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§ 410

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till att jämte
ordförande justera dagens protokoll.
________________
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§ 411

Dnr 2017-000502 001

Framtidens skolor
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog 2017.03.30 (§ 97, Dnr 2016.291-61 1) beslut i
frågan om ”Lokalutredning 2015”. Beslutet är nu omsatt till praktiskt arbete
med arbetsnamnet ”Framtidens skolor” i Ronneby Kommun. Tidplan är
framtagen och vi ligger i fas med den i vårt arbete.
Bedömning
Under maj/ juni fick jag reda på att nya möjligheter fanns, då det gäller
evakueringslokaler för Snäckebacksskolan, som enligt nuvarande tidplan
skall evakueras och byggas om under 2018.
Enligt min bedömning kan de alternativa evakueringslokalerna, dvs. ABRIs
lokaler i kv Svarven, bli alldeles utmärkta även som permanenta skollokaler.
Fördelarna är många, inte minst de ekonomiska. Ronneby kommun kan
spara upp emot 150 000 tkr utan att minska på kvalitetskraven för de nya 4-9
skolorna och förskolorna. Jag har listat de fördelar och nackdelar jag kan se,
i särskild bilaga till tjänsteskrivelsen. Det finns välgrundade anledningar att
ompröva delar av Kommunfullmäktigebeslutet från 2017.03.30.
Om nytt beslut tas senast i september 2017, kan vi fortsätta enligt den tidplan
som nu gäller, men med ändrad inriktning enligt mitt förslag. Se bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att:

Justerandes sign



Snäckebacksskolan byggs om enligt det beslut som redan är taget,
men arbetet med ombyggnad påbörjas juni 2019.



Snäckebacksskolans elever + åk 4-6 elever från vissa skolor flyttas
till en helt ombyggd 4-9 skola i ABRIs lokaler. Möjlig inflyttning
sommaren 2019.



ABRIs lokaler, kv Svarven, byggs om till en permanent 4-9 skola
(650-700 elever) inklusive tillagningskök och idrottslokaler.
Moderna lokaler för särskolans träningsskoleverksamhet tillskapas i
samma byggnad.
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Skogsgårdsskolan byggs om och anpassas till en modern,
miljöanpassad förskola alternativt rivs för att ge plats för en ny
modern förskola 10-12 avdelningar, när Snäckebacksskolan är
ombyggd.



Saxemaraskolan anpassas för ytterligare förskoleplatser 2019.
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan anpassas till F-3 med
fritidshem år 2021-2022.



Förskolan, l0 avdelningar i södra Kallinge, byggs enligt tidigare
beslut.



Utbildningsnämnden får i uppdrag att teckna avtal med ABRI.



Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplaneändring i området.

Utbildningsnämnden återkommer under våren 2018 med behovsbedömning
avseende inventarier för de nya 4-9 skolorna samt Skoggårdsskolans
förskola 10-12 avdelningar. Utbildningsnämnden återkommer också vad
gäller medel för flyttkostnader.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Roger Gardell (L), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson
(C), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) samt förtroendevald med
närvarorätt Anna Carlbrant (RP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande
tillägg samt ändringar:
1. Punkt sju i beslutsförslaget får följande lydelse ”
Utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med ett förslag till
avtal mellan nämnden och AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI)”.
2. Ärendet remitteras till utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet
ska ha inkommit senast till kommunstyrelsens sammanträde 201709-05.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Snäckebacksskolan byggs om enligt det beslut som redan är taget,
men arbetet med ombyggnad påbörjas juni 2019.
2. Snäckebacksskolans elever + åk 4-6 elever från vissa skolor flyttas
till en helt ombyggd 4-9 skola i ABRIs lokaler. Möjlig inflyttning
sommaren 2019.
3. ABRIs lokaler, kv Svarven, byggs om till en permanent 4-9 skola
(650-700 elever) inklusive tillagningskök och idrottslokaler.
Moderna lokaler för särskolans träningsskoleverksamhet tillskapas i
samma byggnad.
4. Skogsgårdsskolan byggs om och anpassas till en modern,
miljöanpassad förskola alternativt rivs för att ge plats för en ny
modern förskola 10-12 avdelningar, när Snäckebacksskolan är
ombyggd.
5. Saxemaraskolan anpassas för ytterligare förskoleplatser 2019.
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan anpassas till F-3 med
fritidshem år 2021-2022.
6. Förskolan, l0 avdelningar i södra Kallinge, byggs enligt tidigare
beslut.
7. Utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med ett förslag till
avtal mellan nämnden och AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI).
8. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplaneändring i området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att:
1. Remittera ärendet till utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska
ha inkommit till kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-05.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
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§ 412

Dnr 2017-000510 001

Angående om- och tillbyggnation av Kv Svarven 1
Sammanfattning
I enlighet med policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag översändes härmed förslag till att investera upp till 125 Msek i
om- och tillbyggnad av Kv Svarven 1. Om- och tillbyggnationen sker för att
långsiktigt kunna hyra ut denna fastighet till Utbildningsförvaltningen som
en av ”Framtidens skolor”. AB Ronneby Industrifastigheters styrelse har gett
VD i uppdrag att tillskriva ägaren, Ronneby kommun, avseende
ställningstagande/yttrande om till- och ombyggnationen skall ske.
Beslut i styrelsen för AB Ronneby Industrifastigheter 2017-08-21
Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att investera, under förutsättning att
ägaren så fattar beslut om, upp till 125 Msek i om- och tillbyggnad av Kv.
Svarven l för att långsiktigt kunna hyra ut denna fastighet till
Utbildningsförvaltningen som en av ”Framtidens skolor”. Långsiktigt
hyresavtal till budgeterat avkastningskrav skall förhandlas fram och ingås
mellan ABRI och Utbildningsförvaltningen med fastlagt innehåll och budget
innan entreprenadarbetena påbörjas. Beslöts vidare att VD skall tillskriva
ägaren om yttrande/ ställningstagande till 20l7-09-28.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Roger Gardell (L), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson
(C), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) samt förtroendevald med
närvarorätt Anna Carlbrant (RP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna investeringar upp
till 125 Msek i om- och tillbyggnad av Kv. Svarven 1.
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 godkänna investeringar upp till 125 Msek i om- och
tillbyggnad av Kv. Svarven 1.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 413

Dnr 2017-000505 001

Utbildningsnämnden- Budget 2018- Inriktnings beslut
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-15§ 90
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ref. inledningsvis till de diskussioner
som förts vid Utbildningsnämndens budgetmöte 2017-06-01.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för Väsentliga dispositioner
och äskande om utökad budgetram. Gulmarkerade punkter nr l-24 samt 28
prioriteras. Den numrerade listan över äskanden har ingen
prioriteringsordning.
Bedömning
Volymökningar inom i stort satt alla verksamheter är stora. De tillfälliga fsk.
avdelningarna belägna på Soft Center och Påtorp kan därför inte avvecklas.
Hulta förskola, öppnas i januari 2018. Då kommer det att finnas ytterligare 6
avdelningar mot idag.
Elever från tätorten kommer att skjutsas till Bräkne-Hoby, Hallabro,
Backaryd och Eringsboda under hela 2018. Därmed ökar också personaloch transportkostnaderna.
Ett ökat behov av insatser för elever i behov av stöd ses; exvis inom
särskola/träningsskola. Krav på förändrad timplan medför ändrade
förutsättningar; bl a behov av fler tjänster.
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för stadieindelad timplan som
stegvis införs från år 2018. Skisserad timplan jmf mot nuvarande delgavs
utbildningsnämndens ledamöter. Förslag till reviderad timplan kommer att
framtas och behandlas i utbildningsnämnden framöver.
Vidare informerade kvalitetsutvecklare Annika Forss kring skolans
digitalisering. Programmering kommer bl a att införas som ett tydligt inslag i
flera olika ämnen i grundskolan, elever ska kunnaølösa problem och omsätta
idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.
l-lsatsning för F-9 bedöms till en kostnad av ca 15 Mkr. Kostnadsberäkning
för införande av l-l på F——9 delgavs utbildningsnämndens ledamöter,
liksom sammanställning över interkommunala kostnader och ersättningar.
Nya och befintliga investeringar genomgicks och kommenterades.
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Konsekvensbedömning delgavs nämndsledamöterna. Förvaltningschef
Tommy Ahlquist uppger följande gällande konsekvenser vid ej utökad ram;
Mental förberedelse omställning krävs för de neddragningar inom alla
verksamheter som kommer att bli nödvändiga. Ställning måste tas till
förändringar i skolorganisationen. Försämrad arbetsmiljö - oro i
verksamheten påverkar resultaten. Frågor uppstår även kring hur höja
kvaliteten med ökat antal barn och elever? Troligen kommer det även att bli
ännu svårare att rekrytera behöriga lärare.
Tjänstemannaförslag
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger följande i sitt förslagsmissiv;
"Utbildningsnämnden fick vid nämndsmötet 201 7-06-01 en genomgång av
de underlag som tagits flam under våren 201 7. Dessa genomarbetade
underlag ligger till grand för de äskanden som redovisades vid mötet.
Jag bedömer att inga av de s.k tillfälliga avdelningarna, Fridhems förskola
Softcenter, samt Påtorps avdelningar i nuläget kan läggas ner.
Detta innebär att när Hulta nya förskola öppnar i januari 2018, så har vi
ytterligare 6 avdelningar utöver det antal vi har idag, vilket kommer att
avlasta både Ronneby tätort samt Kallinge.
När det gäller den särskilda IT satsningen (ett lärverktyg/elev) så bör den
satsning som gjorts på gymnasiet nu följas av en satsning på grundskolan.
Utbildningsnämnden kan besluta om att föreslå att hela satsningen F-9
genomförs under 2018, alternativt att 7-9 genomförs under 2018 och att F-6
genomförs under 2019, se nationella krav gällande IT i skolan.
Förändringar i timplanen och dess konsekvenser kan genomföras från
höstterminen 2018.
Utbildningsnämnden skall också fastställa förslag till budget 2018 inom det
av Kommunfullmäktige fastställda planbeloppet. Konsekvensbedömning
enligt den information som gavs vid informationsmötet 201 7-06-01. ”
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Politikerförslag
Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde för Ronnebyalliansens
förslag om avlastning av Ronnebys lärare. I förslagsskrivelsen anförs
följande;
"Legitimerade lärare är den viktigaste enskilda förutsättningen för
elevernas framgång i skolan. Duktiga pedagoger är också nyckeln till att
ge alla elever likvärdiga förutsättningar. För närvarande och över
överskådlig tid råder brist på lärare i hela landet. Ronneby är en av de
kommuner som har stora problem att attrahera lärare i tillräcklig
omfattning. Samtidigt med lärarbristen stiger lärarnas löner, dels som en
följd av konkurrensen och dels tack vare viljan att höja läraryrkets status.
Det finns ett stort behov av att genomföra åtgärder som gör att lärare, och i
senare skede" förskollärare, kan avlastas eftersom många lärare upplever en
ohållbar arbetssituation.
Ökade krav på dokumentation och socialt ansvar kan göra att lärare inte
hinner utveckla sin undervisning och att det går ut över didaktiken.
Lärarbristen är stor och finns inte fler utbildade lärare att tillgå utan andra
lösningar måste till. Detta gör det viktigt att legitimerade lärare i så stor
utsträckning som möjligt används enbart för de arbetsuppgifter som inte kan
utföras av andra. Det är .också viktigt att deras arbete, med stöd från
medarbetare, effektiviseras så långt det är möjligt.
Därför behöver skolan tillföras olika typer av stödfunktioner utifrån vilka
behov som finns på olika skolor. Sådana stödfunktioner kan till exempel vara
lärarassistenter.
En renodling av lärares uppdrag med starkare fokus på det pedagogiska
arbetet och mindre administrativa uppgifter efterjrågas av många lärare.
Därmed kan man anta att det blir mer attraktivt att arbeta i en kommun som
delar upp arbetsuppgifterna på ett tydligt sätt mellan lärare och andra
stödfunktioner som då behöver introduceras.
De nya yrkeskategorier som kan behöva införas är mentor, lärarassistent
och lärarsekreterare. För var och en av dessa behöver utarbetas funktionens
innehåll, dess kontaktytor mot andra funktioner och tänkt rekryteringsprofil.
Detta förslag syftar till att som ett första steg inrätta funktionen
lärarassistent vid de två 7-9 skolor som drivs med Ronneby kommun som
huvudman. Försök med särskilda mentorer sker redan på enstaka program
på Gymnasieskolan Knut Hahn.
Administrationen som ligger utanför lärarens kärnuppdrag- lärandet- har
tyvärr fortsatt utgöra en stor del av lärares arbetsbelastning, något de flesta
lärare anser enligt flera undersökningar. Det är en administrativ
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stödfunktion vars uppgifter bestäms av skolans behov. Om vi inför
lärarassistenter i skolan så kan tiden för administration istället läggas på
för- och efterarbete och kollegialt samarbete.
Lärarassistenter ska alltså inte ersätta en lärare, eller någon stödfunktion
som exempelvis elevassistent, kurator eller vaktmästare. Funktionen ska
fungera som ett administrativt stöd och avlasta lärare med göromål som inte
ingår i kärnuppdraget.
Innehållet i begreppet lärarassistent kommer att behöva formas. En
lärarassistent kan avlasta lärarna genom att ta hand om praktiska göromål,
som tillexempel blankett- och informationshantering, kopiering och
iordningställande av teknik. De kan även bidra till samarbeten kring friluftsoch temadagar med planering, praktisk organisation och utförande.
Exempel:


Administrativa uppgifter som till exempel frånvarorapportering,
busskort, blanketter, särskild kost, informationsmaterial till
vårdnadshavare.



Inrapportering av nationella prov, resultat och annat som inte
innefattar bedömning.



Organisation och administration kring nationella prov.



Bokning av utvecklingssamtal och andra möten med lärare,
vårdnadshavare, elevhälsa och externa kontakter.



Ta fram och beställa lektionsmaterial och läromedel.



Praktiska göromål kring friluftsdagar, föräldramöten, studiebesök.

När en rektor söker en lärarassistent behöver denne specificera
arbetsuppgifterna och vilken bakgrund som krävs. Någon generell utbildning
för lärarassistenter finns inte. Rekryteringskrav för lärarassistenter får bli
föremål för vidare diskussion. Ett exempel på bakgrund kan vara
administrativ erfarenhet. En lärarassistent kan också vara utbildad lärare
utan legitimation. Man kan också tänka sig att några av de 38 000
lärarutbildade som haft annat arbete under några år nu söker sig tillbaka till
skolan.
Kontakter med representanter för de fackliga organisationerna visar att de
ställer sig mycket positiva till förslaget. De båda rektorerna för
Snäckebacksskolan och Kallinge 7-9 önskar att ett första försök omfattar två
lärarassistenter på vardera skolan och att de tillförs medel för detta försök.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Ronnebyalliansen att
utbildningsnämnden fattar beslut
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att begära en utredning av hur nya funktioner skulle kunna inrättas i
Snäckebacksskolan och Kallinge 7-9 under 2018
att som ett första steg föreslå ett önskat uppdrag från
kommunfullmäktige värt 1, 7 mkr under ett år för att täcka kostnaden
för fyra lärarassistenter.”
Vidare redogjorde ordföranden Lennarth F örberg (M) för
Ronnebyalliansens förslag avseende äskanden inför Budget 2018. I utsänt
underlag gul-markerade budgetäskandena l-24 samt nr 28 föreslås
kompletteras med samtliga äskanden gällande volymökningar samt att nr 44
IT-strategi flyttas upp.
Utbildningsnämndens beslut 2017-06-15
Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur
nya funktioner skulle kunna inrättas i Snäckebacksskolan och Kallinge 7-9
under 2018.
Utbildningsnämnden bifaller Ronnebyalliansens andra att-sats om att som ett
första steg föreslå ett önskat uppdrag från kommunfullmäktige värt 1,7 Mkr
under ett år för att täcka kostnaden för fyra lärarassistenter.
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till Budget 2018 med de
överenskomna förändringar som skett under nämndsdiskussionerna som
förts vid dagens nämndssammanträde.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på hänskjuta ärendet till
budgetberedningen för vidare hantering.
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 hänskjuta ärendet till
budgetberedningen för vidare hantering.
________________
Exp:
Budgetberedningen
Utbildningsnämnden
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§ 414

Dnr 2017-000381 009

Remissvar - Välfärdsutredningens slutbetänkande
Kvalitet i välfärden
Sammanfattning
Ronneby kommun är en av remissinstanserna avseende Kvalitet i välfärden –
bättre upphandling och uppföljning. Remissen innebär en inbjudan att lämna
synpunkter.
Regeringen beslutade den 5 mars 2015 att uppdra åt en särskild utredare att
föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda
välfärdstjänster. Utredningen antog namnet Välfärdsutredningen.
I samband med redovisning av betänkande Ordning och reda i välfärden
(SOU 2016:78) så framgick det att uppdraget om hur bättre kvalitetskrav och
system för uppföljning kan utformas för välfärdstjänster samt hur
Inspektionen för vård och omsorgs register kan förbättras och vissa andra
statistikfrågor återstod.
Detta betänkande är avgränsat till att gälla hur bättre kvalitetskrav kan
utformas när kommuner och landsting lämnar över verksamhet, som de är
huvudmän för, till privata aktörer samt hur staten kan bidra till
kvalitetsutveckling inom ramen för de statliga tillsynsmyndigheternas
uppdrag. Många av de bedömningar och förslag som utredningen lämnar är
dock även relevanta för kvalitetsutveckling, kravställande och uppföljning av
sådan verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för i den egna
regin.
Förslag till beslut
Utredningen pekar på vikten av att ställa krav i upphandlingar och
uppföljning av välfärdstjänster samt föreslår nödvändiga ändringar i berörda
lagar. Ronneby kommun delar utredningens uppfattning att ställda krav i
upphandlingar och avtal för välfärdstjänster, ska vara relevanta och att de
följs upp. Kommunen delar också utredningens förslag om att bl a
Upphandlingsmyndigheten bör ges förutsättningar för ett framgångsrikt
arbete med framtagande av vägledningar, och inte minst att nå ut med
kunskap och information så att de används.
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Ronneby kommun har påbörjat ett arbete med uppföljning av krav men
arbetet hade underlättats om vägledningar för både kravställande och
uppföljning hade funnits att tillgå. Som utredningen också pekar på är det
svårt för den ansvariga verksamheten att kvalitets mäta hur avtalad tjänst
utförs.
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen
Att ställa sig positiv till utredningens förslag om åtgärder för Kvalitet i
välfärden – upphandling och uppföljning
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa
sig positiv till utredningens förslag om åtgärder för Kvalitet i välfärden –
upphandling och uppföljning.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 415

Dnr 2017-000322 019

Förlängning av Barn- och ungdomspolitisk strategi
2012-2015
Sammanfattning
Barn- och ungdomspolitiks strategi 2012-2015 syftar till att vara ett stöd i
arbetet med att säkerställa barns och ungdomars rättigheter i Ronneby
kommun. Den utgör en gemensamma plattform för det barn- och
ungdomspolitiska arbetet och tydliggör den politiska viljeinriktningen.
Strategin bygger barnkonventionen, de nationella ungdomspolitiska målen
och kommunövergripande mål samt folkhälsomål.
Revideringen av aktuell strategi bör ske med utgångspunkt från följande:
Nationella lagar och riktlinjer. Barnkonventionen förväntas bli lag 2018,
vilket då kommer påverka kommunal verksamhet.
Lokala behov och förutsättningar. LUPP- enkäten, lokal uppföljning av
ungdomspolitiken, genomförs hösten 2017 och bör vara ett viktigt underlag
för revidering av strategin.
Anpassas eller sammankopplas med andra kommunala styrdokument.
Kommunens Folkhälsopolicy 2013-2018 ska enligt KF beslut revideras
under 2018. Revidering av strategin bör därför beaktas i denna process.
Bedömning
På grund av ovan beskriven faktorer bedöms en revidering av strategin inte
ske förrän 2018. Barn- och ungdomspolitiks strategi 2012-2015 bör därför
förlängas till och med år 2018. Under åtgärder bör texten revideras angående
LUPP- enkäten och att denna genomförs 2017 och redovisa 2018.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige förlänga Barn- och ungdomspolitiks strategi 2012-2015
till och med år 2018. Under åtgärder revideras texten angående LUPPenkäten, att denna genomförs 2017 och redovisa 2018
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige förlänga Barn- och ungdomspolitiks strategi 2012-2015
till och med år 2018. Under åtgärder revideras texten angående LUPPenkäten, att denna genomförs 2017 och redovisas 2018.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 416

Dnr 2017-000101 308

Dialog avseende tillstånd för vinteruteservering i
Ronneby centrum
Sammanfattning
Under hösten 2016 fanns det intresse från några näringsidkare att fortsätta
med uteserveringen även under höst/vinter. Tekniska förvaltningen bestämde
för att ha en provtid för dessa uteserveringar med förutsättningen att vissa
krav skall uppfyllas för att kunna ha vinteruteservering.
Tekniska förvaltningen yttrade sig positivt till ansökningar som hade kommit
in till Polisen. I yttrandet framgick krav på pågående verksamhet även ute på
uteserveringen och utrustning i form av värmekällor, filtar mm.
Vid flera tillfällen utförde Tekniska förvaltningen platsbesök hos sökande
för att säkerställa uppfyllelsen av kraven i yttrandet men inga krav var
uppfyllda.
För att uppmärksamma näringsidkarna om dessa krav togs även personlig
kontakt med verksamheterna men resultatet var det samma som innan. Se
bilder i bilagan.
I början av år 2017 togs problemet med vinteruteserveringar (i form av
dialog) upp i kommunstyrelsens arbetsutskott och Tekniska förvaltningen
ville avsluta provet med vinteruteserveringar och återgår till att enbart bifalla
tillstånd under ordinarie uteserveringstid d.v.s. 15/4-15/10.
Enligt beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-02-20 § 91,
beslutades att remittera detta (att avsluta provet med vinteruteservering och
återgår till att enbart bifalla tillstånd under ordinarie uteserveringstid, 15/415/10) till Fastighetsägarna Syd Ronnebydistriktet, Ronneby Handel- &
Intresseförening samt Näringslivsrådet.
Tekniska förvaltningen har erhållit remissvar från de nämnda instanserna
ovan och dessa finns som bilaga i ärendet.
Bedömning
Fastighetsägarna Syd Ronnebydistriktet och Ronneby Handel- &
Intresseförening skriver i sina remissvar att de är positiva avseende
vinteruteserveringar men påpekar även att reglerna skall följas för att ge ett
inbjudande intryck.
Näringslivsrådet uttrycker sitt stöd och har förståelse avseende förslaget om
att avsluta provtiden med tanke på hur vinteruteserveringar har fungerat.
Vidare skriver Näringslivsrådet i sitt remissvar att hålla möjligheten för
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vinteruteservering i framtiden öppen relaterat till vad kommun, handlare och
fastighetsägare gemensamt kommer fram till under den BID-process för
utveckling av ett levande centrum som startar upp under hösten 2017.
Tekniska förvaltningens bedömning med hänsyn till remissvaren och
kommunens tillsyn påvisar att försöket med vinteruteserveringar har fungerat
dåligt och syftet med att göra Ronneby centrum mer levande och attraktivt
även under vintertid inte uppnåtts.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
-Att Ronneby kommun avslutar provet med vinteruteservering och återgår
till att enbart bifalla tillstånd under ordinarie uteserveringstid enligt befintligt
gestaltningsprogram.
-Att Ronneby kommun vidare utreder frågan baserat på vad kommun,
handlare och fastighetsägare gemensamt kommer fram till under den BIDprocess för utveckling av ett levande centrum som startar upp under hösten
2017.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) samt
förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant (RP).
Yrkanden
Roger Gardell (L) yrkar enligt följande vad gäller första att-satsen i förslag
till beslut:
Att Ronneby kommun avslutar provet med vinteruteservering och återgår till
ordinarie uteserveringstid enligt befintligt gestaltningsprogram. Möjlighet att
söka tillstånd utanför ordinarie uteserverings tid ska finnas. Regler ska följas
vid uteservering utanför ordinarie uteserveringstid. Beslut tas i varje enskilt
fall.
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på andra att-satsen i
förslag till beslut och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden vad gäller första att-satsen i förslag till beslut, bifall mot avslag,
och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med tjänsteförslaget.
Omröstnings begärs och följande propositionsordning godkänns.
De som önskar bifalla tjänsteförslaget avseende första att-satsen i förslag till
beslut röstar JA.
De som önskar bifalla Roger Gardells (L) ändringsyrkande avseende första
att-satsen i förslag till beslut röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges, i enlighet med nedan, fem (5) JA-röster
och två (2) NEJ-röster, varefter ordförande finner att arbetsutskottet beslutar
i enlighet med tjänsteförslaget.
Ledamot

JA

NEJ

Roger Gardell (L)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Kenneth Michaelsson (C)

X

Peter Bowin (V)

X

Tommy Andersson (S)

X

Malin Norfall (S)

X

Roger Fredriksson (M)

X

Totalt

5

2

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:
1. Ronneby kommun avslutar provet med vinteruteservering och återgår
till att enbart bifalla tillstånd under ordinarie uteserveringstid enligt
befintligt gestaltningsprogram.
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2. Ronneby kommun vidare utreder frågan baserat på vad kommun,
handlare och fastighetsägare gemensamt kommer fram till under den
BID-process för utveckling av ett levande centrum som startar upp
under hösten 2017.
Reservation
Roger Gardell (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 417

Dnr 2017-000473 310

Trafikredovisning 2016
Sammanfattning
-Antal utfärdade parkeringsanmärkningar, bilaga 1
-Antal p-tillstånd för rörelsehindrade, bilaga 2
-Antal bilflyttsärenden, bilaga 3
-Trafikolycksstatistik


Hela Ronneby kommun, bilaga 4



Ronneby kommuns väghållningsområde, bilaga 5



Jämförelse 2012-2016, bilaga 6

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet hänskjuts till
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen.
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§ 418

Dnr 2017-000436 041

Hyreshöjning Backens kök.
Sammanfattning
Backens kök lagar idag mat till Backarydskolan där Mosippans förskola är
inhyst. Enligt tidigare beslut ska Backen även förse Hallabroskolan och
Kastanjens förskola med mat. Volymökningar i Backarydskolan och
Mosippans förskola medför att Mosippans förskola flyttar ur Backarydskolan
och in i baracker på skolgården. Även Hallabroskolan och Kastanjens
förskola har volymökningar vilket medför ytterligare fler portioner ska
tillagas. Kostenheten har tidigare tilldelats medel för hyresökning samt
investeringar men nya volymökningar medför behov av större lokaler med
mer förvaringsutrymme samt större vagnhall vilket medför ytterligare ökning
av hyran med 47 tkr per år. Då tillagningen i Backaryd och Hallabro
koncentreras till Backen bör även ett eventuellt äldreboende i Hallabro
kunna förses med mat från Backen.
Bedömning
Beslut önskas så att Ronnebyhus kan påbörja projektering.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår KSau att föreslå KS att föreslå
KF att projektering kan börja
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att projektering kan börja.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 419

Dnr 2017-000030 109

Besvarande av medborgarförslag - Hålla ett
ungdomsråd som Ronneby kommun ansvarar för.
Sammanfattning
Nellie Cedermalm och Elise Bengtsson har inkommit med ett
medborgarförslag om att bilda ett ungdomsråd som Ronneby kommun
ansvarar för. Ungdomarna i Ronneby kommun ska få sin röst hörd och
medverka till att göra Ronneby kommun till ett hållbart och bättre samhälle.
Ungdomsrådet förslås bestå av ungdomar från 7-9 och gymnasieskolor i
kommunen. I ungdomsrådet ska samhällsfrågor diskutera utifrån ett
ungdomsperspektiv. Ordförande i rådet ska ha som uppgift föra vidare
förslagen till Kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget har sänts på remiss till fritid- och kulturnämnden för
yttrande.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnder ställer sig positiva till förslaget om att bilda ett
ungdomsråd och betonar vikten av att ungdomarna själva bestämmer form
och innehåll. Vidare anses att förslaget bör behandlas vidare ute i skolornas
klassråd samt som ett ärende i Ungdomsfullmäktige för utformning syfte och
innehåll. Ansvaret för Ungdomsfullmäktige ligger under förvaltningens
fritidsgårdsverksamhet.
Förslaget om att bilda ett ungdomsråd i Ronneby kommun går i linje med
kommunens arbete med att stärka barns rättigheter utifrån barn- och
ungdomspolitiken samt att stärka kommunens barn och ungdomsperspektiv i
helhet. Det finns ett behov av att se över befintliga forum och metoder för
barns och ungdomars delaktighet och inflytande samt att utveckla nya.
Hösten 2017 genomförs Lupp- enkäten i Ronneby kommun. Enkäten ger
svar på hur ungdomar i vår kommun ser på inflytande, skola, fritid, arbete,
hälsa och framtidsplaner. För att analysera och sprida resultatet har det
bildats en samverkansgrupp mellan berörda förvaltningar. Gruppen ska
tillsammans med ungdomar i Ronneby kommun identifiera områden som
kommunen bör fokusera på och utforma förslag på insatser för dessa. Denna
grupp föreslås tillsammans med ungdomar i kommunen arbeta fram form
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och innehåll för förslaget ungdomsråd. Gruppen består av representanter från
kommunens 7-9 skolor, gymnasieskolor, fritidsgårdsverksamheten och
socialtjänsten. Gruppen samordnas av kommunens folkhälsosamordnare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att formerna för ungdomsrådet tas fram i samverkan mellan berörda nämnder
och ungdomar i Ronneby kommun samt att medborgarförslaget därmed
anses besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att utreda införandet och eventuella
former för ett ungdomsråd mellan berörda nämnder och ungdomar i
Ronneby kommun samt att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
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 utreda införandet och eventuella former för ett
ungdomsråd mellan berörda nämnder och ungdomar i Ronneby kommun
samt att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 420

Dnr 2017-000172 109

Besvarande av medborgarförslag - Renovera
iläggningsrampen i Ronneby Hamn och gör den
tillgänglig till allmänheten för sjösättning av större och
mindre båtar samt tillresta, tex trollingfiskare
Sammanfattning
I ankommet medborgarförslag föreslår Jan Hansen en renovering av
iläggningsrampen i Ronneby Hamn med syfte att göra den tillgänglig för
allmänheten vid sjösättning av både större och mindre båtar samt tillresta,
t.ex. trollingfiskare.
En stödkant som håller vägbeläggningen på plats intill rampen föreslås
monteras/gjutas. Rampen behöver vidare rensas från grus och ett par större
betongbryggor i ett L föreslås placeras som vågbrytare så att rampen blir
användbar även vid lite vind.
Genom att ruta in en större parkering och hänvisa trollingfiskare och större/
mindre båtar till Ronneby hamn, alternativt till parkeringen norr om
Strandhemsvägen, kan parkering av trailers vid Ekenäs/ Villa vassen
förbjudas. Tydliga parkeringshänvisningar för båttrailers skulle förbättra
både tillgänglighet och parkeringssituation vid Ekenäs/ Villa vassen.
Bedömning
Ärendet har varit på remiss hos tekniska förvaltningen vilka yttrar följande:
Det pågår en utredning om hur Ronneby hamn skall utvecklas. Detta arbete
leds av näringslivsenheten och beräknas redovisas under våren 2017. Innan
denna utredning är klart gör tekniska inga åtgärder i hamnen.
Förslaget är bra om det passar in i den utredning näringslivsenheten arbetar
med. Tekniska förvaltningen ser inga hinder att för utförande av hela eller
delar av medborgarförslaget så länge det inte ärr motstridigt
näringslivsenhetens förslag på utveckling av hamnområdet.
Näringslivsenheten yttrar att de delar tekniska förvaltningens åsikter om
hantering av ärendet samt att aktuell utredning om Ronneby hamn pågår och
skall presenteras i samband med höstens budgetprocess.
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Kommunledningsförvaltningens utredning av aktuellt medborgarförslag
finner att motionären har inkommit med goda idéer och förbättringsförslag
som kan gagna likväl kommunens egna invånare som besökande turister och
fiskeintresserade. Både tekniska förvaltningen och näringslivsenheten ställer
sig positiva till medborgarförslaget, men innan pågående utredning är färdig
och presenterad kan inte löfte ges om framtida utvecklingsinsatser avseende
renovering av iläggningsramp i Ronneby hamn.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att efter presentation av utredning
avseende Ronneby hamns utveckling beakta om insatser för renovering av
iläggningsramp samt förändrandring av parkeringsmöjligheterna för
båttrailrar i hamnområdet enligt medborgarförslagets intentioner är möjliga.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att
medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. ge tekniska förvaltningen i uppdrag att efter presentation av
utredning avseende Ronneby hamns utveckling beakta om insatser
för renovering av iläggningsramp samt förändrandring av
parkeringsmöjligheterna för båttrailrar i hamnområdet enligt
medborgarförslagets intentioner är möjliga.
2. Medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 421

Dnr 2014-000578 109

Besvarande av medborgarförslag från Max Villman om
att utannonsera kommunens jaktarrende till
kommuninvånarna
Sammanfattning
Max Villman lämnar följande förslag:
Säg upp alla jaktarrenden på kommunens mark från och med nästa säsong.
Utannonsera dessa jaktarrenden till kommuninvånarna, eventuellt till ett
högre pris än 60:-/ha. Skriv in som klausul till jaktarrendet att man som
jakträttsarrendator måste verka för att en majoritet av jaktlagets medlemmar
måste vara bosatta i kommunen eller åtminstone i länet.
Kommunstyrelsen beslutade i § 166/2015-06-02 att:
återemittera ärendet till tekniska förvaltningen med hänvisning att helhetssyn
saknas
uppdra tekniska förvaltningen att presentera en redogörelse om hur liknande
ärenden hanteras i andra kommuner där nackdelar respektive fördelar
inkluderas
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i § 224/2016-05-23 återremittera
ärendet för att formulera ett avslag.
Bedömning
JAKTRÄTT
Tekniska förvaltningen upplåter jakträtt på kommunens mark. De flesta av
kommunens arrendatorer har haft jakträtten sedan lång tid tillbaka. De flesta
av kommunens avtal har efter hand förhandlats om och är nu ettåriga, dels på
grund av att kommunen ska kunna ha möjlighet att ändra användning på sin
mark, t ex exploatering, dels för att kommunen ska kunna avbryta avtal med
icke lämpliga arrendatorer.
När kommunen upplåter jakträtt till nya arrendatorer är det viktigt att
kommunens handläggare bildar sig en god uppfattning om den tilltänkte
jägaren. Detta sker genom kontakter med befintliga jägare. Den tilltänkte
arrendatorn ska uppvisa bevis på jägarexamen och vapenlicens.
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I fall där kommunen köper mark, förekommer det ofta att den befintliga
ägaren förbehåller sig rätten till jakten tills vidare eller att kommunen övertar
befintliga nyttjanderätter.
En annan viktig faktor i valet av arrendator är hur marken som ska upplåtas
ser ut. Är området tillräckligt stort för att det ska vara en egen nyttjanderätt
eller är det mer vettigt att angränsande markägare erbjuds nyttjanderätten?
VILTVÅRD
För att viltvården ska fungera krävs stabilitet och kontinuitet, vilket
möjliggörs genom låg omsättning på väl fungerande jaktarrendatorer.
Bakom de flesta av våra arrendatorer finns det jaktlag. Jaktlag främjar
stabiliteten och nya jägare uppfostras att vårda viltet.
Många områden ingår i viltvårdsområden eller älgskötselområden. I dessa
fall gäller deras regler över kommunens.
En förutsättning för att bedriva en god viltvård och hålla viltstammen på en
lagom nivå är kontinuerlig och frekvent jakt. Nya jaktarrendatorer bör därför
vara kommuninvånare. Undantagna är de befintliga nyttjanderätterna och de
där säljare förbehåller sig jakträtten. Kommunen har just nu två
jaktnyttjanderätter av totalt ca 30 st där arrendatorerna inte än
kommuninvånare.
SKYDDSJAKT
Är området tätortsnära läggs det till skyddsjägarnas ansvarsområde.
Med tätortsnära menas detaljplanelagd mark eller mark som ligger intill
bebyggelse.
Skyddsjägare tillsätts genom att befintliga jaktlag utser någon som passar in i
gruppen eller på nya områden genom rekommendationer.
Kommunens praxis för befintliga jaktnyttjanderätter är 60 kronor/ha
(basindex 2004) + moms.
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Markförvaltaren har jägarexamen och diskuterar jaktfrågor främst med
skyddsjägarna, men också med jägarförbundet.
JÄGARFÖRBUNDET
Kontakt har tagits med Jägarförbundets jurist som främst menar att
handläggaren ska se till kommunens bästa. Detta innebär att kommunen bör
använda sig av lokala jägare. Handläggaren gör rätt i att diskutera med
skyddsjägarna, för i jägarkretsar sprider sig saker snabbt! Nya avtal ska vara
ettåriga, för kommunen vet ändå inte riktigt vem det är vi upplåter jakten till
förrän det gått ett antal år. Om vi inte har någon speciell jägare vi vill upplåta
marken till kan kommunen i stället för att annonsera ut jakten vända oss till
det älgskötselområde eller licensområde marken ingår i och fråga om de har
någon de vill rekommendera. Det är bra att upplåta till någon som redan
deltar i redan etablerad samverkan.
SLUTSATS
Kommunen bör behålla befintliga arrendatorer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 422

Dnr 2017-000188 109

Besvarande av medborgarförslag - angående planering
och anläggning av spontanidrottsplatser
Sammanfattning
I ett medborgarförslag från Veronica Barbic argumenteras för en
omprioritering av befintlig prioriteringslista för anläggning av
spontanidrottsplatser. Förslagsställaren menar att de finns ett stort behov för
skolan då antalet barn och elever ökar och inomhushallen är i minsta laget.
Behovet är också stort för föreningar då det idag saknas belyst yta för
åretruntaktiviteter utomhus. En lämplig placering enligt förslagsställaren är i
närheten av skolan eller centralt i Hallabro.
Bedömning
Remissyttrande från fritid- och kulturnämnden
De spontanidrottsplatser som idag är beslutade kommer att byggas under
2017-2018. Det handlar om Backaryd, Älgbacken, Saxemara och
Johannishus. Efter detta kommer en ny diskussion att inledas om nästa
omgång av spontanidrottsplatser. Förslag på platser kommer då att läggas
utifrån behov och prioriteringar. Hänsyn tas då till balans mellan landsbygd
och de större orterna för att skapa rättvisa och ta hänsyn till
likvärdighetsprincipen.Fritid- och kulturnämnden lämnar följande
beslutsförslag; Medborgarförslaget tas med i nästa investeringsomgång av
spontanidrottsplatser 2019 och framåt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslår
kommunfullmäktige att med fritid- och kulturnämndens yttrande som
underlag besluta att medborgarförslaget tas med i nästa investeringsomgång
av spontanidrottsplatser 2019 och framåt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C) och Roger Gardell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet hänskjuts till
budgetberedningen samt att medborgarförslaget därmed anses vara besvarat.
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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 hänskjuta ärendet till budgetberedningen samt att
medborgarförslaget därmed anses vara besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 423

Dnr 2017-000176 624

Besvarande av motion från gruppledare Willy Persson
(KD) angående tryggare skolor och förstärkt elevhälsa i
Ronneby
Sammanfattning
Willy Persson för Kristdemokraterna (KD) har lämnat en motion till
Ronneby kommun angående tryggare skolor och förstärkt elevhälsa i
Ronneby. KD anser att kommunen måste ta ett större ansvar både i samhället
i stort och i skolan för att skapa trygga miljöer för barn och ungdomar. KD
föreslår att kommunen anställer ordningspersonal på högstadiet och
gymnasiet, i syfte att avlasta lärarna som rastvakter. Detta ska enligt
förslagsläggaren avlasta lärarna så att de istället kan ägna sig åt
undervisningen och dess planering.
Vidare föreslås att elevhälsan förstärks genom att eleverna får större tillgång
till elevhälsopersonal på skolorna.
Willy Persson föreslår att Ronneby kommun anställer ordningspersonal på
högstadie- och gymnasieskolorna och att elevhälsan förstärks så att den blir
mer tillgänglig för eleverna.
Bedömning
Förslaget har av undertecknad, jurist Sanja Gojkovic, skickats på remiss till
utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden yttrar sig att med de senaste årens stora mottagande av
nyanlända elever inte är oväntat att konflikter uppstår och att situationer har
medfört kränkningar, hot och våld, särskilt vid Gymnasieskolan Knut Hahn.
Ordningsvakter har anlitats vid särskilda, extrema händelser och är inte en
reguljär åtgärd. Ordningsvakter efterfrågas dock inte av rektorer. Insatser i
form av fritidsledare har anställts och effekterna har än så länge visat sig
verkningsfulla när det gäller positiv stämning, trygghet och studiero på
skolan. Vid högstadieskolorna arbetar socialpedagoger och resurs/elevassistenter för att skapa motsvarande studiero. Elevhälsan har utökats i
kommunens organisation med fler skolsköterskor och även kurators- och
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psykologresurs. Även i framtida budgetäskande finns förstärkning av
elevhälsan med. Se bifogat sammanträdesprotokoll (bilaga B) för fullständig
bedömning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige:
att avslå den första att-satsen i motionen samt,
att anse att den andra att-satsen i motionen som besvarad i och med
bedömningen ovan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Avslå den första att-satsen i motionen samt,
2. Den andra att-satsen i motionen som besvarad i och med
bedömningen ovan.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 424

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. Detta redovisades i en tjänsteskrivelse från januari 2017 och var
uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16. Arbetsutskottet
beslutade att återremittera ärendet för att se över om det verkligen behövs så
mycket resurser.
Bedömning
Bedömningen sedan tidigare är inte förändrad. Det finns resekostnader
förknippat med deltagande i nätverket samt förväntningar på att deltagande
kommuner att arbeta aktivt med frågorna som nätverket omfattar. Bedömd
arbetsinsats om minst 20% av en heltidstjänst, motsvarande ca 120 tkr/år,
kvarstår. Kostnaden är beräknad på 35 tkr i månadslön. I dagsläget finns inga
personella resurser för detta. Ett beslut om deltagande kräver politisk
omprioritering av uppdrag till förvaltningen.
Motionen bör inte bifallas om det inte tillförs ekonomiska resurser för
resekostnader (biljetter, hotell, traktamente etc) för nätverksträffar samt
personella resurser för att arbeta med frågan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 425

Dnr 2017-000461 821

Äskande om medel till ny omklädningsbyggnad på
Brunnsvallens idrottsplats
Sammanfattning
Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-06-15 § 97
Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 64/23017 att återremittera
ärendet med följ ande motivering: för vidare utredningen av bl a
kostnaderna.
Tekniska förvaltningen har gjort en grov kostnadskalkyl i ärendet. Tekniska
förvaltningen har inte fått något uppdrag eller budget i ärendet.
Alternativ l & 2 - Kostnad 7, 5 miljoner kronor(vad som avgår från
försäkringen är inte frånräknat).
Alternativ 3 - Kostnad 12 miljoner kronor (vad som avgår från försäkringen
är inte frånräknat).
Föreningarna som nyttjar Brunnsvallen förordar alternativ 3, även om
byggnationen drar ut på tiden. Byggnaden som brann ner byggdes på 1970talet och efter detta har Brunnsvallen utvecklats med bl a konstgräs. Behovet
är en ny omklädningsbyggnad enligt dagens standard.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-06-15 § 97
Fritid- och kulturnämnden beslutar att förorda alternativ nr 3 med en
kalkylerad, beräknad kostnad om ca 12 miljoner kronor (exkl. ersättning från
försäkringsbolaget).
Att hos kommunstyrelsen äska om medel för den merkostnad som uppstår
utöver erhållet belopp från försäkringsbolaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup
(SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet för en
behovs- och kostnadsanalys samt att fritid- och kulturnämnden återkommer
med ärendet till budgetberedningen under hösten.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för
upprättande av en behovs- samt kostnadsanalys samt att fritid- och
kulturnämnden återkommer med ärendet till budgetberedningen i höst.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden.
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§ 426

Dnr 2017-000462 816

Äskande om tilläggsanslag till Drogfri verksamhet mötesplats gymnasiet
Sammanfattning
Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-06-15 § 104
Ärendet återremitterades under § 89/2017 med motiveringen att fritid- och
kulturförvaltningen fick i uppdrag att undersöka om det finns andra mer
lämpliga lokaler för verksamheten, tex lokalen som ”skaten” använder uppe
på Bruket, att samordna tjänster för verksamheten och redovisa detta på
sammanträdet i juni 2017 samt en tidplan för genomförandet.
Fritidsledargruppen föreslår en separat verksamhet för mötesplats för
gymnasieungdomarna och inte i närheten av Bruket. ”Skaten” har en väl
fungerande och stor verksamhet i lokalen på Bruket. Någon ny lokal kan för
tillfället inte presenteras. Tidplanen är av verksamheten ska komma igång
årsskiftet 2017/2018.
Tomas Lund (SD) informerar om att det finns en lokal för uthyrning uppe på
Willys taket.
Fritid- och kulturnämnden beslut 2017-06-15
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschefen och
enhetschefen i uppdrag att hitta en lämplig lokal för mötesplats för
gymnasieungdomarna.
Att hos kommunstyrelsen äska om ett tilläggsanslag om 315 tkr för 1,5
tjänst.
Att ur 2017 års investeringsbudget, div utrustning, ta i anspråk erforderlig
kostnad for anskaffning av inventarier, dock max l00 tkr. Att eventuell
hyreskostnad ska tas ur investeringsbudgeten, div utrustning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) samt Peter
Bowin (V).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet för en
behovs- samt kostnadsanalys av förslaget. Redovisning sker till
budgetberedningen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för upprättande av en
behovs- samt kostnadsanalys. Ny redovisning sker till budgetberedningen i
höst.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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§ 427

Dnr 2016-000343 214

Hyresavtal och ersättningsanspråk avseende
verksamhet i lokaler på Ronneby 1:27 Östra Piren
Sammanfattning
Undertecknad, jurist Sanja Gojkovic, informerar om hur handläggningen av
tvisten mellan Ronneby kommun och Allt i Marin AB fortgår.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås notera informationen till protokollet
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Peter Bowin (V).
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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§ 428

Dnr 2017-000415 009

Remiss - Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och
utbildningsväsendet (SOU 2017:49)
Sammanfattning
Ronneby kommun mottog den 12 juni 2017 ett betänkande från
Utbildningsdepartementet avseende EU:s dataskyddsförordning (DSF) och
utbildningsväsendet. Betänkande är en utredning med tillhörande lagförslag
avseende hur reglerna i DSF ska anpassas efter skolväsendet. Med
skolväsendet avses förutom den skolgång som är kommunal regi, även
lagändringar som avses tillämpas hos Centrala Studiestödsnämnden,
yrkeshögskolan och andra statliga myndigheter. Den kommunala skolan
berörs i en mindre omfattning i nämnda utredning.
Bedömning
Utredningen riktar sig i stor utsträckning till statliga myndigheter. Förvisso
föreslås ett helt nytt kapitel i skollagen (28 a kap.) men det nya kapitlet har
inte principiell betydelse för kommunens verksamhet. Kommunen och dess
huvudmän måste anpassa sig till DSF:s förutsättningar för
personuppgiftsbehandling oavsett om lagändring i skollagen genomförs.
Ändringarna som lyfts fram i betänkandet är enbart ett förtydligande av
DSF:s regler, vilka ovillkorligen måste tillämpas med anledning av DSF:s
ikraftträdande den 25 maj 2017. Följaktligen är det undertecknads
bedömning att remissyttrande är överflödigt i detta fall, likväl att det inte är
principiellt intressant för kommunen att yttra sig i frågan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att avstå från att yttra sig över det inkomna
betänkandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att avstå
från att yttra sig över det inkomna betänkandet.
Om möjligt önskas ett remissyttrande från utbildningsnämnden till
kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-05.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
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§ 429

Dnr 2017-000209 019

Informationssäkerhetspolicy för Ronneby kommun
Sammanfattning
Undertecknad har framställt ett förslag på informationsäkerhetspolicy
(nedan kallad enbart policy) för Ronneby kommun, se bifogad bilaga.
Förslaget är framställt med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) metodstöd, samt i samråd med IT-enheten.
Bedömning
Undertecknad har inom ramen för sitt uppdrag som jurist med
informationssäkerhetsansvar framställt ett förslag till policy. Policyn är
bredare än IT-säkerhet och ska tillämpas vid all hantering av information,
inte bara digital. Förslaget utgår från MSB:s normalförslag, som här har
justerats efter Ronneby kommuns lokala förutsättningar. Policyn är
kortfattad eftersom den enbart ska beskriva ett värderande förhållningssätt,
inte detaljreglera. Detaljreglering av informationssäkerhetsfrågor kan
beskrivas utförligare i användarinstruktioner.
När det kommer till förvaltningarnas informationssäkerhet, är det
undertecknads bedömning att det ankommer de själva att anta dessa. Detta
med anledning av att informationssäkerheten har nära samband med
personuppgiftshantering. Varje nämnd (inkl. kommunstyrelsen) och
bolagsstyrelse är självständiga personuppgiftsansvariga. De har bäst
kännedom om sina behov och system i verksamheten och därmed är det
lämpligast att de utformar dessa själva. En konkretisering av
informationssäkerhetsregler ska utgå från vad som är föreskrivet i denna
policy.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta
Informationsäkerhetspolicy för Ronneby kommun
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Peter Bowin (V) och Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återemittera ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
________________
Exp:
Sanja Gojkovic, jurist
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§ 430

Dnr 2016-000417 000

Delredovisning Ny Ronneby.se
Sammanfattning
Projektet befinner sig i stort i fas med ursprunglig projektplan med något
reviderad tidsplan. Sedan projektet startades upp har en ny
kommunikationschef tillträtt och såväl projektledning som arbetsgrupp har
förändrats. Fokus för den nya plattformen är responsivitet, tillgänglighet och
funktionalitet. Stor tyngdpunkt läggs på användarvänlighet och innehåll.
Vissa modifieringar har behövts göras i form av tilläggsbeställning för
funktionalitet, utbildning av fler redaktörer för arbete med innehållet samt
förlängd tidsram för redaktionellt arbete. Lansering av en ny responsiv
ronneby.se planeras i form av en Beta-Version i september och i skarpt läge
oktober-november.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup
(SD) och Tommy Andersson (S).
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.
________________
Exp:
Kommunikationsenheten
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§ 431

Dnr 2017-000403 140

Remiss - Departementspromemorian regionalt
utvecklingsansvar i Stockholm, Kalmar och Blekinge
län (Ds 2017:20)
Sammanfattning
Regeringskansliet har översänt departementspromemorian Regionalt
utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län på remiss.
Förslaget innebär att Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(2010:630) ändras så att även Stockholms, Kalmar och Blekinge län
omfattas av lagen. Ändringarna görs efter att landstingen i dessa län har
ansökt hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i
respektive län. Remisstiden är fram till 15 september 2017.
Bedömning
Ronneby kommun har genom kommunfullmäktigebeslut 2015-12-10 § 337
ställt sig bakom landstingets ansökan om att bilda en regionkommun den 1
januari 2019.
Lagändring enligt föreliggande departementspromemoria är en förutsättning
för att detta ska kunna ske. Kommunerna i länet samt landstinget har tagit
fram ett gemensamt yttrande enligt bilaga. Yttrandet innebär att det inte finns
några erinringar mot förslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att anta förlag till yttrande som sitt eget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta
förlag till yttrande som sitt eget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 432

Dnr 2017-000425 014

Remiss - Länstransportplan för Blekinge 2018-2029
Sammanfattning
Region Blekinge har översänt Länstransportplan för Blekinge 2018-2029 på
remiss.
Regeringen har uppdragit åt länsplaneupprättarna, i Blekinge Region
Blekinge, att upprätta förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Länsplanen ska
beskriva länets transportsystem med dess funktioner och brister, utifrån mål
och behov. Vidare utgör länsplanen underlag för infrastrukturåtgärder inom
länet. De återgärder som prioriteras ska, utifrån störst samhällsekonomisk
nytta, bidra till ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem för
tillväxt och utveckling samt stå i samklang med de regionala och nationella
målen inom transportpolitiken.
Blekinge har i förslagsramen tilldelats 514 mkr för tidsperioden, vilket i
princip innebär 42,8 mkr per år.
De strategiska ställningstaganden som gjorts inför tidigare
planeringsomgångar kvarstår med satsningar på järnväg och sammodala
godstransporter för att bidra till en hållbar utveckling genom klimateffektiva
transportlösningar.
Inriktningen i denna plan följer länsplanen 2014-2025 med utgångpunkt i
den regionala utvecklingsstrategin Attraktiva Blekinge. Liksom tidigare
ligger fokus på Blekinges strategiska position i södra Östersjöregionen. I
jämförelse med planen 2014-2025 har vikten av ökad integrering mellan
regionerna i Sydsverige och tillgänglighet till Stockholm, Öresundsreg-ionen
och för ökad handel över Östersjön förtydligats.
Sedan den tidigare planens upprättande har fördjupade diskussioner förts i
samband med de nyttoanalyser som togs fram till Sverigeförhandlingen.
Samverkan har skett mellan de Sydsvenska regionerna med framtagandet av
en gemensam systemanalys och positionspapper för infrastrukturens
utveckling. Båda dessa processer har satt avtryck i länstransportplanen.
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Bedömning
Länstransportplanen beskriver på ett bra sätt förutsättningarna och
utgångspunkterna för de förslag som sedan läggs.
Ronneby kommun menar att det är helt riktigt att betona vikten av
samverkan mellan nationella planens och länstransportplanens satsningar
och att staten bör ta ett större ansvar för att finansiera t ex anslutningar till
centralt utpekade hamnar. Det är också angeläget att verka för att
kostnaderna för de åtgärder som kommer fram av utredningen beträffande
Blekinge kustbana kommer med i den Nationella planen.
Att utifrån Riksväg 27 roll bl a som en viktig länk mellan sydöstra Sverige
och västkusten prioritera att åtgärda en längre sammanhållen sträcka för att
få ökad effekt och till lägre kostnad stöds av Ronneby kommun. Det är också
mycket positivt att GC-åtgärder ingår i projektet.
Ronneby kommun noterar också skrivningarna i planen om att möjligheterna
att resa kollektivt till och från flygplatsen bör öka och att tåganslutning kan
vara en intressant möjlighet. Det är positivt att eventuell tåganslutning vid
flygplatsen tas med i den åtgärdsvalstudie som görs för mötesstation på
Blekinge kustbana i höjd med Kallinge.
Ronneby kommun noterar att trots att det i planförslaget sägs att åtgärder för
att underlätta för cykling är prioriterade så avsätts mindre medel i denna plan
än i nu gällande länstransportplan. Ronneby kommun ifrågasätter att när det
gäller cykelvägar längs statliga vägar ska till överenskommelser med
kommunerna om medfinansiering för att åtgärderna ska läggas in i planen. I
de fall det finns och sedan länge funnits påtalade brister beträffande säkerhet
för gående och cyklister vid en statlig väg bör utgångspunkten vara att
åtgärder bekostas med statliga medel.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att besluta föreslå Kommunfullmäktige att besluta att överlämna ovanstående
som Ronneby kommuns yttrande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att sända ärendet vidare till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar sända ärendet vidare till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 433

Dnr 2017-000133 253

Ronneby 22:1 - fastighetsreglering till Åkern 1
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i § 105 / 2017-03-30 att sälja marken enligt
framtaget avtal. Detta avtal, Kontrakt för köp av del av fastighet, gällde
fastighetsreglering av 4000 kvm från Ronneby 22:1 till Åkern 1.




Köparen önskar nu att fastighetsköpet skall ändras från
fastighetsreglering till avstyckning.
Köparen önskar också ett medgivande att överlåta
tomten till ett annat bolag.
Ärendet kompletteras med ett arrendeavtal gällande
marken som är utlagd i detaljplanen som lokalgata.

Köparen har beviljats förtida tillträde till tomten.
Bedömning
Genom att ändra punkt 3.2 och 9.2 i avtalet, från fastighetsreglering till
avstyckning, kan lantmäteriet lägga avtalet till grund för en avstyckning.
Enligt avtalet, Kontrakt för köp av del av fastighet, punkt 4 får köparen inte
utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan
byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Ett medgivandeavtal har upprättats. Då
beslutet att sälja marken är taget av kommunfullmäktige, måste beslutet om
medgivande att överlåta fastigheten till annat bolag också tas av
kommunfullmäktige.
Den del av Ronneby 22:1 som ligger mellan de 2 tomterna, i detaljplanen
utlagd som lokalgata, kan kommunen inte sälja i dagsläget. För att köparen
ska kunna använda denna mark bör ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal
upprättas. Arrendeavgiften föreslås till 100 kronor/år, vilket är ett avsteg från
gällande riktlinjer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
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 godkänna ändringen i ”Kontrakt för köp av del av
fastighet”
 godkänna att avtalet överlåtes i enlighet med bilagt avtal,
Medgivande till överlåtelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
bilagt arrendeavtal.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 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 kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att
1. godkänna ändringen i ”Kontrakt för köp av del av fastighet”
2. godkänna att avtalet överlåtes i enlighet med bilagt avtal,
Medgivande till överlåtelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
bilagd arrendeavtal.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 434

Dnr 2017-000482 214

Uppdrag ny detaljplan norra Viggen
Sammanfattning
Genom Ronneby kommuns köp av Sörby 5:17 finns nu möjlighet att utöka
handelsområdet Viggen. Behovet av ny detaljplanelagd mark på området för
handelsändamål är stor. Planarbetet på detta område bör få hög prioritet.
Bedömning
I slutet av juni genomfördes köpet av fastigheten Sörby 5:17. Genom köpet
finns nu möjlighet att utöka handelsområdet Viggen. Behovet av ny
detaljplanelagd mark på området för handelsändamål är stor. Intressenter för
att etablera sig i området finns.
Området som måste planläggas innan ny bebyggelse kan ske är ca 30 000
kvm stort, se bifogad karta.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta ge i uppdrag åt Miljö- och
Byggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för del av Sörby 5:17 samt att
planen får hög prioritet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge i uppdrag åt Miljö- och Byggnadsnämnden att
upprätta ny detaljplan för del av Sörby 5:17 samt att planen får hög prioritet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 435

Dnr 2017-000506 214

Detaljplan för Hoby 1:23 mfl
Sammanfattning
Adress: Bräkne-Hoby
Förslag till detaljplan för Hoby 1:23 m.fl. i Bräkne-Hoby har upprättats.
Samtliga handlingarna finns på följande länk:
http://www.ronneby.se/hoby1_23
Bedömning
Planenheten har fått i uppdrag av Miljö- och byggnadsnämnden att ändra
gällande plan för Hoby 1:23. Diskussioner pågår angående möjligheterna att
skapa flera p-platser i och omkring ICA-butiken i Bräkne Hoby, att göra om
in och utfart till Stenåsavägen, att skapa en ny anslutning till
återvinningsstationen samt att ge ICA-butiken större utbyggnadsmöjligheter.
Detaljplan 188 samt del av detaljplan 192 berörs. Kostnaderna för att
genomföra planändringen regleras i samband med exploateringsavtalet som
kommunen och ägaren till Hoby 1:23 ska upprätta för att bl.a. reglering av
mark.
Planen är utställd på samråd under tiden 28 augusti t.o.m. 22 september.
Planförslaget bedrivs enligt enkelt normalt förfarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot
förslaget i avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha något att erinra mot
förslaget i avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Karin Svensson
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§ 436

Dnr 2017-000306 730

Förslag från äldrenämnden avseende transport av
avliden och bårhusavgift
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har fått ärendet kring transport av avliden återremitterat
från kommunstyrelsens arbetsutskott enligt sammanträdesprotokoll 2017-0516 § 312. Syftet är att äldreförvaltningen ska göra en konsekvensbeskrivning
av att stryka första att-satsen i äldrenämndens beslut, ”att dödsboet i första
hand beställer och betalar transport av avliden av den begravningsbyrå de
vill anlita”. Konsekvensen av att stryka den att-satsen blir endast att
äldreförvaltningen tar över ansvaret för att beställa transporten för de
individer som avlider på vård- och omsorgsboende och att kostnaden
faktureras dödsboet från Ronneby kommun.
Äldreförvaltningen har uppmärksammat att det finns en beslutad taxa för
transport av avliden gällande sedan 2007-09-20. Den beslutade taxan
behöver i samband med beslut av detta ärende upphöra att gälla.
Förslag till beslut
- Att tidigare antagna taxa för transport av avliden från 2007-09-20
upphör att gälla i samband med beslut av detta ärende.
-

Att första att-satsen i tidigare beslut av äldrenämnden ” att dödsboet i
första hand beställer och betalar transport av avliden av den
begravningsbyrå de vill anlita” stryks i enlighet med förslag från
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Äldrenämndens beslut 2017-06-28
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Upphäva tidigare beslut om taxa för transport av avliden, beslutat
under kommunfullmäktige § 192/2007.
2. Ronneby kommun i första hand beställer transport av avliden från
vård och omsorgsboendet och fakturerar dödsboet för kostnaden.
3. Ronneby kommun, om dödsboet så önskar, låter dödsboet själva
ombesörja och betala för transporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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4. I och med beslutet bör upphandling av tjänsten ske.
Beslutet gäller från och med 2017-10-10.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till äldrenämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Upphäva tidigare beslut om taxa för transport av avliden, beslutat
under kommunfullmäktige § 192/2007.
2. Ronneby kommun i första hand beställer transport av avliden från
vård och omsorgsboendet och fakturerar dödsboet för kostnaden.
3. Ronneby kommun, om dödsboet så önskar, låter dödsboet själva
ombesörja och betala för transporten.
4. I och med beslutet bör upphandling av tjänsten ske.
Beslutet gäller från och med 2017-10-10.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 437

Dnr 2017-000488 001

Tillsättande av förvaltningschef,
utbildningsförvaltningen
Sammanfattning
Tjänsten som förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen blir vakant då
nuvarande innehavare av tjänsten övergår till annan befattning.
Rekrytering av ny förvaltningschef har skett via rekryteringskonsult på Unik
Resurs AB. Totalt inkom 22 ansökningar varav totalt sex kandidater
intervjuades av konsult och kommundirektör. Efter dessa sex intervjuer
kvarstod tre kandidater som träffade kommunstyrelsens arbetsutskott och
utbildningsnämndens presidium.
Personlighetstester, djupintervjuer och referenstagning har gjorts av
rekryteringsföretaget.
Utöver kommunstyrelsens arbetsutskott och UNs presidium har
slutkandidaten, Tobias Ekblad, intervjuats av representanter för
Utbildningsförvaltningen, förvaltningschefsgruppen och berörda fackliga
organisationer. Förhandling om tillsättande av Tobias Ekblad som
förvaltningschef har skett (2017.08.24) enligt MBL § 11. De fackliga
organisationerna har inget att invända mot tillsättandet och förhandlingen är
avslutad.
Den sammanfattande bedömningen och rekryteringskonsultens starka
rekommendation är att Tobias Ekblad f 1974-05-01-xxxx är den av de
sökande mest kvalificerade och lämpade för tjänsten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att ge kommundirektören i
uppdrag att slutföra förhandling och anställning av Tobias Ekblad som
kvalificerad handläggare/utredare med ett fyraårigt förordnande som
förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge kommundirektören i uppdrag att
slutföra förhandling och anställning av Tobias Ekblad som kvalificerad
handläggare/utredare med ett fyraårigt förordnande som förvaltningschef för
Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.
________________
Exp:
Akten
Kommundirektören
Utbildningsnämnden

Justerandes sign
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§ 438

Dnr 2017-000003 101

Information från kommundirektören
Sammanfattning
Föreligger ingen information från kommundirektören under dagens
sammanträde.
________________
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§ 439

Dnr 2017-000005 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Föreligger inga inbjudningar till kurser eller konferenser vid dagens
sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 440

Dnr 2017-000006 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningar föreligger under sammanträdet:


Anders Engblom, Svar till ansökan om tillstånd att samla in pengar



Anonym skrivelse, Gärna en cykelväg längs Gärestadsvägen



Blekinge Tingsrätt, Sotning och brandskydd Torsås AB i konkurs



Danielsson Björn, Mopedister på Snapphanevägen



F17 Försvarsmakten, Info om flyguppvisning på annan ort med start och
landning utanför ordinarie flygtid



Länsstyrelsen Blekinge Län, Föreläggande gällande röjning och gallring
längs Sörbybäcken på fastigheten Ronneby 22:1



Sveriges kommuner och Landsting, Cirkulär 17:42.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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