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§ 320

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare samt justering av dagordningen

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår att Malin Norfall (S) utses att
justera dagens protokoll samt att ett ärende om Trygghetsboende i Kallinge
läggs till som ärende 38 på dagordningen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. Utse Malin Norfall (S) att justera dagens protokoll
2. Lägga till ärendet Trygghetsboende i Kallinge som ärende 38 på
dagordningen.
________________
Exp:
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§ 321

Dnr 2017-000331 001

Långsiktigplan för CEFUR
Enhetschef Johan Sandberg lämnar tillsammans med näringslivschef
Torbjörn Lind följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Cefur [Centrum för forskning och utveckling i Ronneby] innefattar två
separata delar. Dels labbverksamheten med Sweden Waterjet Lab, 3D-labbet
och Industri 4.0-labbet och dels den del som arbetar med C2C [Cradle to
Cradle®] och cirkulär ekonomi.
Styrgruppen för Cefur har ett uppdrag att redovisa en långsiktig plan för
finansiering av verksamheten. Under 2016 hölls en workshop med
kommunstyrelsens arbetsutskott där tre alternativ presenterades. Alternativen
var att fortsätta som idag, försöka etablera en science park samt att
kommersialisera verksamheten. Workshopen resulterade i att man bad om ett
fjärde alternativ med en uppdelning av Cefurs verksamheter där C2Cverksamheten stannar i kommunen och labbverksamheten finansieras helt
eller delvis av industrin.
Det scenariot har nu antagits som styrgruppens förslag och beskrivs i detta
dokument.
Styrgruppens förslag
Cefurlabbet går över till Näringsliv och blir en del av Business Ronneby.


Verksamhetens fokus är att stödja industrin



En styrgrupp inrättas med nyckelpersoner från industrin



Industrin ombeds bidra till finansieringen av labbet

C2C-delen av Cefur övergår till att finansieras via kommunala budgeten.

Justerandes sign



Fortsatt fokus på att växla upp finansieringen via projekt



Utökat och bredare stöd till de kommunala verksamheterna



Återuppliva Cefur Showroom i Stadshuset för att bättre nå
kommuninnevånarna

Utdragsbestyrkande
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Tätare samarbete med kommunikationsenheten för att få större
utväxling av den profil som Cefur etablerat

Förslag till beslut
Cefur föreslår att Kommunstyrelsen ställer sig bakom styrgruppens förslag
samt förordar att Kommunfullmäktige antar detsamma.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Malin Norfall
(S), Tommy Andersson (S) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att
ordet industri konsekvent byts ut mot näringsliv,
3:e punkten under Cefurlabbet ändras till: Näringslivet förutsätts bidra till
finansieringen av labbet.
3:e punkten under C2C ändras till: Cefur Showroom permanentas i
stadshuset för att bättre nå kommuninvånarna.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att med ovanstående förändringar
föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom styrgruppens förslag.
________________
Exp:
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§ 322

Dnr 2017-000360 053

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende växter
- blommor, perenner, träd och buskar
Sammanfattning
Ronneby kommun avser att upphandla Växter - blommor, perenner, träd
och buskar i enlighet med förfrågningsunderlag.
Upphandlingen avser köp av vår- och sommarblommor, höstfägring och
motivväxter, träd, buskar, perenner samt gräs till tekniska förvaltningens
planteringar.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att förfrågningsunderlaget
fastställs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna
förfrågningsunderlaget avseende växter.
________________
Exp:
Maria Symbonis
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§ 323

Dnr 2017-000333 001

Framtidsutmaningar och utvecklingsförslag för
Enheten för arbetsmarknad och integration
Enhetschef Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Enheten för arbetsmarknad och integration ser betydande utmaningar för
Ronneby kommun gällande arbetsmarknad och integration under de
kommande åren, inte minst då andelen utrikesfödda med en längre väg in till
arbete blir fler. Enheten för arbetsmarknad och integration vill därför flagga
för att fler strategiska och proaktiva insatser sjösätts och säkras. Enheten har
under våren ringat in ett antal områden som är av vikt för en snabbare
integrering för såväl nyanlända, långtidsarbetslösa och ungdomar som står
utanför arbete eller studier. Enheten genomför även en översyn av nuvarande
verksamhet. Denna är pågående och kommer att redovisas senare i ett
separat ärende. Enheten lämnar här ett underlag om vilka behov, insatser och
resurser som kan göra skillnad.

Bedömning
Vi bedömer att följande insatser skulle bidra till en långsiktigt positiv
utveckling för medborgare i de utsatta grupperna som är bosatta i Ronneby
kommun.
Förslag: permanenta ett vägledningscenter – för hela målgruppen som står
långt från arbetsmarknaden.
Förslag: skapa fler tillfällen för praktisk sysselsättning som
mellanstegsplatser/provarbetsplatser där personer som står långt från
arbetsmarknaden får en chans att bygga upp rutiner och självförtroende med
hjälp av handledning.
Förslag: tillhandahålla fler riktade aktiviteter för målgruppen nyanlända
med kort tid kvar på etableringen. Aktiviteterna arrangeras av
vägledningscenter. Aktiviteten är till för att långsiktigt få fler i arbete eller
studier.
Förslag: avsätt medel för en projektadministratör så att enheten
fortsättningsvis kan få in externa medel för framtida projekt.
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Förslag till beslut
Med anledning av ovan anförda föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslår kommunstyrelsen att besluta
att enheten för arbetsmarknad och integration får i uppdrag att planera för en
utveckling av enheten arbetsmarknad integration
att det sker genom att arbeta vidare enligt bilagan ”Framtidsutmaningar och
utvecklingsförslag för enheten för arbetsmarknad och integration”
att enheten för arbetsmarknad och integration får i uppdrag att återkomma
med budgetäskande till budgetberedningen för att finansiera redovisat
förslag.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup )(SD), Peter Bowin (V),
Kenneth Michaelsson (C) samt förtroendevald med närvarorätt Anna
Carlbrant (RP).
Yrkanden
Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar med instämmande av Kenneth
Michaelsson (C) och Roger Fredriksson (M) bifall till beslut endast om
tredje att-satsen.
Peter Bowin (V) med instämmande av Malin Norfall (S) yrkar bifall till
samtliga att-satser.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller Nicolas Westrups (SD)
yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till Nicolas Westrups (SD) yrkande
Nej-röst för bifall till Peter Bowins (V) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamöterna röstar enligt följande:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Kenneth Michaelsson (C)

X

Utdragsbestyrkande
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Roger Gardell

X

Malin Norfall (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Peter Bowin (V)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Arbetsutskottet beslutar med fyra (4) ja-röster mot tre (3) nej-röster att
bifalla Nicolas Westrups yrkande.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att förslå kommunstyrelsen att enheten för
arbetsmarknad och integration får i uppdrag att återkomma med
budgetäskande till budgetberedningen för att finansiera redovisat förslag.

Reservation
Ledamot Peter Bowin (V) reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp:
Roland Edvinsson
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Utdragsbestyrkande

11(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 324

Dnr 2016-000640 334

Utredning hundrastgårdar
Miljö- och energisamordnare/utredare Karin Lundberg lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Under de senaste åren har ett flertal medborgarförslag inkommit med
önskemål om en hundrastgård, ett inhägnat område där hundar får möjlighet
att träffas, leka och springa fritt utan att störa trafiken, skrämma hundrädda
eller vilda djur. Förslagsställarna menar på att det är viktigt att hundar får
socialiseras på ett naturligt sätt med andra hundar genom att umgås med
andra hundar utan att vara kopplade.
Utredningens syfte har varit att hitta möjliga platser för en hundrastgård samt
göra kostnadsberäkning. Utredningen var uppe i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 2016-11-21 och där återremitteras ärendet och uppdraget
blev nu att ta fram förslag på två platser som ryms inom en budget på 50 000
kr samt att förslagen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott i
januari år 2017.

Bedömning
I Ronneby centrum är antalet hundar störst och därför bör en hundrastgård i
första hand placeras där, helst i ett område som är lättillgängligt både för
gående och med bil. Dessutom bör rastgården inte ligga alltför nära
bebyggelse eftersom den kan vara störande.
Förslag A: Snäckebacken, Ronneby 24:7
Area ca 400 m2
Platsen ligger nära staden, bra med parkeringsmöjligheter precis nedanför,
nära den nya lekplatsen, det finns belysning och bänkar samt att det är en
gräsmatta som redan sköts.
Det finns både trappor och stigar för att ta sig upp på höjden vilket gör det
möjligt även för funktionsnedsatta personer.
Alternativ 2 är bäst ur estetisk synpunkt då den smälter in naturligt i
omgivningen vilket inte alternativ 1 gör.

Justerandes sign
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Parkenheten föredrar Alternativ 1 på grund av att de inte vill stängsla in
platsen där folk sitter och tittar på utsikten, samt att alternativet inte används
till något särskilt för tillfället.
Alternativ 1:
71m stängsel.
Drift 10 000kr/år
Kostnad: 34800kr (Inklusive stängsel, grind o skylt)
Alternativ 2:
72m stängsel
Drift 10 000kr/år
Kostnad: 35100kr (Inklusive stängsel, grind o skylt)
Förslag B: Rådhusparken
Area ca 325 m2
Området ligger centralt med närhet till parkeringsplatser. Belysning och
bänkar finns samt at det är en gräsmatta som redan sköts.
Parkenheten anser inte att detta är en bra yta för hundrastgård, dels för att det
går stigar i parken som i så fall blockeras samt att det ligger väldigt nära
lekparken som kommer utökas.
Stängsel ca 65 m
Drift ca 10 000 SEK/år
Kostnad:33 000 SEK (inklusive stängsel, grind o skylt)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att ta ställning till Förslag A; alternativ 1 eller 2 eller
Förslag B.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
Exp:

Justerandes sign
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§ 325

Dnr 2017-000302 101

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag april
2017
Miljö- och energisamordnare/utredare Karin Lundberg lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
I bifogad sammanställning, bilaga 1 redogörs för de kommunfullmäktige
beslut som är tagna under 2010 – februari 2017 och som resulterat i ett
uppdrag. Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har gjorts till ansvarig.
Uppgiftslämnaren skriver en kommentar om vad som har skett i ärendet och
bedömer status,
Ej påbörjad,
Påbörjad,
Klar.
Bedömning
Av 50 redovisade ärenden har 43 ärenden status
”Klar”.

”Påbörjad” eller

Kategori Ärende

Klar

Budget
Övriga
Totalt

1
49
50

Ej
påbörjad
7
7

Påbörjad
1
29
30

13
13

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
Exp:
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§ 326

Dnr 2014-000555 252

Inköp av mark för crossbana
Exploateringsingenjör Anna Hansen lämna följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Förhandlingar har pågått under en längre tid med markägaren till den plats
som kommunen pekat ut som mest lämplig för placering av motorcrossbana.
Samma fastighet gränsar till handelsområdet Viggen, varpå kommunen visat
intresse för att köpa mark även där.
Bedömning
Marken som anses lämplig för motocrossbana ligger på fastigheten Sörby
5:17, skifte 1. Handelsområdet Viggen gränsar till samma fastighet och
möjlighet finns att detaljplanelägga även angränsande mark söder om
kraftledningen för att kunna utöka handelsområdet ytterligare.
Diskussion har förts med markägaren om att köpa delar av fastigheten under
en längre tid. Markbyte har också diskuterats. Fastighetsägaren har bestämt
sig för att sälja hela fastigheten Sörby 5:17 till en summa om 11 miljoner för
fastighetens 95,6 hektar. Förslag till köpekontrakt är upprättat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om markköp av Sörby 5:17 enligt
förslag till köpekontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Roger Gardell (L) samt Nicolas Westrup
(SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar med instämmande av Roger
Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD) bifall till förslag till beslut med
tillägget att finansiering ska ske med extern kapitalanskaffning.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om markköp av Sörby 5:17 enligt förslag till
köpekontrakt. Finansiering sker genom extern kapitalanskaffning.
________________
Exp:
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§ 327

Dnr 2017-000371 251

Parkering Kilen
Exploateringsingenjör Anna Hansen lämna följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ronneby Kommun är i en exploateringsprocess där byggnation av kvarteret
Kilen ska påbörjas. Utbyggnaden kommer att ske i etapper utefter
marknadens efterfrågan. I dagsläget är två projekt klara – ett äldreboende
kombinerat med trygghetsboende i privat regi samt ett hyreshus med runt 80
lägenheter i Ronnebyhus regi.
En parkeringsnorm hanterar frågan om hur många bilplatser som är lämpliga
per lägenhet. En sådan norm bör fastställas för kvarteret Kilen.
Bedömning
Kvarteret har närhet till centrum och är granne med resecentrum. Detta ihop
med Kilens inriktning som en hållbar stadsdel och det antagna
kvalitetsprogrammet för området gör att parkeringsfrågan har aktualiserats.
Efter att ha undersökt kommuner i närheten så är rekommendationen att en
parkeringsnorm för kvarteret Kilen bör ligga på 0,5 parkeringsplats per
lägenhet på kvartersmark. Vill fastighetsägaren bygga mer parkering än vad
parkeringstalet anger får det ske på höjden. Parkeringsplatser som anordnas
underjordiskt ska inte räknas in i parkeringstalet.
Ronnebyhus har lämnat yttrande, se bilaga, där de pekar på ett parkeringstal
om minst 1 parkeringsplats per lägenhet då de enligt deras undersökningar
visar att den målgruppen som boendet på Kilen kommer att rikta sig till
tycker det är viktigt med bilen i närheten. Ronnebyhus ser det som viktigt att
kunna erbjuda parkeringsplats i närheten av bebyggelsen. Kostnaden för att
anlägga garage eller underjordiskt garage är stor och månadshyran för att
täcka den kostnaden skulle bli hög i förhållande till betalningsvilja.
Om parkeringstalet uppgår till 1 så kommer en stor del av kvartersmarken att
innehålla parkeringar. Då minskas dessutom den kvarvarande byggrätten
som lämnas mellan Ronnebyhus och röda magasinet. För framtida
exploatering är det viktigt att det även finns godtagbar lösning med
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parkering för den byggrätten. Projektledaren ihop med stadsarkitekten
föreslår en parkeringsnorm om 0,5 parkeringsplats per lägenhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
besluta om en parkeringsnorm för kvarteret Kilen på 0,5 parkeringsplats per
lägenhet på kvartersmark. Parkeringar som anordnas underjordiskt ska inte
räknas in i parkeringstalet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), och Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om en
parkeringsnorm för kvarteret Kilen på 0,5 parkeringsplats per lägenhet på
kvartersmark. Parkeringar som anordnas underjordiskt ska inte räknas in i
parkeringstalet.
________________
Exp:
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§ 328

Dnr 2017-000342 253

Kuggebodaskolan försäljning
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har lämnat tillbaka Kuggebodaskolan och har
inget behov av denna framöver. Vi önskar ett inriktningsbeslut för skolans
framtid, ska vi gå ut med denna till försäljning?
Bedömning
Fastigheten är i gott skick, idag är värmekällan olja vilket bör bytas ut om
den ska vara kvar i vår ägo, vi avbröt utbyte av värmekälla när vi fick
information om att utbildningsförvaltning inte tänkte använda byggnaden
längre.
Förslag till beslut
Tekniska föreslår KSau att föreslå KS att föreslå KF
Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja försäljning av
Kuggebodaskolan

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Kuggabodaskolan behålls
tillsvidare utifrån att det kan finnas lokalbehov framöver.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige att behålla Kuggebodaskolan i kommunens ägo
tillsvidare utifrån att det kan finnas lokalbehov framöver.
________________
Exp:
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§ 329

Dnr 2014-000407 253

Kuggeboda 10:6 - Ansökan om arrendera eller köpa
kommunägd mark
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Hans Eriksson önskar köpa ca 390 kvm från Kuggeboda 2:18
(Kuggebodaskolan) och det fd fryshus som finns på marken.
Bedömning
Grannen är införstådd med detta och önskar i samband med
lantmäteriförrättningen servitut för parkering av 2 bilar. Infartsvägen bör
ägas av båda grannarna. Detta regleras av Lantmäteriet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L) och Tommy Andersson (S)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt framtaget avtal.
________________
Exp:
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§ 330

Dnr 2017-000080 253

Hoby 3:27 Ansökan om att köpa kommunägd mark
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ägaren till Hoby 3:27 önskar köpa till ca 740 kvm till sin tomt för att
förlänga befintlig byggnad och få en större gårdsplan.
Bedömning
Marken används idag av Naturbruksgymnasiet som betesmark.
Naturbruksgymnasiet är positiva till en försäljning.
Vägen är Trafikverkets och de kan komma att ha åsikter om köparen t ex vill
flytta infarten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta sälja marken i enlighet med bilagt avtal.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta sälja marken i enlighet med framtaget avtal
________________
Exp:
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§ 331

Dnr 2016-000735 269

Ronneby 25:6 - Ansökan om arrende för drake
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kulturföreningen Tornets vänner önskar arrendera mark kring gamla
vattentornet för 1 krona/år med mål att sprida en positiv vardagsbild i form
av offentlig konst.
Bedömning
Framför gamla vattentornet har ett konstverk i form av en drake placerats.
Ett arrendeavtal är upprättat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta
godkänna bilagt arrendeavtal
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C) samt Roger Gardell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta godkänna
framtaget arrendeavtal.
________________
Exp:
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§ 332

Dnr 2017-000364 049

Flytt av investeringsmedel 65177 Ridåvägg BräkneHoby
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har investeringsmedel för renovering av ridåvägg i
sporthallen i Bräkne-Hoby á 250 000 kr. Vi har konstaterat efter genomgång
av ridåväggar i våra sporthallar att behovet är betydligt större att renovera
ridåväggen i Ronneby sporthall och önskar därför att använda
investeringsmedlen där istället.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå KS
-Att ändra befintlig investeringen till ”65177 Ridåvägg Ronneby sporthall”

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med
tillägget att ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att ändra befintlig investeringen till ”65177
Ridåvägg Ronneby sporthall”
________________
Exp:
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§ 333

Dnr 2017-000366 822

Simhallar i Ronneby och Kallinge, framtida inriktning
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Simhallarna i Ronneby och Kallinge har omfattande renoveringsbehov.
Gränsdragningen var tidigare att fastigheten tillhörde tekniska förvaltningen
och reningsverken tillhörde fritid och kulturförvaltningen.
I Ronneby simhall byttes reningsverket för ca 7 år sedan och övergick då till
tekniska förvaltningen. I budget 2018 finns 6 000tkr för renovering tätskikt
Ronneby simhall.
Reningsverket i Kallinge är i dåligt skick och behöver bytas snarast,
eftersom detta tillhör fritid och kultur så togs ärendet upp här
Bedömning
Ska åtgärder göras i Kallinge så måste både reningsverk och tätskikt
åtgärdas. Tätskiktet har blivit markant sämre sista tiden, så pass att det läcker
idag och är akut. Simhallen behöver troligtvis stängas inom en ganska snar
framtid, om reningsverket eller tätskiktet som blir den utlösande faktorn vet
vi inte. Ronneby simhall är avsedd att renoveras under 2018, gällande
tätskikt med befintlig utformning.
Tekniska förvaltningen önskar redovisning av framtida inriktning för våra
simhallar för att optimera effekten av de investeringsmedel som satsas.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå KS
-att i samråd med Fritids- och kulturnämnden fastställa framtida inriktningar
av kommunens simhallar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L) samt förtroendevald
med närvarorätt Anna Carlbrant (RP).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att tekniska förvaltningen ska
överta reningsverket i Kallinge simhall från fritid- och kulturnämnden och
att förslaget remitteras till fritid- och kulturnämnden för yttrande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
1. föreslå kommunfullmäktige besluta att reningsverket i Kallinge
simhall övertas av tekniska förvaltningen från fritid- och
kulturnämnden.
2. innan beslut i kommunfullmäktige remitteras ärendet till fritid- och
kulturnämnden för yttrande.
________________
Exp:
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§ 334

Dnr 2017-000344 295

Ombyggnad av konferensrum i stadshuset
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
På uppdrag av kommundirektören har tekniska förvaltningen tagit fram
alternativ på ombyggnader inom stadshuset för att tillgodose behovet av
konferenslokaler. Vi har även tagit in behovet från samtliga förvaltningar
gällande vilket behov av ombyggnader de har för att inrymma sin personal.
Bedömning
Det saknas arbetsplatser på några förvaltningar och det finns möjlighet att
anordna konferensrum precis i början av korridorerna på tre platser. Man kan
då vid behov använda befintliga konferensrum som kontorsyta.
Ombyggnaden medför förändringar av storleken på vissa kontor. Under
befintligt vaktmästeri finns även bra möjlighet att anordna konferenslokaler.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå KS
Att tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel á 200tkr för
ombyggnad hos socialförvaltningen.
Att tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel á 250tkr för att bygga
två konferensrum under befintligt vaktmästeri
Att tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel á 350 tkr för att bygga
konferensrum i början av tre korridorer, med entré från foajén.
Att tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel á 250 tkr för
konferensrum/kontorslokaler för utbildningsförvaltningen och tekniska
förvaltningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell
(L), Peter Bowin (V) samt förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant
(RP).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommundirektören får i
uppdrag att
1. identifiera vilka funktioner som ska ha sina arbetsplatser i stadshuset
2. identifiera och nyttja konferenslokaler i första hand i stadshuset eller
kommunkoncernens lokaler och i sista hand hos andra
fastighetsägare.
3. se över andra möjliga lösningar avseende kontorsförrådet och
enheternas beställningar av kontorsmaterial.
4. redovisa uppdraget i september 2017.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge
kommundirektören i uppdrag att
1. identifiera vilka funktioner som ska ha sina arbetsplatser i stadshuset
2. identifiera och nyttja konferenslokaler i första hand i stadshuset eller
kommunkoncernens lokaler och i sista hand hos andra
fastighetsägare.
3. se över andra möjliga lösningar avseende kontorsförrådet och
enheternas beställningar av kontorsmaterial.
4. redovisa uppdraget i september 2017.
________________
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§ 335

Dnr 2017-000343 295

Ombyggnad stadshusets entre´
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
På uppdrag av kommundirektören har Tekniska förvaltningen tagit fram
kostnadsbild för att göra en ombyggnad av entrén i stadshuset samt i
samband med detta även flytta vaktmästeriet för att samlokaliseras med
kopieringscentralen (idag inom Polisens hyresområde). Vi har även fått i
uppgift att ta fram pris för en grind in till parkeringsgaraget. I förslag kring
vaktmästeriflytten finns även möjlighet att inkludera efterfrågade
omklädningsrum/duschar.
Det finns idag 2 500 tkr i budget för att bygga om Stadshusets entré. Nedan
redovisas kompletterande kostnader baserat på utförandeförslag.
Bedömning

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå KS
Att tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel á 270 tkr och
driftmedel á 30 tkr per år för montering av automatisk grind in till P-garaget
Att tilldela tekniska förvaltningen kompletterande investeringsmedel á 1000
tkr samt 100 tkr i driftmedel för hyresbortfall för ombyggnad av
stadshusentrén samt ombyggnad för vaktmästeri vid kopieringen.
Att tilldela kommunledningsförvaltningen investeringsmedel á 80 tkr för
möblering av den publika delen av stadshusentrén samt 50 tkr för föreslagna
publika datorer.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell
(L), Peter Bowin (V) samt förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant
(RP).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommundirektören får i
uppdrag att
5. identifiera vilka funktioner som ska ha sina arbetsplatser i stadshuset
6. identifiera och nyttja konferenslokaler i första hand i stadshuset eller
kommunkoncernens lokaler och i sista hand hos andra
fastighetsägare.
7. se över andra möjliga lösningar avseende kontorsförrådet och
enheternas beställningar av kontorsmaterial.
8. redovisa uppdraget i september 2017.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge
kommundirektören i uppdrag att
5. identifiera vilka funktioner som ska ha sina arbetsplatser i stadshuset
6. identifiera och nyttja konferenslokaler i första hand i stadshuset eller
kommunkoncernens lokaler och i sista hand hos andra
fastighetsägare.
7. se över andra möjliga lösningar avseende kontorsförrådet och
enheternas beställningar av kontorsmaterial.
8. redovisa uppdraget i september 2017.
________________
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§ 336

Dnr 2017-000346 003

Inbrottslarm och passagesystem policy
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I kommunens fastigheter så har man historiskt inte haft någon policy för hur
inbrottslarm och passagesystem ska vara utformade, eller vilket skydd de ska
ge. Behoven skiljer mycket mellan olika verksamheter, men för att ha
samma nivå av service och skydd behövs en policy. Policyn är tänkt att
användas främst vid nybyggnad och större renoveringar, varför den ej
bedöms som kostnadsdrivande.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå KS
- Att anta policy inbrottslarm
- Att anta policy passagesystem

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) samt Peter
Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
1. anta policy inbrottslarm
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2. anta policy passagesystem
________________
Exp:
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§ 337

Dnr 2017-000359 041

Flytt av budgetmedel från tekniska förvaltningen till
kommunledningsförvaltningen
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Från 1 april 2017 gäller ny delegationsordning gällande köp och försäljning
av mark enligt beslut från Kommunfullmäktige (2017-03-30 § 104).
Enligt tidigare beslut har budgetanslag för exploateringar överförts till
exploateringsingenjören. Köp och försäljning av fastigheter med eller utan
byggnader har tidigare legat på fastighetschefen och till den verksamheten
har ett konto knutits om +/- 1 mkr. Detta investeringsanslaget ligger kvar på
TF enligt budget. Anslaget bör även det flyttas till KLF för att
delegationsordningen och attesträtten ska vara korrekt gällande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
besluta om flytt av investeringsanslag om +/-1 mkr från TF till KLF.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med
tillägget att ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta om flytt av investeringsanslag om +/-1 mkr från
tekniska förvaltningen till kommunledningsförvaltningen.
________________
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§ 338

Dnr 2017-000349 101

Projektledare till Östra infarten
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Behov av projektledare till det nya etableringsområdet vid Östra Infarten.
Bedömning
Ronneby kommuns nya etableringsområde Östra Infarten har nyligen börjat
planläggas. För att effektivisera processen med etableringar och samordning
av infrastruktur och exploatering behövs en projektledare. Kommunens
exploateringsingenjör föreslås få uppdraget som projektledare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse exploateringsingenjören
som projektledare för Östra Infarten.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse exploateringsingenjören
som projektledare för Östra Infarten.
________________
Exp:
Anna Hansen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 339

Dnr 2017-000328 007

Finsam - Samordningsförbundet i Blekinge
Årsredovisning för räkenskapsåret 2016
Sammanfattning
Samordningsförbundet i Blekinge Finsam har överlämnat årsredovisning för
räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse. Respektive förbundsmedlem
har att ta ställning till fråga om ansvarsfrihet samt årsredovisning.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att samordningsförbundets styrelse
beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns dock med tillägget
att förbundet bör snabba på processen och överlämna ärendet till
medlemmarna tidigare under året.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Omröstningsresultat

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta att
1. godkänna den av förbundet upprättade årsredovisningen för år 2016,
2. i enlighet med revisionsberättelsen, bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet i Blekinge ansvarsfrihet för 2016 samt
3. påtala att förbundet bör snabba på processen och överlämna ärendet till
medlemmarna tidigare under året.

________________
Exp:
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§ 340

Dnr 2017-000355 001

Region Blekinge - Ansvarsfrihet 2016.
Sammanfattning
Region Blekinge har överlämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2016
samt revisionsberättelse. Respektive förbundsmedlem har att ta ställning till
fråga om ansvarsfrihet samt årsredovisning.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.
________________
Exp:
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§ 341

Dnr 2017-000341 004

Sydarkivera årsredovisning och ansvarsfrihet 2016 mm
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunalförbundet Sydarkiveras förvaltning har upprättat förbundets bokslut för
2016 inklusive förvaltningsberättelse. Förbundsstyrelsen har godkänt bokslutet och
har översänt det till förbundsfullmäktige som i sin tur har fastställt det och skickat
det till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet.
Trots anmärkningar bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.
De tillstyrker att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 och att förbundets årsredovisning godkänns.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förbundets årsredovisning för 2016
att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att godkänna förbundets årsredovisning för 2016
att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

________________
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§ 342

Dnr 2017-000310 001

Ny förbundsordning Sydarkivera 2017
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 5 antagit ny
förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum § 4 antagit följande nya
förbundsmedlemmar: Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Vadstena,
Vellinge och Åtvidaberg. I dagsläget har Sydarkivera 18
förbundsmedlemmar.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i
gällande förbundsordning. Ny förbundsordning måste antas i alla
medlemskommuners och anslutande kommuners kommunfullmäktige.
Mats Porsklev, förbundschef Sydarkivera, skriver bl a följande:
Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning:
 Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.
 Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya
förbundsmedlemmar.
 Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av
nya förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars
respektive fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras
förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar tar
förbundsordningen i sin helhet.
Fullmäktige behöver utöver förbundsordning fatta beslut om
ansvarsfördelning när det gäller arkiv och informationshantering. Detta
hanteras i arkivreglemente. En förutsättning för att ta del av förbundets
bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från it-system är att
Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till gemensam arkivmyndighet.
Ekonomi
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Förbundet har antagit en budget för 2018 och plan för 2019–2020. För år
2018 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
Kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera
i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar
och ekonomi.
2. godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2018 och den ekonomiska planen för 20192020.
3. enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet
2017-2018 beslutar om ny förbundsordning kommer att
ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att
1. anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera
i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar
och ekonomi.
2. godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2018 och den ekonomiska planen för 20192020.
3. enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet
2017-2018 beslutar om ny förbundsordning kommer att
ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.
________________
Exp:
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§ 343

Dnr 2017-000356 111

Äskande om medel för valadministrativt system
Valnämnden § 9 2017
Sammanfattning
För att förenkla administration och logistik i samband med offentliga val har
möjligheterna undersökts avseende möjliga programstöd för detta. Det
handlar t ex om att bygga upp register över resurser som lokaler, utrustning,
hantering av röstmottagare och kurser. Fördelarna är att ha information
samlat på ett ställe, det blir en effektivare administration och det ger bättre
tydlighet, säkerhet och kvalitetssäkring av såväl valet 2018 som kommande
val därefter. Ett sådant valadministrativt system bör upphandlas snarast
möjligt så att vi kan börja hantera indata redan under hösten. Valnämnden
har inga medel för ett sådant inköp 2017. Därför behöver det göras en
framställan till kommunfullmäktige om tilläggsäskande. Normalt är att
teckna avtal på fyra år. Erhålla prisuppgifter visar att kostnaden totalt under
fyra år är 136 000 kr. Kostnaden fördelas olika över åren beroende på om det
är ett valår eller ej. Skulle avtal tecknas med start från 1 juni 2017 skulle det
innebära en kostnad på 36 000 kr 2017. Denna del behöver tilläggsäskas.
Fortsatta kostnaden hanteras inom det budgetförslag som kommer att tas
fram för 2018-2019 och som ska överlämnas till budgetberedningen i juni
2017.
Förslag till beslut
Valnämnden förslås besluta att tilläggsäska 36 000 kr hos
kommunfullmäktige för inköp av ett valadministrativt system.
Beslut valnämnden 2017-05-04
Valnämnden beslutar att tilläggsäska 36 000 kr för 2017 hos
kommunfullmäktige för inköp av ett valadministrativt system. Resterande
kostnad hanteras inom det budgetförslag som kommer att tas fram för 20182019 och som ska överlämnas till budgetberedningen.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med
tillägget att finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bevilja valnämnden 36 000 kr för inköp av
valadministrativt system. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.
________________
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§ 344

Dnr 2017-000261 000

Tillsättande av tvärpolitisk grupp för fortsatt arbete för
hållbar ekonomi i Ronneby kommunkoncern
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Under vintern 16/17 genomförde PWC en långsiktig finansiell analys av
Ronneby kommunkoncern, på uppdrag av kommunstyrelsen. Analysen
presenterades för kommunstyrelsen den 7 mars 2017.
Analysrapportens slutsatser pekar på ett behov av fortsatt arbete för att
Ronneby kommunkoncern ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi.
Bedömning
Kommunstyrelsens ordförande anser att det bör bildas en tvärpolitisk grupp
för att jobba vidare med frågan om att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi
för Ronneby kommunkoncern.
En tvärpolitisk grupp, med representanter från samtliga partier, skulle, med
bland annat med den finansiella analysen som grund, kunna arbeta för att nå
samsyn i olika prioriteringsfrågor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en grupp, där varje parti representerat
i kommunfullmäktige erbjuds två platser. Sammankallande för gruppen är
kommunstyrelsens ordförande. Återrapportering av gruppens arbete sker till
kommunstyrelsen vid behov.
Kommunstyrelsen beslutar anslå 300 tkr från kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda händelser att användas till konsultinsatser mm.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin
Norfall (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att tillsätta en grupp,
där varje parti representerat i kommunfullmäktige erbjuds två platser.
Sammankallande för gruppen är kommunstyrelsens ordförande.
Återrapportering av gruppens arbete sker till kommunstyrelsen vid behov.
________________
Exp:
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§ 345

Dnr 2017-000357 174

Sotningsindex 2017, ny taxa Ronneby kommun
Sammanfattning
Räddningstjänsten Östra Blekinge skriver följande:
Sveriges skorstensfjarmästare och Svenska kommunalarbetarförbundet har
kommit överens om nytt sotningsindex som kompensation för ökade
lönekostnader och övriga kostnader. För år 2017 har sotningsindex fastställts
enligt SKL cirkulär 17:22.
Det innebär att timtaxan för rengöring höjs fr.o.m. 2017-08-01 till:
Ronneby: 423 kr
Karlskrona: 405 kr
Detta innebär att timtaxan för brandskyddskontroll höjs fr.o.m. 2017-08-01
till:
Ronneby: 619 kr
Karlskrona: 583 kr
Då det är respektive kommunfullmäktige som beslutar om taxor är det av
stor betydelse att respektive kommunfullmäktige snarast fattar beslut.
Föreslår att respektive kommunfullmäktige i Karlskrona och ronneby
beslutar om justering av taxor för rengöring och brandskyddskontroll enligt
ovan.
Att respektive kommunfullmäktige beslutar om att låta kommunalförbundet
justera sotningstaxa årligen utifrån sotningsindex (fastställt av SKL).

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till räddningstjänstens
förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att
1. fastställa timtaxan för rengöring till 423 kr fr o m 2017-08-01
2. fastställa timtaxan för brandskyddskontroll till 619 kr fr o m 201708-01
3. överlåta till kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
att justera sotningstaxan årligen utifrån sotningsindex fastställt av
SKL.
________________
Exp:
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§ 346

Dnr 2017-000047 023

Beslut om förordnande som förvaltningschef för
äldreförvaltningen
Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tjänsten som förvaltningschef för äldreförvaltningen är vakant efter att förra
innehavaren av tjänsten avslutat sin anställning i kommunen. Tjänsten
upprätthålls av t f förvaltningschef Helen Ahlberg. Rekrytering av ny
förvaltningschef har skett via rekryteringskonsult på Unik Resurs AB. Totalt
inkom 12 ansökningar varav fyra kandidater initialt intervjuades av konsult
och kommundirektör. Efter dessa fyra intervjuer kvarstod två kandidater som
träffade kommunstyrelsens arbetsutskott varefter personlighetstester,
djupintervjuer och referenstagning gjorts.
Utöver kommunstyrelsens arbetsutskott har Catherine Persson intervjuats av
representanter för Äldreförvaltningen, förvaltningschefsgruppen och berörda
fackliga organisationer. Förhandling om tillsättande av Catherine Persson
som förvaltningschef har skett (2017.05.29) enligt MBL § 11.
Den sammanfattande bedömningen och rekryteringskonsultens
rekommendation är att Catherine Persson f 651118-xxxx är den mest
kvalificerade och lämpade för tjänsten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att ge kommundirektören i
uppdrag att slutföra förhandling och anställning av Catherine Persson som
kvalificerad handläggare/utredare med ett fyraårigt förordnande som
förvaltningschef för Äldreförvaltningen i Ronneby kommun.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommundirektören i uppdrag
att slutföra förhandling och anställning av Catherine Persson som
kvalificerad handläggare/utredare med ett fyraårigt förordnande som
förvaltningschef för Äldreförvaltningen i Ronneby kommun.
________________
Exp:
Magnus Widén
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§ 347

Dnr 2017-000225 059

Information gällande spontanidrottsplats samt
paviljonger Backaryd.
Sammanfattning
Projektledarna William Lavesson och Unni Hallberg redovisar läget
avseende paviljonger i både Backaryd och Hallabro. I Backaryd är bygglov
beviljat och man inväntar att överklagandetiden ska gå ut. I Hallabro har
man lämnat in två olika bygglovsansökningar med olika placeringar av
paviljongen.
Man redovisar även alternativa lägen avseende spontanidrottsplats i
Backaryd.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) , ledamöterna Roger
Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin
(V) samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till tekniska
förvaltningen.
________________
Exp: William Lavesson
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§ 348

Dnr 2016-000762 829

Investeringsplan - Spontanidrottplatser, Ronneby
Kommun
Sammanfattning
Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-04-20 § 63
Kommunfullmäktige beslutade under § 20/2017 att återremittera placeringen
av spontanidrottsplats vid Älgbacken samt att godkänna placeringarna i
Backaryd, Saxemara samt Johannishus.
Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 21/2017 att Älgbacken ska vara
kvar som spontanidrottsplats. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att
undersöka möjligheten att utnyttja grönområdet som ligger närmare centrum
bakom fastigheterna på Blasius Königsgatan.
Byggprojektledare William Lavesson lämnar en rapport om hur ärendet
gällande spontanidrottsplats på Älgbacken och i Backaryd ligger till. I
Backaryd så är tre platser på förslag förutom den ursprungliga planen vid
skolan. Samhällsföreningen är positiva till en central plats i Backaryd. Det
kan komma att behövas bygglov på de tre platserna och då ska grannar och
Trafikverket hörs om de har synpunkter. Det kan finnas servitut, rättigheter
och även förekomma strandskydd som inte är markerade i länsstyrelsens
kartskikt längs mindre vattendrag som rinner genom Backaryd. Kostnaderna
kommer även att öka.
När det gäller Älgbacken så har det framkommit synpunkter ur
säkerhetsaspekterna, föreslagen plan ligger en bit från bebyggelsen.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-04-20
Fritid- och kulturnämnden beslutar att vidhålla de tidigare presenterade
platser på Älgbacken och i Backaryd vid skolan.
Att på Älgbacken komplettera med trygghetsskapande åtgärder, boulebana,
grillplaster, belysning, öppna upp och möjliggöra insyn.
Uppmana fritid- och kulturförvaltningen att ansöka om medel från boverket
till bl a spontanidrottsplatser.
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Förvaltningschef Thomas Andersson redogör för ärendet tillsammans med
projektledarna William Lavesson och Unni Hallberg från tekniska
förvaltningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) , ledamöterna Roger
Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin
(V) samt Tommy Andersson (S).

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till tekniska
förvaltningen.
________________
Exp:
William Lavesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

53(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 349

Dnr 2017-000102 809

Förslag till regler för Ronneby kommuns stipendier
riktade till ungdomar som inte är medlemmar i förening
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-01-19 § 11
Fritid och kulturnämnden beslutade 2016-10-20 § 161 att inrätta ett
stipendium för ungdomar som inte är berättigade till bidrag idag enligt
gällande reglemente. Förvaltningen fick uppdraget att arbeta fram ett förslag
till regler för detta vilka ska gälla från årsskiftet 2016/17.
Bedömning
Ett förslag är nu framarbetat i dialog med Sanja Gojkovic, juridiskt
sakkunnig. Andemeningen är att det ska vara lätt att förstå för den målgrupp
det gäller dvs 13-25 år och att stipendiet ska vara sökbart under hela året.
Under 2017 föreslås att 15 000 kr öronmärks i internbudgeten för ändamålet.
Stödmaterial såsom ansökningsblankett arbetas fram för att underlätta
ansökan.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden förslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens
förslag
att godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till
ungdomar som inte är medlemmar i en förening.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-01-19
Fritid- och kulturnämnden förslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens förslag
att gälla från och med 2017-03-01.
Att godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till
ungdomar som inte är medlemmar i en förening”.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens
förslag att gälla från och med 2017-03-01.
2. Godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier
riktade till ungdomar som inte är medlemmar i en förening”.
Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till ungdomar som inte är
medlemmar i förening (dnr 2017-000102 nr. 56696)
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet återremitteras och
kompletteras med den rättsutredning som finns i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet med syftet att det
kompletteras med den rättsutredning som upprättats.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt Roger Gardell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar mot bakgrund av den
rättsutredning som gjorts att förslaget avslås.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå förslaget mot den bakgrund av den
rättsutredning som gjorts.
________________
Exp:
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§ 350

Dnr 2017-000255 845

Ekenäs Camping - Avtalsförslag mm
Sammanfattning
Enligt § 196/2016 beslutade fritid- och kulturnämnden att ställa sig positiv
till ett utvecklingsprojekt utarbetat och presenterat av Ronneby
Handbollsklubb i Oktober 2016. I förslaget ingick att ge förvaltningschefen i
uppdrag att presentera ett förslag till arrendeavtal gällande 10 år. Efter möten
med föreningen, tekniska förvaltningen, näringslivsenheten är ett
avtalsförslag framarbetat med bilagor. Synpunkter har även inhämtats från
kommunjurist. I bud get för 2017 är medel avsatta för utveckling av
campingområdet med tillhörande parkering med 4,3 miljoner samt badplats
450 000 kr.
Bedömning
För att kunna utveckla området enligt den Visionära plan som presenterats
av handbollsklubben krävs ett längre arrendeavtal. Ett utkast är nu framtaget
och godkänt av Handbollsklubben samt förvaltningschefen på fritid- och
kulturförvaltningen. Förvaltningschefen föreslår att avtalsförslaget med
bilagor godkänns av fritid- och kulturnämnden för vidare hantering i
kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att godkänna arrendeavtalet med tillhörande bilagor.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V)
samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras och att
kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet skyndsamt för
att kunna få beslut innan sommaren.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet och ger kommundirektören
i uppdrag att arbeta vidare med ärendet skyndsamt för att kunna få beslut
innan sommaren.

Jäv
Nicolas Westrup (SD) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut i
detta ärende.
________________
Exp:
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§ 351

Dnr 2017-000340 003

Kommunalrådsinstruktion
Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I denna tjänsteskrivelse föreslås kommunfullmäktige att anta instruktion för
kommunalrådet med anledning av det nya förslaget till reglemente för
kommunstyrelsen.
Bedömning
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
den 15 maj och återremitterades för revidering utefter diskussionerna som
ägde rum där. Den fullständiga tjänsteskrivelsen från sammanträdet den 15
maj går att ta del av i KSAU:s sammanträdesprotokoll (2017-05-15, § 258).
Bedömningen nedan hänför sig således enbart till diskussionerna vid nämnda
sammanträde.
Det har framkommit i den fortsatta beredningen av ärendet att skrivelserna i
kommunalrådsinstruktionen i vissa delar kan sakna rättslig verkan. Däremot
kan de ha en politisk verkan – varför frågan lyfts ändå.
Arbetsutskottet lyfte en frågeställning gällande tidigare 2 § punkt 5 innebar
och hur den förhåller sig till den rådande delegationsordningen för
Kommunstyrelsen i Ronneby kommun. Lydelsen var tidigare som följer:
”Det åligger kommunalstyrelsens ordförande att företräda styrelsen i
egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar och andra
myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe.” (2 § punkt
5, vers. 15 maj).
Kommunalrådets uppdrag är inte vida reglerat i lag, utan den främsta
bestämmelsen går att utläsa från 4 kap. 1 § kommunallagen. Det är upp till
kommunfullmäktige att bestämma kommunalrådets uppgifter, så länge de är
kompetensenliga. Den refererade texten ovan står i konflikt med
bestämmelsen i reglementet som reglerar styrelsens processbehörighet. Det
är styrelsen som har ett åliggande enligt lag att företräda kommunen, se 6
kap. 6 § kommunallagen. Delegationsordningen kan vidare reglera
kommunalrådets ansvar som delegat i denna fråga, se t.ex. 1.4. i
delegationsordningen (befullmäktigande av ombud).
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Med anledning härav förelås att 2 § femte punkten om kommunalrådets
skyldighet att företräda kommunen stryks i sin helhet, se bilaga Förslag på
kommunalrådsinstruktion..
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att i
sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta instruktion för kommunalråd
(Kommunalrådsinstruktion)
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Kenneth
Michaelsson (C samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att stryka
kommunalrådsinstruktionen från antagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att stryka
kommunalrådsinstruktionen från antagande.
________________
Exp:
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§ 352

Dnr 2013-000264 101

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-05-15, § 260, vid behandlat ett förslag
till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Arbetsutskottet har lämnat synpunkter
på förslaget och återremitterat ärendet till kommunjuristen för åtgärd.
Ett reviderat förslag till ny arbetsordning där arbetsutskottets synpunkter beaktats
överlämnas för beslut, se bilaga 1.
Nu gällande arbetsordning för fullmäktige bifogas, bilaga 2..

Bedömning
I förhållande till det förslag som presenterades vid arbetsutskottets sammanträde
2017-05-15 omfattar nu liggande förslag följande ändringar. Se även kommentar till
reviderat förslag till ny arbetsordning, bilaga 3.
Ärenden och handlingar till sammanträdena – elektroniskt utskick (13 § tredje
stycket första meningen förslaget):
Kallelse och övriga handlingar får skickas elektroniskt.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget men förordar en rutin som under en
övergångsperiod medger annan form för distribution av möteshandlingar än
elektronisk i avvaktan på att nödvändig teknik mm. Är på plats. Bestämmelsen
kompletteras med uttrycket ”får”.
Talarordning och ordning vid sammanträdena – begränsning av talartid (f.d. 25 §
andra stycket förslaget)
En talare som fått ordet får hålla ett inledande anförande om högst tio minuter
samt kompletterande anföranden om vardera högst fem minuter.
Bestämmelsen är ny på förslag av presidiet. Arbetsutskottet avstyrker förslaget.
Talarordning och ordning vid sammanträdena – replik (25 § andra stycket tredje
meningen förslaget)
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Replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast
föregående anförande.
Presidiet har föreslagit att bestämmelsen ska strykas. Arbetsutskottet avstyrker
förslaget, bestämmelsen ska stå kvar.
Motioner – redovisning av ej färdigberedda motioner (f.d. 30 § fjärde stycket andra
meningen förslaget)
Redovisningen ska föregås av dialog mellan fullmäktiges och styrelsens presidier
om beredningsläget för motionerna.
Bestämmelsen är ny på förslag av presidiet. Arbetsutskottet avstyrker förslaget.
Medborgarförslag – avvisning av förslag på grund av ärendens innebörd (31 §
tredje stycket andra meningen förslaget)
Förslaget får inte avse ärenden som har odemokratisk, rasistisk eller
diskriminerande innebörd.
Kommunjuristen föreslår att bestämmelsen tas bort, skälen redovisas i
kommentaren till bestämmelsen, bilaga 2. Arbetsutskottet avstyrker förslaget,
bestämmelsen ska stå kvar.
Medborgarförslag – redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag (f.d. 31 §
sjunde stycket andra meningen förslaget)
Redovisningen ska föregås av dialog mellan fullmäktiges och styrelsens presidier
om beredningsläget för medborgarförslagen.
Bestämmelsen är ny på förslag av presidiet. Arbetsutskottet avstyrker förslaget.
Interpellationer – interpellation till gruppledare (33 § tredje stycket förslaget)
En interpellation får utöver vad som föreskrivs i kommunallagen ställas till
samtliga gruppledare i fullmäktige.
Presidiet föreslår att interpellation ska kunna ställas till var och en av gruppledarna,
begreppet ”samtliga” ska därför strykas. Arbetsutskottet avstyrker förslaget, kravet
på samtliga gruppledare som adressater för interpellation kvarstår.
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Återredovisning från nämnderna – redovisningstillfällen (38 § första stycket
förslaget)
Återredovisning av beslut fattade av uppdrag som fullmäktige lämnat ska ske till
fullmäktige i maj och oktober.
Enligt arbetsutskottet bör redovisningstillfällena samordnas med tidpunkterna för
tertialredovisningarna. Det innebär att återredovisning ska ske i maj istället för, som
föreslagits, i april. Oktober kvarstår som redovisningstidpunkt.

.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anta bilagt förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige i Ronneby
kommun,
att den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige ska träda i kraft den 1
juli 2017. Samma dag upphör arbetsordning för Kommunfullmäktige i
Ronneby kommun, antagen av kommunfullmäktige genom beslut § 74/2009,
senast reviderad genom beslut § 53/2012, att gälla

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S) samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med
föreslagna justeringar.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige att efter gjorda justeringar besluta
att anta bilagt förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige i Ronneby
kommun,
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att den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige ska träda i kraft den 1
juli 2017. Samma dag upphör arbetsordning för Kommunfullmäktige i
Ronneby kommun, antagen av kommunfullmäktige genom beslut § 74/2009,
senast reviderad genom beslut § 53/2012, att gälla.
________________
Exp:
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§ 353

Dnr 2017-000286 003

Reglemente för kommunstyrelsen 2017
Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ärende med dnr 2017-286, Reglemente för kommunstyrelsen 2017
återremitterades vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den
15 maj. Fullständig bedömning framgår av nämnda sammanträdesprotokoll
2017-05-17 § 259.
Bedömning
Ärendet återremitterades och har behandlats utifrån de diskussioner som
uppstod i kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj. Undertecknad har
tagit till sig av synpunkter och frågor och nedan valt att avgränsa
tjänsteskrivelsen till att enbart behandla dessa. För fullständig bedömning
hänvisas till tjänsteskrivelsen från den 15 maj, som framgår av
arbetsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-05-15 § 259.
Utse ledamöter
De ledamöter som berörs av beslutsförslaget att utse ledamöter är samma
som avses i beslut från 27 november 2014, se dnr 2014-529, § 294.
Ärendena med benämningen Kommunalrådsinstruktion, med dnr 2017-340
samt Ny arbetsordning för kommunfullmäktige, med dnr 2013-264 har starkt
samband med varandra och är viktiga för att det förevarande ärendet ska ha
full genomslagskraft.
Ärendets återremittering
Utefter den diskussion som uppstod vid arbetsutskottets sammanträde lämnar
undertecknad följande justeringar och kommentarer:
Kapitelnumreringen har rättats till.
I 2 kap. 1 § har ordet ”rationell” strukits eftersom den avsedda innebörden
redan ligger i ordet ”ändamålsenlig”.
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I 2 kap. 4 § 7 punkten har ordet turismverksamhet ersatts med frasen ”frågor
som rör turistverksamhet”.
I 2 kap. 4 § har en punkt 10 lagts till där lednings- och samordningsansvaret
även innefattar Tekniska förvaltningen. Detta förtydligas genom frasen
”frågor som handläggs av tekniska förvaltningen”.
I 3 kap. 1 § lämnades förslag på ändrad rubrik ”Företag m.m. (…)”.
Synpunkten lämnas utan avseende eftersom rubriksättningen är
författningsenlig och undertecknad anser att en längre uppräkning inte är till
förmån av läsningen av reglementet.
Återredovisningstidspunkter
I 3 kap. 1 § 5 punkten lämnades synpunkt på datumet 1 juli för den årliga
ändamålsprövningen av bolagens verksamhet. De tidpunkter som har
framstått som aktuella för undertecknad är maj och oktober. Diskussion
fördes huruvida detta datum skulle förläggas med tertialredovisningen.
Frågan är dock av praktisk och organisatorisk art och lämnas över till
politiken att besluta om.
I 3 kap. 4 § 3 punkten lämnades synpunkt kring innebörden av styrelsens
återredovisningstidpunkt. Samma synpunkt togs upp kring 7 kap. 1 § 3
punkten. Undertecknad har lämnat skrivelsen oförändrad och överlåter till
det politiska forumet att ta ställning till när och hur många gånger styrelsen
ska åläggas att återredovisa. SKL:s normalförslag är två gånger (med
ospecificerad tidpunkt) per år. I 8 kapitlet kommunallagen föreskrivs en
redovisningsskyldighet senast 15 april (för föregående år). Frågan är av
praktisk och organisatorisk art varför den överlämnas till politiken att själv ta
ställning till den. I 7 kap. 2 § föreslås en ändring från april till maj, en
föreslagen ändring vilken grundar sig på nämnda diskussion i KSAU.
Arbetsutskottet lämnade en synpunkt avseende nämndsekreterarens
närvarorätt. Frågan om hur sammanträdet ska dokumenteras och
protokollföras är en organisationsfråga för styrelsen att besluta om.
Ordföranden har det formella ansvaret för att sammankalla till sammanträde,
men i praktiken är det normalt en anställd som fullgör denna uppgift (och vid
dennes förfall, andra ledamöter). Det är underförstått enligt kommunallagen
att personal bistår styrelsens ordförande i utförandet av uppgifterna som
berör sammanträdet. Undertecknad har dock fört in en alternativ skrivning
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där nämndsekreterarens närvarorätt regleras på ett tydligt sätt genom
skrivningen i 10 kap. 9 §.
Övrigt
En fråga som arbetsutskottet ställde gällde formella krav för motioner. Enligt
5 kap. 33 § kommunallagen är den legala beredningstiden för motioner ett år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige:
att anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby kommuns
kommunstyrelse,
att nytt reglemente för Ronneby kommuns kommunstyrelse ska träda i kraft
den 1 juli 2017. Samma dag upphör Reglemente för kommunstyrelsen
antaget av kommunfullmäktige genom beslut § 54, 2014/513 att gälla.
att ge övriga nämnder med undantag för krisledningsnämnden i uppdrag att
senast till januari 2018 lägga fram förslag på nya nämndreglementen till
kommunfullmäktige,
att utse 15 ledamöter och 15 ersättare till kommunstyrelsen,
att utse 7 ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamoten Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar att sista beslutsmeningen kompletteras med ”och två
ersättare”.
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller hans eget yrkande.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att i sin tur föreslå
kommunfullmäktige att
1. anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby kommuns
kommunstyrelse,
2. nytt reglemente för Ronneby kommuns kommunstyrelse ska träda i
kraft den 1 juli 2017. Samma dag upphör Reglemente för
kommunstyrelsen antaget av kommunfullmäktige genom beslut § 54,
2014/513 att gälla.
3. ge övriga nämnder med undantag för krisledningsnämnden i uppdrag
att senast till januari 2018 lägga fram förslag på nya
nämndreglementen till kommunfullmäktige,
4. utse 15 ledamöter och 15 ersättare till kommunstyrelsen,
5. utse 7 ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott
________________
Exp:
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§ 354

Dnr 2017-000005 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Inga kurser och konferenser har inkommit.
Malin Norfall (S) berättar om SKL-konferensen Välfärdens utmaningar som
bl a genomförs i Malmö 2017-09-01. Hon framför önskemål om att få delta
på denna konferens.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att hela arbetsutskottet ges rätt att
delta vid konferensen i Malmö.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ledamöter samt förtroendevald
med närvarorätt kan åka till SKLs regionala konferens i Malmö 2017-09-01
om välfärdens utmaningar.
________________
Exp:
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§ 355

Dnr 2017-000006 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Appelqvist Helny, Skrivelse angående fastigheten Balder 12 (Vierydsvägen
70)
Belganets Samhällsförening, Trygghetsboende i Belganet
Energikontor Sydost, Inbjudan till medlemsmöte
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:23, 17:24, 17:25

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att delegationsärendena noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet.
________________
Exp:
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§ 356

Dnr 2017-000374 214

Förslag på ändring genom upphävande av del av
stadsplan för Kalleberga 8:198 m.fl
Planarkitekt Hanna Faming lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2017-04-19 upprättat förslag på
ändring genom upphävande av del av stadsplan för Kalleberga 8:198 m.fl. i
Ronneby kommun. Vid ändring av detaljplan/stadsplan prövas enbart den del
av planen ändringen berör. Det innebär att det vid upphävande av en del av
en detaljplan/stadsplan är upphävandets konsekvenser som ska bedömas.
Syftet är att i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) upphäva en del
av stadsplanen för Kalleberga 8:198 m.fl. Den upphävda delen kommer inte
omfattas av någon ny detaljplan.
Stadsplanens genomförandetid har gått ut vilket innebär att ett förenklat
standardförfarande, enligt 5 kap. 38 b § plan- och bygglagen, kan tillämpas
vid upphävandet (prop. 2013/14:126 sid. 102 ff). Ett förenklat
standardförfarande innebär att följande processteg tillämpas: samråd,
samrådsredogörelse, antagande och laga kraft. Samrådet är således det enda
tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet.
Om planförslaget ändras väsentligt efter samrådet ska kommunen låta
förslaget granskas.
Planen beräknas kunna antas av Miljö- och byggnadsnämnden
augusti/september 2017.
Bedömning
Planförslaget innebär att en del av stadsplanen Kalleberga 8:198 m.fl.
upphävs. Stadsplanen har aldrig genomförts och genomförandetiden har gått
ut. Den upphävda delen kommer inte omfattas av någon ny detaljplan. Det
innebär att kommunen i en eventuell framtida prövning om förhandsbesked
och bygglov kan möta framtida behov i området som kan komplettera den
bostadsbebyggelse som är planlagd i stadsplanen Kalleberga 8:198 m.fl.
Den ursprungliga plankartan och planbeskrivningen uppdateras i enlighet
med förslaget.
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Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att förslå kommunstyrelsen att yttra att man inte har
något att erinra mot förslaget.
________________
Exp:
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§ 357

Dnr 2017-000385 738

Trygghetsboende Kallinge
Äldrenämndens protokoll § 67
Sammanfattning
Ett nytt trygghetsboende planeras till Kallinge (Kalleberga 8:78).
Ritningsförslag på tillbyggnad/utformning av gemensamhetsutrymmen samt
kostnadskalkylen godkändes av ÄN 2017-04-12.
De enskilda lägenheterna kommer inte förändras i och med omvandlingen
till trygghetsboende, enligt Ronnebyhus klarar de reglerna för tillgänglighet.
Lägenheterna hyrs direkt av fastighetsägaren/Ronnebyhus, som en vanlig
hyresgäst.
Hyresnivån på det planerade trygghetsboendet i Kallinge ligger idag på:
1:a, 46 kvm
2:a 63,4 kvm

4145 kr
5480 kr

Äldreförvaltningen planerar påbörja verksamheten med aktiviteter när
renoveringen/tillbyggnaden är klar och ändamålsenliga lokaler finns.
Äldreförvaltningens beräknade kostnader för trygghetsboendet i Kallinge:
Investeringsmedel finns avsatta i budget 2018 med 1 000 tkr för ”Inventarier
nya Trygghetsboenden”.
Serveringspersonal
Aktivitetssamordnare
Hyreskostnad
Städkostnad
Div. kostnader
Arbetskläder
Mattransporter
Summa

396
350
434
45
30
6
44
1305

Utifrån beräknade kostnader för trygghetsboendet i Kallinge blir
driftskostnaden 1 305 tkr/år
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Bedömning
Äldreförvaltningen är positiv till förslaget att skapa ett trygghetsboende i
Kallinge. Ett trygghetsboende kan beskrivas som en boendeform som
överbygger glappet mellan ordinärt boende och vård- och omsorgsboende,
således kan ett trygghetsboende minska och/eller skjuta upp behovet av
platser på vård- och omsorgsboenden.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta
-

att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna att äldrenämnden får
skriva hyreskontrakt med Ronnebyhus.
att begära tilläggsanslag på 1 305 tkr för driftskostnaderna för
trygghetsboendet i Kallinge.

Äldrenämndens beslut 2017-05-24
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige:
-

Att godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med Ronnebyhus
enligt förslag till preliminärt avtal, till detta protokoll bifogad bilaga
1.

-

Att kommunfullmäktige beslutar tilldela äldrenämnden ett
tilläggsanslag med 1305 tkr/år för driftskostnaderna för
trygghetsboendet i Kallinge.

-

Att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att
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1. godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med Ronnebyhus
enligt förslag till preliminärt avtal, till detta protokoll bifogad bilaga
1.
2.

tilldela äldrenämnden ett tilläggsanslag med 1305 tkr/år för
driftskostnaderna för trygghetsboendet i Kallinge.

________________
Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

75(75)

