roll i arbetet med att motverka missbruk och riskfullt bruk av alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel. En gemensam insats bör vara att arbeta
för rökfria offentliga platser så som offentliga entréer, sportanläggningar och
arenor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att avge yttrande i enlighet med
upprättat förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson
(C) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Tommy Andersson (S) yrkar på andra stycket i fritid- och kulturnämndens
yttrande stryks.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avge yttrande i enlighet med
upprättat förslag.
________________
Exp:
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
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§ 316

Dnr 2017-000309 012

Folkhälsoarbete 2017 - fokus barn och ungdomar

Sammanfattning
Information om folkhälsoarbete 2017 med fokus på barn och ungdomar.
Ett antal barn- och ungdomspolitiska utmaningar ses nationellt likväl som i
Ronneby kommun:


Ökad andel barn och unga



Ungdomsarbetslöshet



(O) Trygghet



Inflytande/delaktighet



Utflyttning



Ungas psykiska (o)hälsa



Drogvanor

För ett lyckat hälsofrämjande och förebyggande arbete är det viktigt att
involvera barn och unga och se dem som en resurs. Under 2017 pågår en rad
insatser där fokus på barn och ungas delaktighet är genomgående.

Justerandes sign



LUPP – enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).
Enkät för att kommunen ska få kunskap om ungas situation,
deras erfarenheter och synpunkter.



Barnkonventionen. Utveckling av kunskapshöjande insatser
och metoder för att tydliggöra och säkerhetsställa
barnkonventionen i handläggning och beslutsfattande.



En kommun fri från våld. Modell för systematisk
våldsprevention med unga i ett lokalsamhälle enligt helakommunen-ansatsen.
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Samtliga insatser bidrar till att utveckla och förtydliga kommunens arbete för
barn och ungdomar och då utifrån ett helhetsperspektiv. På så sätt skapas
förutsättningar för goda levnadsvillkor och levnadsvanor samt en attraktiv
kommun för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå att
notera den lämnade informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M)
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 föreslå kommunstyrelsen notera
informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

126(134)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 317

Dnr 2016-000662 4018

Ronneby kommuns miljöprogram 2017-2020
Sammanfattning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Miljöprogram 2017-2020
med tillhörande handlingsprogram. Förslaget har varit ute på remiss under
perioden 2017-01-11 till 2017-04-07. Inkomna yttranden bemöts i en
samråds-redogörelse i vilken det redovisas vilka synpunkter som noteras och
vilka som beaktas och föranleder ändring i dokumenten. Efter inkomna
synpunkter har förslaget bearbetats i arbetsgruppen för miljömålen och i
miljö- och energirådet. Förändringar i dokumenten efter samråd redovisas på
så sätt att tillägg är understruket och det som tagits bort är genomstrukit.
Förändringar i ordföljd eller omändring av meningsföljd är kursiverade.
Bedömning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Miljöprogram 2017-2020
med tillhörande handlingsplan. Miljö och energirådet har varit styrgrupp för
arbetet och förslaget är utarbetat av en arbetsgrupp bestående av
tjänstepersoner från kommunens alla förvaltningar och bolag.
Miljöprogrammet gäller för hela geografiska kommunen och grundar sig på
de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Storslagen fjällmiljö behandlas inte i
programmet eftersom det inte är aktuellt för Ronneby kommun. De
nationella miljökvalitetsmålen har delats in i fem fokusområden; Klimat,
Giftfri miljö, Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten och Biologisk
mångfald. Till varje fokusområde finns övergripande målsättning,
prioriterade områden och mål med tillhörande indikatorer.
I den tillhörande handlingsplanen presenteras aktiviteter som syftar till att
antingen uppnå de övergripande målsättningarna eller specifika mål i förslag
Miljöprogram 2017-2020. Förvaltningarna och bolagen har tagit fram sina
respektive aktiviteter som de åtar sig att genomföra under perioden. För
respektive aktivitet framgår vilken nämnd/förvaltning/bolag som har
huvudansvaret för att leda arbetet och samarbetet med övriga som är berörda.
Kommunstyrelsen har en ledande roll, med kommunens Miljö- och energiråd
som stödjande och samordnande funktion, i arbetet med att genomföra
miljöprogrammet.
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Uppföljning sker varje år i Stratsys samt att miljösamordnaren
sammanställer och redovisar ett bokslut i samband med kommunens
finansiella bokslut
Förslag till beslut
Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
kommunstyrelsen som i sin tur föreslår kommunfullmäktige att
- anta Miljöprogram 2017-2020 med tillhörande
handlingsplan
- ge nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att hantera
handlingsplanen i kommunens budgetarbete
- ge miljö- och energirådet i uppdrag att ta fram ett nytt
miljöprogram med tillhörande handlingsplan under 2020.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), ledamöterna
Malin Norfall (S) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att sista att-satsen i
förslag till beslut styrks.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen
föreslåkommunfullmäktige att:
1. Anta Miljöprogram 2017-2020 med tillhörande handlingsplan
2. Ge nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att hantera
handlingsplanen i kommunens budgetarbete.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

128(134)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 318

Dnr 2016-000448 010

Bostadsförsörjningsprogram
Sammanfattning
Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet utgår från Lag (2000:1383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med planeringen är att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja
att åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Arbetet med Ronneby kommuns bostadsförsörjningsprogram har delats upp i
två delar. Den första delen innefattar en behovs- och marknadsanalys av
bostadsmarknaden i kommunen samt bostadspolitiska mål. Den andra delen
av programmet kommer att beskriva hur kommunen planerar att genomföra
de föreslagna åtgärderna genom strategier för utbyggnad och andra
bostadspolitiska åtgärder som specificeras och prioriteras.
Remissvar del 1
Del 1 av programmet har varit på remiss under tiden 2016-09-30 till 201611-18. Följande remissinstanser yttrade sig: Karlshamns kommun,
Hyresgästföreningen i Ronneby, Miljö- och byggnadsnämnden och
Länsstyrelsen.
Karlshamns kommun har tagit del av förslaget och ser fram mot att utveckla
samverkan framöver kring behovet av fler bostäder i länet.
Hyresgästföreningen framhåller vikten av att satsa på hyresrätten som
boendeform. I programmet beskrivs att omvandling nämns som en strategi
för att möta behov och efterfrågan. Hyresgästföreningen anser inte
omvandling från hyresrätter till bostadsrätter är en bra strategi. Istället är det
bättre att bygga nytt för att uppnå behovet av fler bostadsrätter eller att
bygga om eller omvandla för att bättre motsvara efterfrågan och behov men
utan att omvandla befintliga hyresrätter till bostadsrätter.
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Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom det remitterade förslaget
med tillägget att bostadsförsörjningsprogrammet ändras enligt följande:


Folkhälsoaspekterna ska belysas och beaktas i programmet och ska
även finnas med i målformuleringen på sidan 16 andra punkten enligt
följande: ”Ronneby kommun planerar hållbara livsmiljöer som
främjar integration och folkhälsa”.



I någon av målformuleringarna ska även finnas med att alla i vår
kommun ska ha rätt till en bostad.



I bostadsförsörjningsprogrammet ska det också finnas med att när
man planerar bostäder för den äldre delen av befolkningen ska det
beaktas att denna grupp kan komma att ha behov av bostäder av
varierande storlekar samt att tillgängligheten för dessa bostäder bör
vara hög.

Länsstyrelsen i Blekinge län anser att förslaget till
bostadsförsörjningsprogram ger en god helhetsbild av kommunens
planeringssituation för nya attraktiva bostäder. Länsstyrelsen vill förtydliga
betydelsen av att särskilda behovsgrupper erhåller likvärdiga prioriteringar
samt att äldre-, funktionsstöd- och socialförvaltningens planering för
bostadslösningar samordnas med samhällsbyggnadsförvaltningens
bostadsplanering.
Befolkningsprognos
En marknadsanalys genomfördes av Tyréns under våren 2016. Analysen av
befolkningstillväxt bygger på framtidsscenarier där framskrivning av
befolkningstillväxten under åren 2010-2013 användes. I stora drag visar
detta scenario på en befolkningsökning på närmare 2 400 personer i
kommunen fram till år 2030, vilket innebär att befolkningsmängden skulle
ha passerat 31 000 invånare då. Analysen visar att det är främst de yngsta
och de äldsta åldersgrupperna som ökar d.v.s grupperna 0-14år, 65-79 år
samt 80+år, men även gruppen 40-49 år ökar i antal.
Under sommaren 2016 tog SCB på uppdrag från kommunen fram en
befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2036. Denna visar på en
befolkningsökning till drygt 31 300 personer i kommunen 2030. I stora drag
visar prognosen på att det är gruppen 0-14 år ökar mest följt av gruppen 1519 år, 80 + år samt 50-64 år. Gruppen 65-79 år minskar mest medan övriga
åldersgrupper är relativt oförändrad. Totalt skiljer det 305 personer mellan
scenariot och prognosen år 2030.
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Fram till 2020 är skillnaderna större. Där skiljer det drygt 1 580 personer
mellan de båda antagandena, där SCB förespråkar en snabbare
befolkningsökning. Samtliga grupper ökar enligt SCB, utom gruppen 65-79
år och 40-49 år som Tyréns antar blir större.
SCB:s prognos pekar på att det fram till 2020 främst är 0-14 år, 15-19 år och
äldsta åldersgruppen 80+ som kommer att öka mest i antal. Även gruppen
50-64 år kommer att öka. Gruppen 30-39 år minskar mest. Med anledning av
detta är det främst bostäder för barnfamiljer och äldre som bör prioriteras i
kommunen, vilket även var utgångspunkten vid framtagande av del 1 av
bostadsförsörjningsprogrammet.
En jämförelse som gjorts mellan SCB:s prognos och det verkliga utfallet för
2016 visar att det totalt i kommunen är ca 170 fler personer än vad
prognosen visade. Det motsvarar 1 % avvikelse från prognosen, vilket kan
anses acceptabel felmarginal.
Bedömning
Del 1 av bostadsförsörjningsprogrammet föreslås revideras utifrån inkomna
synpunkter genom att begreppet ”folkhälsa” läggs till i målet kring hållbara
livsmiljöer. Till detta mål förs även en skrivning om att alla ska ha rätt till en
bostad i kommunen. Texten på sidan 11 förtydligas med att äldre är en
differentierad grupp som har olika önskemål kring sitt boende. Övriga
synpunkter noteras.
Både marknadsanalysens scenario och SCB:s prognos visar att det finns ett
ökat framtida bostadsbehov i kommunen. Det råder dock osäkerhet gällande
takten på befolkningstillväxt i kommunen. Vid styrgruppsmöte för
översiktsplanen 2016-06-13 beslutades att bostadsförsörjningsprogrammet
skulle utgå från befolkningstillväxt på ca 150 personer årligen fram till 2020
vilket skulle innebära ett behov av ca 500 nya bostäder i kommunen fram till
2020. Det är det antagande som även fortsättningsvis är utgångspunkten i
programmet. I det fortsatta arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet
föreslås SCB:s befolkningsprognos utgöra underlag istället för det scenario
som Tyréns tog fram i marknadsanalysen.
Del 2 av programmet kommer att utgå från de bostadspolitiska mål som
arbetades fram i del 1 av bostadsförsörjningsprogrammet, samt de
planeringsstrategier som arbetats fram i förslaget till ny översiktsplan. De
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tillkommande bostäderna i kommunen föreslås förläggas i de områden som
kallas ”ny stadsbygd” i översiktsplanen.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagna revideringar av
del 1 samt att bostadsförsörjningsprogrammet fortsatta arbete utgår från
SCB:s befolkningsprognos antagen 2016/§ 252.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Malin Norfall (S) och Tommy Andersson
(S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att:
1. Skrivningen om att alla ska ha rätt till en bostad i kommunen under
föreslagen revidering av del ett av bostadsförsörjningsprogrammet
styrks.
2. Det fortsatta arbetet utgår från SCB:s prognos justerad ett år framåt.
3. Innan beslut om bostadsförsörjningsprogram tas ska det skickas på
internremiss.
Tommy Andersson (S) yrkar på att skrivningen ”alla ska ha rätt till en bostad
i kommunen” under föreslagen revidering av del ett i
bostadsförsörjningsprogrammet kvarstår.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande om att
det fortsatta arbetet ska utgå från SCB:s prognos justerad ett år framåt och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer eget yrkande om att skrivningen
gällande att alla ska ha rätt till en bostad i kommunen stryks, mot Tommy
Anderssons (S) yrkande om att skrivningen kvarstår, och finner att
arbetsutskottet beslut i enlighet med ordförandens eget yrkande.
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Propositionsordning 3
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
om att innan beslut om bostadsförsörjningsprogram tas ska det skickas på
internremiss, och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Skrivningen om att alla ska ha rätt till en bostad i kommunen under
föreslagen revidering av del ett av bostadsförsörjningsprogrammet
styrks.
2. Det fortsatta arbetet utgår från SCB:s prognos justerad ett år framåt.
3. Innan beslut om bostadsförsörjningsprogram tas ska det skickas på
internremiss.
________________
Exp:
Kristina Eklund, planarkitekt
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§ 319

Dnr 2017-000003 101

Information från kommundirektören
Kommundirektör Magnus Widén ger information i ärendet.
Sammanfattning
Informationen berör:


Rekryteringssituationen inom organisationen.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD), Malin Norfall (S), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S) och förtroendevald med närvarorätt Anna
Carlbrant (RP).
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 notera informationen till
protokollet.
________________
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