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§ 55

Dnr 2019-000001 101

Val av justerare
Beslut
Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 56

Dnr 2019-000102 009

Informationsärende - Hälsa för alla och Blekinge Health
Arena
Sammanfattning
Henrik Lövgren, chef för samhällskommunikation och introduktion, ger
information i ärendet. Informationen berör introduktionsprogrammet med
fokus på hälsa för alla.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke
Johansson (SD), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin
(V) och Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Chef för samhällskommunikation och introduktion, Henrik Lövgren
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§ 57

Dnr 2019-000006 106

Ansökan om värdskap vid måltid för
Konsumentdagarna 2019
Sammanfattning
Konsumentvägledarnas förening ansöker om värdskap vid måltid i samband
med Konsumentdagarna som i år hålls i Ronneby 14-16 maj.
Konsumentvägledarnas förening är en yrkesförening för alla som arbetar
kommunalt med konsumentfrågor. Föreningen anordnar en gång per år en
nationell konferens, Konsumentdagarna, i samarbete med Konsumentverket.
Till konferensen inbjuds konsumentvägledare, representanter från
Konsumentverket, kommunpolitiker, företrädare för departementet,
myndigheter och organisationer. Konferensen erbjuder seminarier och
föreläsningar inom aktuella konsumentområden och ger möjlighet till
erfarenhetsutbyte. Ansökan avser värdskap i samband med middag på
kvällen 14 maj och man ser gärna kommunen representerad vid middagen.
Beräknat antal personer vid middagen är 160 stycken och kostnaden för
middagen, som man söker bidrag för, är 250 kr per person.
Bedömning
De stora rikstäckande konferenserna som förläggs till Ronneby brunn är en
av flera kanaler som kan användas för att marknadsföra och stärka
varumärket Ronneby kommun. Ett deltagande vid konferensens inledning är
ett sätt liksom att bidra till lunch eller middag.
2017-03-30 antog kommunfullmäktige en sponsringspolicy. För att det ska
vara fråga om sponsring krävs en motprestation. I annat fall är det en gåva
eller ett bidrag och faller utanför policyn. Även om kommunen väljer att inte
ställa något krav på motprestation innehåller policyn ett grundläggande
förhållningssätt och vägledning av mer generell karaktär och som kan var
tillämpbart även vid givande av bidrag. Det finns inget i policyn som talar
emot möjligheten att ge ett bidrag till
Ronneby kommun har i varierande utsträckning bekostat eller medfinansierat
t ex lunch eller middag vid sådana tillfällen. Kommunen har i regel valt att
besluta om ett belopp per deltagare med en maxgräns på det totala beloppet.
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Senast beslutade kommunstyrelsen att bevilja Blekinge Idrottsförbund medel
om 150 kronor per deltagare dock max 52 500 kronor för genomförande av
middag i samband med Riksidrottsforum i november 2018. Förväntat
deltagande var då 300-350 gäster.
I detta fall är bidraget som söks 40 000 kr vid 160 deltagare.
Konsumentvägledarnas förening föreslås få medel för genomförande av
middag i samband med Konsumentdagarna 2019. Förslag om omfattningen
av bidraget lämnas ej.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att tilldela Konsumentvägledarnas
förening medel om x kr/deltagare dock max x kr för genomförande av
middag i samband med Konsumentdagarna 2019. Finansiering sker via
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen tilldelar
Konsumentväglednars förening medel om 150 kronor per person, dock max
24 000 kronor för genomförande av middag i samband med
Konsumentdagarna 2019.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tilldela
Konsumentväglednars förening medel om 150 kronor per person, dock max
24 000 kronor för genomförande av middag i samband med
Konsumentdagarna 2019.
Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 58

Dnr 2018-000305 049

Ronneby kommunbygderåd
Sammanfattning
I kommunstyrelsens beslut §15/2019 om driftsbidrag, anges att
”Kommunstyrelsen beviljar driftsbidrag på 60 000 kronor, till Ronneby
Kommunbygderåd. Förslagsvis tas denna summa från kommunstyrelsens
post för oförutsedda utgifter. Beslut om årligt driftbidrag ska gälla löpande,
tills vidare och därmed läggas in i budget.”
Ovanstående beslut är otydligt avseende finansieringen och kan inte
verkställas utan förtydligande.
Bedömning
Förtydligande krävs avseende finansiering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att driftbidraget 2019 finansieras från
kommunstyrelsens medel för oförutsett.
För år 2020 och framåt hänskjuts frågan om finansiering till
budgetberedningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att driftbidraget
får år 2019 finansieras från kommunstyrelsens medel för oförutsett.
För år 2020 och framåt hänskjuts frågan om finansiering till
budgetberedningen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 59

Dnr 2018-000515 101

Ronnebyslingorna
Sammanfattning
Enligt tidigare beslut avser Ronneby kommun att som projektägare i nära
samverkan med Ronneby kommunbygderåd, genomföra projektet
Ronnebyslingorna. Beslutsunderlaget var då att projektet skulle finansieras
helt och hållet av SydostLeader. I och med besked från SydostLeader har
förutsättningarna ändrats.
Bedömning
SydostLeader är positiva till projektet och poängterar att det stämmer väl
med deras kriterier och mål. Bland annat menar man att projektet stimulerar
utveckling av besöksnäring, områdets attraktivitet, de boendes livsmiljö och
landsbygdens styrka som rekreationsplats. Det uppskattades särskilt att
projektet även utspelar sig i kommunens delar norr om E22. Man lyfte fram
idén med att binda ihop kommunen genom upplevelseslingor som kreativ
och nyskapande. SydostLeader har möjlighet att finansiera projektet med
drygt 2 miljoner. Dessa medel kommer man då att ta från deras LUP-pengar,
den pott med utvecklingsmedel de kan besluta om själva, utan
jordbruksverkets inblandning. Att använda LUP-pengar innebär i praktiken
att projektet kan vara igång redan till sommaren och att administrationen
förenklas något.
För att uppnå full finansiering vänder sig nu Landsbygdssamrådet och
Ronneby kommunbygderåd, till Ronneby kommun. Projektbudgeten är
återigen genomgången och bantad, några aktiviteter är strukna, möjlighet till
annan utomstående finansiering är undersökt. Ytterligare minskning av
budgetmedel är inte något alternativ eftersom det skulle medföra att
projektresultatet inte uppnår den kvalité och nivå man önskar.
Landsbygdssamrådet hänvisar också till det positiva resultat som visas i den
stresstest som utförts på den intäktskalkyl man tagit fram, se slutrapport s.
116. Detta test visar bland annat på en återbetalningstid som är mindre än 1
år efter projektslut.
Projektet går i korthet ut på att sätta samman och erbjuda ett antal utflykter
av hög kvalité på landsbygden i hela Ronneby. I form av slingor med olika
teman. Projektet kommer på ett bra sätt att stimulera turismutveckling i hela
kommunen, lyfta sevärdheter, natur och kultur samt erbjuda en möjlighet att
visa på intressanta besöksmål som exempelvis Vångområdet och
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Gribshunden. Samtidigt erbjuder projektet möjlighet till rekreation för
kommuninvånarna och har en positiv påverkan när det gäller platsidentitet
och stolthet. Landsbygdssamrådet önskar att Ronneby kommun tar ställning
till följande två alternativ.
Förslag till beslut
Alternativ 1: Ronneby kommun ser projektets värde och betydelse och vill
att det ska genomföras. Man beslutar därför att medfinansiera
Ronnebyslingorna enligt följande:
År 1, 700 000 kr
År 2, 700 000 kr
Medlen föreslås tas ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.
Alternativ 2: Ronneby kommun uppskattar det förarbete som gjort och ser
projektets värde mycket väl men har trots detta inte möjlighet att
medfinansiera. Detta innebär att eftersom projektets mål inte kan uppnås
kommer projektet inte att genomföras. De kostnader som redan lagts ner i
förundersökningen i form av kontanta medel och ideellt arbete går då
förlorade.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till det som i tjänsteförslaget
benämns som alternativ ett.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medfinansiera Ronnebyslingarna med 700 000
kronor, årligen år 1 och 2. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 60

Dnr 2019-000098 319

Förslag på försöksprojekt med Actibump
Sammanfattning
2017 inkom centerpartiet med en motion om att påbörja ett försöksprojekt
med trafiksäkerhetssystemet av typen ”actibump”
I Kommunfullmäktige 2018 § 41 beslutas det att bifalla motionen samt
uppdra åt tekniska förvaltningen att i samband med trafiköversynen vid den
nya skolbyggnationen (Svarven) återkomma till kommunstyrelsen för att
presentera ett förslag på försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av typen
"actibump”.
Bedömning
Kommunledningsförvaltningen övertog 2019 projektet efter
omorganisationen och bibehåller Tekniska förvaltningens bedömning.
Actibump är en effektiv och bra lösning för att hålla rätt hastighet på rätt
plats. Actibump skall placeras där det sker stora förflyttningar av både
oskyddade- och skyddade trafikanter. Kostnaderna för en Actibump är mer
än en vanlig säkerhetsåtgärd för att reducera farten på våra gator.
Att placera ut ett system med Actibump från företaget Edeva kostar enbart
515 000:- för systemet, till det ska montering och anpassning av trafikmiljön
utföras. Vid anskaffande av Actibump i andra städer har den totala kostnaden
varierat mellan 700 000 – 1 300 000:Den årliga kostnaden för en fullservice är 45 000:- väljer man bort
fullservicen återstår en kostnad för en licens på 7 500:-/modul/år samt
kostnaderna för egen personal för att sköta systemet, samt kostnaderna för
elförsörjning och kommunikation.
Möjlighet finns att söka bidrag, 50% av kostnaden, för
trafiksäkerhetsåtgärder som denne från Trafikverket. Ansökningstiden för
2019 är passerad. Ansökningarna för 2020 skall vara inne till december
2019.
Medlen från Trafikverket varierar årligen, 2019 finns enbart 820 000:- för
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trafiksäkerhet, fördelat på hela länet. Hur mycket som finns till 2020 vet vi ej
ännu.
Frågan om Actibump vid K.v Svarven ställdes till en samhällsbyggare på
WSP med svaret:
”Fördelen med systemet är att komforten förbättras för fordonstrafiken,
särskilt busstrafiken får en bättre komfort och ett minskat slitage på
fordonen. Lösningen har också visat sig bidra till att sänka hastigheterna
och uppnå en relativt god hastighetssäkring. Ett gupp är dock säkrare då det
tvingar ner hastigheten på ett effektivare sätt. Lösningen med actibump är
dessutom dyrare att både bygga och drifta jämfört med ett vanligt gupp.
Sammantaget gör detta att actibump lämpar sig som bäst på gator med
mycket busstrafik där antalet gupp bör minimeras för att inte påverka
busstrafikens komfort negativt.
Busstrafiken på de aktuella gatorna är relativt begränsad vilket gör att det
kanske inte är det mest lämpliga projektet att testa lösningen i. Dessutom är
ju flertalet av de planerade passagerna främst avsedda för att barn ska ta
sig till och från skolan. Vid sådana passager är vanliga gupp att föredra då
de i högre utsträckning säkerställer att den efterfrågade hastighetssäkringen
uppnås vid gc-passagerna.
Ett alternativ till detta är gc-passagen över Karlskronavägen norr om gcporten under järnvägen. Detta är ju inte riktigt inom projektområdet men
troligen en lämpligare plats för användande av lösningen, eftersom att
Karlskronavägen har en större busstrafik samtidigt som den aktuella
passagen kommer att användas i större utsträckning när den nya skolan
byggs.”
Med WSP:s yttrande i frågan bedöms placeringen vid Karlskronavägen som
ett bra alternativ för ett försöksprojekt.
Kostnaden för anskaffandet av systemet föreslås tas från projektet
Framtidens Skolor samt att TKF-förvaltningen får ett tillskott årligen i
driftbudgeten för kunna sköta systemet för att upprätthålla den tekniska
livslängden på ca 10 år.
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Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår för kommunstyrelsen att uppdra
kommunledningsförvaltningen att påbörja en projektering för anläggande av
Actibump på Karlskronavägen år 2020, i samband med byggnation av den
nya skolan på Kv. Svarven, med eventuella bidragsmedel.
Att medel för anläggandet av systemet bekostar Framtidens Skolor
Att TFK-förvaltningen, Gatuenheten får ett årligt tillskott i driftbudgeten,
60 000:- för att kunna sköta systemet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Peter Bowin (V), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Magnus Pettersson
(S), Tommy Andersson (S) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att hänskjuta ärendet till
budgetberedningen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner at arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att hänskjuta
ärendet till budgetberedningen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 61

Dnr 2014-000380 4018

Utredning kring fiskvandring vid Snittinge damm
Bräkneån
Sammanfattning
Dammen vid Snittinge i Bräkne-Hoby är ett av vandringshinder i Bräkneån
som hindrar att ån från god ekologisk status, något som upptas i
Emåförbundets utredning beställt av Länstyrelsen i Blekinge 2007.
Åtgärd krävs för att underlätta fiskvandringen uppströms och stärka
Bräkneåns bestånd av öring och i viss mån ål, samt gynna reproduktionen av
de hotade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla.
Säkerhetsutredning som genomförts har även påvisat åtgärdsbehov för
dammkonstruktionen.
Bedömning
Flera lösningar har under årens gång föreslagets, presenterats och utretts
utan att någon åtgärd har utförts. Man har kollat på omlöp, total utrivning
med bibehållande dammvattenyta och tekniks fisktrappa i ett rör.
Sedan Emåförbundets utredning kring ”Vandringshinder för fisk i Bräkeån”
2007 har ytterligare utredningar utförts:
”Fördjupad damminspektion Snittinge damm” 2012 av WSP
”Utredning kring Fiskvandring vid Snittinge damm” 2014 av IGNITA
”Fiskväg Snittingefallet, utredning befintliga förhållanden” 2016 av WSP
”Utvärdering av förutsättningar för avsänkning” 2018 av Emåförbundet
”Inspektion av Snittingefallet” 2018 av WSP
Utöver dessa utredningar sedan 2007 har även två stycken
Miljökonsekvensbeskrivningar utförts. En 2011 där man utredde alternativet
för ett omlöp utfört av WSP och en 2016 där man utredde alternativet för
total utrivning med bibehållande av dammvattenytan utfört av IGNITA.
Mark- och miljödomstolen förespråkar att man utför en total utrivning och
att man återställer till den naturliga å fåran av gamla kraftdammar och
liknande framför olika former av tekniska lösningar. Ett återställande av
naturlig å fåra är något som godkänns enligt 11 kap 19 § i miljöbalken, de
tekniska lösningarna måste prövas med stor risk för avslag.
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Oavsett val av lösning kvarstår dagens problematik med en instabil damm
och ett vandringshinder i ån vilket medför att en åtgärd måste göras.
De alternativ som finns för Snittingedammen är följande;
Alt 1
Länsstyrelsen rekommendation är att återställa till naturlig å fåra, lika så
rekommenderar även Emåförbundet en sådan lösning framför annat.
Samtidigt är det detta alternativ som Mark- och miljödomstolen säkert
kommer godkänna enligt miljöbalken.
Emåförbundet har varit med i flera projekt där total utrivning och
återställande till naturlig å fåra har utförts med goda resultat.
Detta val av åtgärd är det mest ekonomiska förslaget.
Nyttan med en total utrivning med återställande av å fåra är att man blir kvitt
bekymret med den instabila dammen, man behöver inte lägga medel på
framtida underhåll samt att man kan skapa en helt ny
parkmiljö/promenadstråk med ett strömmande vatten.
Alt 2
Alternativet om en total utrivning med bibehållande av dammvattenyta var
ett av IGNITAS fem förslag från deras utredning, ett förslag som åtta av åtta
remissinstanser föreslog 2014. Lika så godtog Länsstyrelsen detta förslag
som en kompromiss mellan intresset att behålla en vattenspegel och att
uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status, som hade uppnåtts av att
återgå till den ursprungliga fåran.
Alt 3
Ett nytt förslag som har uppkommit är en fisktrappa som byggs i ett rör
fungerande som en sifon. En produkt som är patenterad hos det nederländska
företaget FishFlow. Ännu är inte detta koncept prövat i Sverige och enbart
kostnaden för röret budgeteras till ca 2 700 000 SEK
Med denna lösning skulle man anlägga ett ca 80 meter långt rör för att kunna
ta upp höjdskillnaden på 6 meter. Röret mynningar placeras på ömse sidor av
dammbyggnaden som där med kommer finnas kvar och behöver restaureras
för en kostnad på ca 1 100 000 SEK enligt WSP:s utredning 2012. För att få
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ner röret i marken krävs omfattande sprängningsarbeten i ett biotopsområdet
på den södra sidan av dammen. Tidigare utredningar visar även att det kan
bli svårt att få fisken att hitta den tekniska laxtrappan vid högvatten pga att
vattnet från dammen bidrar med mer lockvatten för fisken.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner denna information.
Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet återupptas inom två
månader för beslut om val av åtgärd.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S),
Kenneth Michaelsson (C), Bengt Sven Åke Johansson (S) och Peter Bowin
(V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet samt att en djupare analys av alternativ tre presenteras innan
sommaren 2019.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet samt
uppdrar åt mark- och exploateringsenheten att presentera en djupare analys
av alternativ tre innan sommaren.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
Mark- och exploateringsenheten, Daniel Camenell
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§ 62

Dnr 2017-000719 007

Granskningsrapport - Granskning av
fastighetsunderhåll
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun gav under 2017 EY i
uppdrag att granska kommunstyrelsen med syftet att bedöma om styrningen
och kontrollen av fastighetsunderhållet är tillfredsställande. Dessutom
granskades Tekniska förvaltningens, AB Ronnebyhus samt ABRIs arbete
med fastighetsunderhåll. Granskningen genomfördes under septemberoktober 2017. Följande är Tekniska förvaltningens yttrande kring rapporten.
Då det fattas instruktioner kring vad yttrandet ska bestå av fokuseras här på
den sammanfattande bedömningen, rekommendationen samt de
revisionsfrågor som finns i rapporten.
Bedömning
Sammanfattande bedömning:
Tekniska förvaltningen kan inte yttra sig om den sammanfattande
bedömningen då den mest pekar på den politiska ordningen, vilken vi inte
har mandat över.

Revisionsfrågor:
Finns det någon policy eller mål för kommunens fastighetsinnehav?
Tekniska förvaltningen finner det önskvärt att en policy och mål formuleras
för kommunens fastighetsinnehav. Beskrivningen att Tekniska förvaltningen
ska ”tillhandahålla ändamålsenliga lokaler” samt målen ” En god upplevelse
för företagen att hyra våra lokaler” och ”En god upplevelse för
Utbildningsförvaltningen att hyra våra lokaler” fokuserar på verksamheten
som bedrivs i lokalerna. Detta upplever förvaltningen som positivt, men det
är också önskvärt med en policy/mål som fokuserar på det faktiska skicket
på fastighetsbeståndet.
Finns det en tydlighet avseende ansvar och befogenheter gällande
fastighetsfrågor?
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Tekniska förvaltningen upplever, i enlighet med granskningen, fördelningen
av ansvar och befogenheter som tydligt. Det som eventuellt skulle behöva
fastställas tydligare är verksamhetutövarens ansvar vis-à-vis
fastighetsägarens (här Tekniska förvaltningen) för att hantera den typen av
problematik som granskningen exemplifierar med Espegården.
Finns riskbedömningar avseende eftersatt underhåll per fastighet och för
beståndet?
Tekniska förvaltningen ämnar arbeta mer systematiskt med det
verksamhetssystem (Xpand) som beskrivs i rapporten. På sikt planeras även
underhållsplaneringen att ingå där. Det vore önskvärt att även
riskbedömningar om eftersatt underhåll integreras där.
Finns system för planering av underhåll och följs i så fall beslutad
underhållsplan?
Se svar på ovanstående fråga. Det är inte underhållsplanen utan budgeten
som bestämmer vilka åtgärder som faktiskt genomförs där
Lokalförsörjningsenhetens förvaltare och chef sätter en prioritering baserat
på vad budgeten tillåter.
Finns det en tydlig styrning och uppföljning av fastighetsunderhållet?
Tekniska förvaltningen har inget att yttra utöver det som står i
granskningsrapporten.
Rekommendationer:
Tekniska förvaltningen anser att det vore önskvärt för verksamheten med
fastställda mål för kommunens fastighetsförvaltning och fastighetsunderhåll.
En tydligare ambition gällande vilken nivå man vill sköta sitt underhåll i de
kommunala fastigheterna hade även gagnat verksamheterna då de vet vad de
kan förvänta sig i skolor mm. Vi gör årligen uppföljning gentemot våra
hyresgäster, där resultaten gällande vad hyresgästerna tycker om inre
underhåll varje år ligger lågt och sänker det totala resultat.
Tekniska förvaltningen anser vidare att dessa mål samt fastigheternas behov
bör ha en påverkan på tilldelade medel. Det vore önskvärt med en utjämning
i underhållsnivå mellan Tekniska förvaltningen och de kommunala bolagen.
Precis som tidigare revisionsrapport så pekar man på att ett eftersatt
underhåll höjer totalkostnaden på sikt. Enbart om man har som strategi att på
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sikt inte ha fastigheten kvar genom att den ska rivas, kan det vara
ekonomiskt fördelaktigt att inte underhålla.
Under 2017 så har ingen justering gjort av budgetmedel mellan planerat
underhåll och reinvestering, vilket sker först 2018. Detta betyder att under
2017 så ligger det fortfarande utfall som borde legat på reinvestering i
enlighet med införandet av komponentavskrivningen. Däremot är alla
tidigare investeringar på fastigheter (inlagt i anläggningsregistret före 2017)
uppdelat på komponenter. Likaså är alla investeringar på fastigheter under
2017 är uppdelat på komponenter.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
att kommunstyrelsen beslutar att avge detta yttrande som svar på revisionens
granskning av fastighetsunderhåll 2017
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet för
förtydligande av svaren på revisionens frågor.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med syftet att
förtydliga svaren på revisionens frågor.
________________
Exp:
Utvecklingssamordnare, teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Emelie
Stenborg
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§ 63

Dnr 2019-000107 678

Akut platsbehov i Kallinges centralorts förskolor och
skolor
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-01-24 § 9
Skolområdeschef Ingela Berg, Kallinge Skolområde, gav en kort
presentation av sig själv. Därefter delgavs nämndsledamöterna föredragning
av ärende gällande akut behov av platser i Kallinge.
Inledningsvis informerade skolområdeschef Ingela Berg om Räven
fritidshem där äldre barn placeras. Ökat tryck har gjort att öppethållningen
vid den öppna förskolan ökat till tre dagar i veckan.
Skriftligt förslag gällande Räven kommer att inges till utbildningsnämnden
vid extra sammanträde den 11 februari.
Skolområdeschef Ingela Berg sammanfattade kort det akuta platsbehovet i
Kallinge. Det finns inte några platser i Kallinge centralort, varför barn har
placerats i Ronneby. Plats finns ej i befintliga lokaler varför barn placeras på
andra förskolor i kommunen. Det finns 26 överinskrivna barn i Kallinge
centralort, beläggningen är full i områdena runtomkring. Så även i Ronneby
med växande kö. Därutöver finns 37 barn som ej fått plats inom lagstadgad
tid (4 mån).
I sin tjänsteskrivelse anför skolområdeschef Ingela Berg följande;
” Den akuta platsbristen beror till stor del på större barnkullar, många
nyanlända och flera nyinflyttade barn/elever.
Kallinges förskolor och skolor kommer inte att ha plats i befintliga lokaler
för det ökande antal barn/elever som prognosen visar på.
Kallinge centralort har även ett stort antal barn/elever som blivit placerade
på andra förskolor och skolor i kommunen där det funnits plats. Önskemål
om placering enligt närhetsprincipen kan inte tillgodoses.
Det är i dagsläget 26 överinskrivna barn i förskolan och 37 barn som inte kan
placera inom den lagstadgade tiden av fyra månader.
Detta innebär att nya lösningar måste tas fram, eftersom det nu blivit en akut
platsbrist på både förskolorna och skolorna i Kallinge centralort.
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Bedömning
Under innevarande läsår har behovet av fler barn- och elevplatser inom
förskola och skola ökat inom Kallinge centralort.
Behovet av platser inom förskolan i Kallinge har lyfts i Inger Hjorts
utredning 2018-04-05 (Dnr2018.124-630 (14982)) och inlyft i planen för
Framtida skolor i Ronneby. Tyvärr kommer det inte finnas någon ny förskola
klar förrän tidigast 2020. Kallinge klarar idag inte det statliga kravet om rätt
till plats i förskola inom fyra månader. Det är 26 barn överinskrivna i våra
verksamheter och 37 barn som vi inte kan placera inom 4 månader fram till
april-maj, en siffra som kan bli högre då alla kanske inte ännu är kända. Till
det hör ett antal barn från Kallinge som placerats i Ronnebys förskolor pga
av platsbrist i Kallinge. Se bilaga 1 statistik.
Behovet av att bygga ut Kallingeskolan har varit känt sedan flera år, men nu
är läget akut och olika förslag lagts för fram för utbyggnad av skolan och
läget blir alltmer akut då högstadiet ökar markant i elevantal de kommande
åren. Första förslaget stoppades av Försvarets Högkvarter i Stockholm som
tillät endast utbyggnad av matsalen för handikappanpassning. I övrigt får
endast inre ombyggnad göras för att anpassa lokalerna bättre efter dagens
behov. Därefter togs nya förslag fram som behandlades i nämnden 2016-03,
2016-04, 2016-05 för att därefter lämnas till beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Dnr 2016 000 364 678. Dessa beslut har inte medgivit
tillräckliga medel för de förändringar som behöver göras för att kunna
utnyttja lokalerna på ett effektivare sätt.
Lokalerna måste anpassas efter behoven som finns på skolan och varje
utrymme utnyttjas på bästa sätt eftersom Kallinge 7 – 9 kommer, enligt
prognosen, öka varje år från dagens 341elever till 392 elever läsåret
2024/2025, vilket kräver fler klassrum till 7 – 9:s förfogande.
Kallingeskolans F-6 och 7 – 9 måste dessutom ha ett utrymme i varje årskurs
för att kunna bereda plats för inkludering till elever som går på skolområdets
förberedelseklass, i kommunens övergripande särskola eller
kommunövergripande grupp för elever med autism (AST-gruppen). Det kan
annars bli så att en elev som söker till AST-gruppen kan bli nekad plats
därför att det inte finns plats i klassrummen på F-6, trots att det finns plats i
AST-gruppen.
Det krävs plats i klassrum och korridorer för möjlighet att kunna komma
fram med rullstol.

Slättagårdsskolan ökar enligt prognos med ett stort antal elever, vilket
innebär att det saknas både klassrum och grupprum för att möta det ökande
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behovet. Skolan har idag två paralleller i alla klasser utom två. Prognosen
visar på ett snabbt ökande antal elever som kommer att kräva två paralleller i
samtliga årskurser. Redan kommande förskoleklass hösten 2019 beräknas till
ca 47 elever, vilket kräver en indelning i tre grupper. Slättagårdsskolan har
idag 201 elever och läsåret 2023/2024 kommer det enligt prognosen att vara
263 elever, då inte inräknat elever som inte får plats på Kallinge F-6.
Räknar vi in de eleverna från Kallinge F-6 så innebär det att
Slättagårdsskolan skulle läsåret 2023/2024 ha 277 elever.
Förutom att skolan saknar klassrum, så saknas grupprum för elever i behov
av särskilt stöd, vilket innebär att skolan inte kan möta elevernas behov om
anpassningar som de har rätt till.
Allt fler elever på skolorna i Kallinge medför ett ökat antal barn/elever i våra
fritidsverksamheter, vilket också medför ett ökat behov av lokaler för denna
verksamhet.
Detta innebär att nya lösningar måste tas fram, eftersom det nu blivit en akut
platsbrist på både förskolorna och skolorna i Kallinge centralort.
Kallinge centralort har även ett stort antal elever som blivit placerade på
andra skolor i kommunen där det funnits plats, elever som önskar byta till
skolor i Kallinge för att få skolplats i sitt närområde.
Platsbristen beror till stor del på större barnkullar,
många nyanlända och flera nyinflyttade barn/elever. Kallinges skolor
kommer inte att ha plats i befintliga lokaler för det ökande antal elever som
prognosen visar på.
Konsekvenser av detta är redan idag stora barngrupper, stora klasser och
trångt i klassrummen, vilket leder till dålig arbetsmiljö på både förskolorna
och de båda skolorna. Flera elever i behov av stöd mår dåligt av de stora
klasserna och den trångboddhet som det medfört. Lokalerna är inte
anpassade efter de behov som finns. Allt detta påverkar barnens, elevernas,
personalens och chefernas mående negativt. ”
Kallingeskolans lokaler behöver genom ombyggnad anpassas efter dagens
och kommande års behov och för att skapa ett effektivare utnyttjande av
skolans lokaler. Kostnadsförslag och ritningar redovisas i bilagorna 2, 3 och
4.
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Gullvivans förskola behöver paviljonger för två förskoleavdelningar.
Förutom de två förskoleavdelningar som skulle inrymmas i paviljongerna
föreslås att en förskolebuss köps in eller leasas för att möta de stora behoven
av förskoleplatser som finns i Kallinge, i väntan på byggnation av nya
förskolor på orten.
Slättagårdsskolan behöver paviljonger för fyra klassrum med grupprum.
Paviljonger skulle kunna placeras på Slättagårdsskolans skolgård
(basketplanen) på gränsen mot Gullvivans förskola, för att under en
övergångsperiod kunna använda en del av paviljongerna till
förskoleavdelningar och de andra delarna till klassrum och/eller fritids.
Praktiskt sett så går det mycket enkelt att göra en ingång/utgång på
paviljongen och i staketet mot Gullvivans förskola med staket som avgränsar
mot skolans gård och öppnar mot Gullvivans gård.
De andra ingångarna öppnas mot skolans skolgård.
Platsen behöver inte mycket markarbeten, eftersom det redan är en asfalterad
plan. Vatten, avlopp och el finns på plats. Vid Slättagårdsskolans renovering
för några år sen så stod det paviljonger på denna yta av skolgården.
Kostnadsberäkningar se bilaga 2.
Att placera paviljonger på Slättagårdsskolans skolgård skulle på kort sikt
avlasta både förskolorna i Kallinge samt Kallingeskolan och
Slättagårdsskolan.
Skolorna i Backaryd, Eringsboda och Hallabro har i dagsläget fördubblat
antalet elever då de tagit emot många nyanlända elever, flera av dem bor i
Kallinge och Ronneby.
Om eleverna som bor i Kallinge ryms i Kallinges skolor, så skulle de, i mån
av plats och egen önskan om skolbyte kunna flyttas till Kallinge och på så
sätt få gå i skola i närområdet.
Barn från Ronneby som nu går i de norra skolorna fortsätter bussas dit tills
skolorna i Ronneby är klara.
Paviljongerna för förskolan bör från början anpassas så att de snabbt kan
ställas om till klassrum för grundskolan.
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Förslag på genomförande:
Förskolan:
Paviljonger innehållande två förskoleavdelningar placeras på
Slättagårdsskolans skolgård. En förskolebuss, införskaffas och knyts till
någon av förskolorna i Kallinge.
Förskoleavdelningarna startar upp aug/sep 2019. Förskolebuss så snart
möjlighet finns.
Grundskolan:
Paviljong med utrymme för fyra klassrum med tillhörande
grupprum för skola och fritids placeras på Slättagårdsskolans
skolgård. Klara för användning terminsstart 2019, om möjligt.
Medel avsätts till inre ombyggnad av lokalerna på Kallingeskolan för att
möta skolans behov F-9, som beskrivet ovan. Uppstart av ombyggnad
snarast, senast under ht 2019.
På lång sikt skulle cheferna i Kallinge skolområde vilja skapa en
likvärdighet med Ronneby skolområde och snarast få uppdraget att titta på
de pedagogiska fördelar som eventuellt finns med att skapa en F-3 skola på
Slättagårdsskolan och en 4 – 9 skola på Kallingeskolan. Skulle det innebära
möjlighet till pedagogiska fördelar och mer samarbete med mer samlad
kompetens för respektive stadium? Skulle lokalerna kunna utnyttjas ännu
mer effektivt?
Detta skulle, vid en snabb analys, innebära att vi skulle kunna samla yngre
fritids på ett ställe, Slättagårdsskolan. Äldre fritids skulle vara kvar på
Räven.
Sär 1 – 3 skulle följa med till Slättagårdsskolan.
Totalt skulle fyra årskurser samt fritids flytta ut från Kallingeskolans lokaler
och in till Slättagårdsskolan. Från Slättagårdsskolan skulle tre årskurser 4 - 6
flytta till Kallingeskolan. Detta skulle ge mer utrymme på Kallingeskolan,
vilket behövs då Kallinge 7 – 9 ökat från 250 elever för ett par år sedan till
341 idag och prognos som visar på en ökning med den högsta siffran 392
läsåret 2024/2025.
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Underlaget framtaget i samråd med representanter för projektet ”Framtiden
förskolor och skolor”, Tommy Ahlquist och Monica Sjövind.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta enligt ovanstående förslag;
dels att införskaffa paviljonger för två förskoleavdelningar och fyra klassrum
med grupprum på Slättagårdsskolan,
dels att tilldela Utbildningsnämnden och Teknik Fritid- och Kulturnämnden
enligt nedan:
2019
2020-2024
Summa investering
TFKN
2 678 000
Summa drift TFKN
350 000
700 000
Summa investering UN
Summa drift UN

1 300 000
1 715 000

3 464 000

dels att bygga om Kallingeskolan;
dels att tilldela Utbildningsnämnden enligt nedan:
2019
Summa investering UN
13 800 000

dels att leasa/köpa en förskolebuss;
dels att tilldela Utbildningsnämnden och Teknik Fritid- och Kulturnämnden
enligt nedan:
2019
2020-2024
Summa investering TFKN
72 000
Summa drift TFKN
100 000
200 000
Summa drift UN
1 097 000
2 064 000
samt att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att
skapa F-3 och 4-9 skolor i Kallinge skolområde.
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Utbildningsnämndens beslut 2019-01-24
Utbildningsnämnden beslutar efter omröstning föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att bygga om Kallingeskolan enligt
föreliggande förslag och tilldela utbildningsnämnden medel enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar efter omröstning att föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att införskaffa paviljonger för två
förskoleavdelningar och fyra klassrum med grupprum på Slättagårdsskolan
och tilldela utbildningsnämnden och Teknik Fritid och Kultur medel enligt
förslaget,
Utbildningsnämnden beslutar efter omröstning att återremittera ärendet
gällande förskolebuss för ytterligare utredning och förtydligande
tjänsteskrivelse; där mer information om verksamhet och
kostnadsberäkningar på både köp och leasing efterfrågas till nämndens extra
sammanträde den 11 februari varefter ärendet hänskjuts till KS.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet med
följande skäl:
-

Arbetsutskottet önskar en tydligare beskrivning av hur ärendet kan
eller på vilket sätt det redan nu samkörs tillsammans med projektet
framtidens skolor.

-

Arbetsutskottet önskar en ytterligare översyn av underlaget.

-

Arbetsutskottet önskar en presentation/utredning och
konsekvensbeskring kring huruvida det finns andra eller fler
möjligheter att lösa problemen med platsbehov inom förskolan.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till
utbildningsnämnden och anger följande:
-

Justerandes sign

Arbetsutskottet önskar en tydligare beskrivning av hur ärendet kan
eller på vilket sätt det redan nu samkörs tillsammans med projektet
framtidens skolor.
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-

Arbetsutskottet önskar en ytterligare översyn av underlaget.

-

Arbetsutskottet önskar en presentation/utredning och
konsekvensbeskring kring huruvida det finns andra eller fler
möjligheter att lösa problemen med platsbehov inom förskolan.

________________
Exp:
Utbildningsnämnden
Förvaltningschef, Tobias Ekblad
Skolområdeschef, Ingela Berg

Justerandes sign
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§ 64

Dnr 2019-000108 001

Beslut att utse skolchef för huvudmannen Ronneby
kommun
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-01-24 § 5
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef
som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera
skolchefer för delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som
fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar
alltså alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna, och
fritidshemmet.
Bedömning
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för
utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och
anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1
160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla
föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska
kvalitetsarbetet.
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället
inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Den nya bestämmelsen är en
markering om att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens
organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen
följs.
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa
författningskrav ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina
befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda
bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju
tillräckligt med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men
ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt
gällande regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen.

Justerandes sign
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Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i
enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap. 8
§). För att öka medvetenheten i huvudmännens organisation om vad de
statliga kraven innebär införs från och med första januari 2019 en statligt
reglerad befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av
regler. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden utser
förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen till att fullgöra funktionen
som skolchef för utbildningsnämndens verksamheter samt föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att till
kommunstyrelsen reglemente lägga till en punkt att kommunstyrelsen utser
skolchef enligt Skollagen 2 kap 8 §.
Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden utse förvaltningschefen för
utbildningsförvaltningen till att fullgöra funktionen som skolchef för
utbildningsnämndens verksamheter.
Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att till kommunstyrelsens reglemente lägga till
en punkt att kommunstyrelsen utser skolchef enligt Skollagen kap 2 8 §.
Utbildningsnämndens beslut 2019-01-24
Utbildningsnämnden bifaller förvaltningschefens förslag till beslut om;
-

förvaltningschef för utbildningsförvaltningen utses till att fullgöra
funktionen som skolchef för utbildningsnämndens verksamheter.

-

utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta om att till kommunstyrelsens reglemente
lägga till en punkt att kommunstyrelsen utser skolchef enligt
Skollagen kap 2 8 §.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till utbildningsnämndens
förslag.
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 föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att till kommunstyrelsens reglemente lägga till en punkt
om att kommunstyrelsen utser skolchef enligt Skollagen kap 2, 8 §.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 65

Dnr 2019-000109 623

Förslag till reglemente för skolskjuts, elevresor och
inarkoderingsbidrag
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-01-24 § 3
Revidering av tidigare skolskjutsreglemente daterad 2004-03-15, har skett då
flertalet förändringar samt ny skollag trätt i kraft. Skolskjutsansvarig Helena
Carlberg-Andersson kommenterade föreliggande förslag till nytt reglemente
för skolskjuts, elevresor och inackorderingsbidrag. Regelverket gällande
km.antalet är oförändrat.
Carlberg-Andersson anför i sin tjänsteskrivelse följande;
”En skolskjutsöversyn med bakgrund, regelverk och förslag till tillämpning
gjordes för Förskole- och Grundskolenämndens verksamhet 2004-02-26
(rev. 2004-03-15). Efter denna översyn har flera förändringar skett bl a en ny
skollag trätt i kraft, rektorsområde används inte som begrepp, placering
enligt närhetsprincipen har varit svårt att uppfylla, förskoleklass är en
obligatorisk skolform.
Rätten till kostnadsfri skolskjuts i förskoleklass, grundskolan,
grundsärskolan och gymnasiesärskola regleras skollagen (2010:800). Även
för gymnasieeleverna reglerar föregående lag kommunens ansvar gällande
elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan, s k
elevresor. Utbetalning av inackorderingsbidrag till gymnasiestuderande
följer också skollagen.
Kilometergränserna för skolskjuts är inte ändrad och för elevresor tillämpas
som tidigare sexkilometersgränsen.
Däremot har det i tidigare skolskjutsreglemente saknats förtydligande i
regelverket med exempel på vad som ger rätt till skolskjuts och inte, vilka
grunder bedömningen sker och även kompletterats med gemensamma
ordningsregler gällande skolskjutsning har nu gjorts.
Förtydligande som att nederbörd, kyla, blåst, djur i skogen, mörker eller
liknade inte ligger till grund för bedömning av trafikförhållanden eller
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särskilda skäl, som ger rätt till skolskjuts exemplifieras. Även
föräldraansvaret mellan hemmet och hållplatsen/påstigningsplatsen belyses,
där även att vid behov förse eleven med reflex eller ficklampa ingår.
Restiden har justerats från att riktlinjen tidigare var att den inte bör överstiga
45-60 minuter enkel väg till att tydligt använda ”bör inte överstiga 60
minuter enkel väg”, vilket är en tidsaspekt som används i flera kommuner
och som stämmer bättre överens med tidsåtgången som idag krävs för de
elever som bor i ytterkanterna av våra upptagningsområden, samt för elever i
årskurs 7-9, som använder sig av Blekingetrafiken till/från
högstadieskolorna. Att tidsaspekten för resvägen gäller från hållplatsen till
skolan har lagts till och även information om att när resvägen överstiger 60
minuter och det är rimligt utifrån matartrafik, vinterskolskjuts och likande, är
kommunen inte skyldig att anordna särskild transport.
Synpunkter gällande sexkilometersgränsen för elevresor inkommer till
gymnasieskolan Knut Hahn i stort sett varje läsårsstart. Främst gäller det
elever boende i Kallinge, som blir en ort där elever boende på ena sidan av
Kallinge har rätt till busskort medan boende på andra sidan
sexkilometersgränsen inte är berättigande. Att besluta om att minska
kilometergränsen för att gynna elever boende i Kallinge till gymnasieskolan
Knut Hahn innebär också att elever boende i andra området ex Ekenäs,
Gärestad också ges rätt till busskort, vilket kommer innebära ökande
kostnader. Det går heller inte att undvika att vid en ny
kilometergränsdragning kommer andra elever missgynnas, som bor utanför
det angivna området.
Idag mäts avståndet mellan hemmet och skolan med ett geografiskt
informationssystem (GIS), för att få en så rättvis avståndsmätning som
möjligt, dock är sexkilometersgränsen knivskarp och inga gynnande beslut
under 6 kilometer görs. Sexkilometersgränsen tillämpas i många kommuner,
då skollagen ange gränsvärde över 6 km färdväg är kommunens ansvar.
Detta innebär att flera kommuner också har samhällen, som påverkar elevers
rätt till busskort.
Punkt 4. Besvärlig resväg och särskilda skäl gällande inackorderingsbidrag
har justerats från ”Resan till och från skolan ska i sådant fall överstiga 2
timmar per dag” till att ”Resan till och från skolan ska i sådant fall överstiga
2,5 timmar per dag eller ska eleven har mer än 6 km till sin närmaste
hållplats”. Anledningen är att flera elever med bra
kommunikationsmöjligheter till och från Karlskrona och Karlshamn
överstiger strax över 2 timmar per dag och 2,5 timmar per dag visar mer på
längre resor än till närmaste grannstad. De elever som har mer än 6 km till
närmaste hållplats, bor långt ut på landsbygden och har redan färdats en lång
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väg innan de når allmänna kommunikationsmedel och bör därför kunna ges
möjlighet att gynnas med inackorderingsbidrag.
Reglementet har tidigare endast innefattat skolskjuts, men kompletterats här
med elevresor, som gäller för gymnasieskolan och även regler för
inackorderingsbidrag – gymnasieskolan, för att få ett heltäckande reglemente
för förvaltningen gällande dessa frågor. ”
Framtaget förslag till reglemente har varit utsänt till nämndsledamöterna.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås bifalla föreliggande förslag till reglemente för
skolskjuts, elevresor och inackorderingsbidrag med de förtydliganden och
justeringar som angivits, samt hänskjuta förslaget för fastställande till
kommunfullmäktige.
Utbildningsnämndens beslut 2019-01-24
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till reglemente för
skolskjuts, elevresor och inackorderingsbidrag med de förtydliganden och
justeringar som angivits,
samt hänskjuter förslaget för fastställande till kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till utbildningsnämndens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till reglemente för skolskjuts, elevresor
och inackorderingsbidrag.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 66

Dnr 2019-000064 001

Ny organisation för kommunledningsförvaltningen
Sammanfattning
Kommunstrateg Tommy Ahlquist ger information om hur arbetet med den
nya organisationen för kommunledningsförvaltningen fortskrider.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Magnus Pettersson (S).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstrateg, Tommy Ahlquist

Justerandes sign
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§ 67

Dnr 2018-000503 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Lena Mahrle (L) om en inkluderade kulturskola
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-01-24 § 7
Suzi K Knutsson, chef Ronneby Kulturskola, inledde med en kort
presentation av sig själv och verksamheten.
Vidare redogjorde Knutsson för framtaget förslag till yttrande i vilket
följande anförs;
” KF-ledamoten Lena Mahrle (L) har i en motion lagt förslag att
komplettera Ronneby Kulturskolas befintliga verksamhet så att barn och
unga med funktionsvariationer eller behov av särskilt stöd får ett naturligt
utrymme. Hon föreslår att dessa barn och unga ges möjlighet utifrån sina
egna förutsättningar att utöva olika kulturuttryck inom en särskild
funktionsvariationsinriktning placerad i lokaler på Sockerbruket.
Uppdraget i motionen är således att ta fram kostnadsberäkning, omfattning,
utformning och realistisk tidsplan för att införa en inkluderande kulturskola.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till utbildningsnämnden för
vidare hantering och jag har blivit tilldelad uppdraget.
Hur många barn och ungdomar med funktionsvariationer eller som är i
behov av särskilt stöd finns det i Ronneby Kommun:
Just nu finns 17 barn inskrivna i grundsärskolan, 6 i träningsskolan och 30
ungdomar i gymnasiesärskolan. Inga av dessa är elever i kulturskolans
frivilliga verksamhet för närvarande. Det finns inga bra sätt för oss att få
kännedom om vilka av kommunens barn och unga har behov av särskilt stöd
– och därför vet vi inte hur många av dem är elever i vår frivilliga
verksamhet.
Vad vi redan gör för barn och unga med funktionsvariationer:
Frivillig verksamhet


Justerandes sign

Befintlig inriktning (förutom Bild och form, Dans,
Drama/Teater och Musik) som heter Särskilt för dig
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med funktionsvariation – en kurs i drama/teater i stil
med Glada Hudik-teatern


I övriga kurser anpassar lärarna sin undervisning efter
elevens/gruppens förutsättningar så det är fullt möjligt
för barn och unga med funktionsvariationer eller
behov av särskilt stöd att delta i kurserna

I grundskolan, grundsärskolan och förskolan


Vi erbjuder samtliga klasser/barngrupper ett
”kulturprogram” varje år där eleverna får pröva och
utveckla sin förmåga till eget skapande inom olika
uttrycksformer såsom drama, dans samt skapande i
bild och form i linje med kulturuppdraget i läroplanen
– under ledning av pedagoger med spetskompetens i
kulturuttrycken.



Flera av kulturskolans lärare undervisar kursen
Estetisk verksamhet för elever i både det nationella
programmet och det individuella programmet på
gymnasiesärskolan

Delaktighet för alla


Ronneby Kulturskola deltar i
utbildningsförvaltningens projekt Delaktighet för alla
där vi kommer att kartlägga vår verksamhet ur
delaktighetsperspektivet och sedan arbeta med
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM)
Värderingsverktyg vars syfte är att öka medvetenheten
och kunskapen om funktionsnedsättningar och
förbättra lärmiljön i verksamheten

Vad i förslaget som inte hör till vårt uppdrag:
Ur motionen, ”Huvudtanken är alltså; skapa en plats för kulturskola med
inriktning funktionsvariation, särskilt stöd och daglig verksamhet.”
Insatsen daglig verksamhet omfattar personer i yrkesverksam ålder. Då
målgruppen för kulturskolans uppdrag är barn och unga t o m
gymnasieåldern är daglig verksamhet inte något som vi ska syssla med.
Vi vill inkludera och integrera:
Kulturskoleutredningens rapport, En inkluderande kulturskola på egen grund
(SOU 2016:69), som är en av rapporterna som gav upphov till denna motion,

Justerandes sign
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föreslår att kulturskolans verksamhet bör inkludera barn och unga oavsett
kön, ålder, kulturell/språklig bakgrund eller socioekonomisk bakgrund – och
såklart funktionsnedsättning. Vi har inget tillförlitligt underlag men den bild
vi har av våra elever är att de flesta har inga förhindrande
funktionsvariationer, har svenska som modersmål och föräldrar som är
relativt välutbildade och som i många fall själva har gått på musik- eller
kulturskola. Det finns med andra ord flera grupper som inte tar del av
kommunens frivilliga kulturskoleverksamhet. Vi vill utveckla vår
verksamhet på ett sätt som gör det lättare och/eller mer intressant för alla
som vill att delta.
Vår plan för att göra Ronneby Kulturskola mer inkluderande på flera
sätt:
Den tilldelade tiden var för kort för att på ett bra sätt göra en
kostnadsberäkning, omfattning, utformning och realistisk tidsplan för att
införa en inkluderande kulturskola. Vi skulle istället vilja göra en grundlig
utredning där vi träffar grupperna som vi inte når och tar reda på vad de
skulle vilja göra för aktiviteter på kulturskolan och vad som hindrar dem att
komma till oss. Vi vill ta tillvara andra kulturskolors erfarenheter och titta på
goda exempel i kommuner vars kulturskolor har ungefär samma resurser
som vi har i Ronneby t ex ska vi satsa på att förbättra förutsättningarna för
barn och unga med funktionsvariationer i vår ordinarie verksamhet
(inkludering) eller om tröskeln blir lägre för att de ska vilja delta om vi
skräddarsyr kurser utifrån deras förutsättningar. Med dessa lärdomar i hand
vill vi sedan lägga upp en strategisk och realistisk plan för hur vi sedan ska
gå tillväga där kostnadsberäkning, omfattning, utformning och tidsplan finns
med.
Vi har en verksamhetsutvecklare i personalgruppen som jobbar med
utvecklingsfrågor på 10% av heltid och undervisar i bild och form övriga
delen av sin tjänst. Hen skulle kunna få ett extra uppdrag att göra en
utredning som resulterar i en handlingsplan för att göra kulturskolan mer
inkluderande. För att få tid för uppdraget behöver hen släppa en stor del av
sin undervisning. För att det inte ska påverka våra elever behöver vi medel
för en vikarie som tar hand om bildundervisningen på motsvarande tid.
Om detta inte är möjligt kan vi ta fram en handlingsplan ändå under rådande
förutsättningar – men det tar naturligtvis längre tid att få fram. ”
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Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden anser motionen besvarad med föreliggande
yttrande.
Utbildningsnämndens beslut 2019-01-24
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande och antar den
som sin egen,
samt att vidare utredning görs av den verksamhetsutvecklare som arbetar
med det, men att det görs på de 10 % som är avsatta för utvecklingsfrågor.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet.
________________
Exp:
Utbildningsnämnden

Justerandes sign
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§ 68

Dnr 2018-000351 310

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Roger Gardell (L) gällande vägunderlaget på
Kungsgatan och Strandgatan
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) har lämnar följande motion:
”Denna motion gäller vägunderlaget på Kungsgatan och Strandgatan. På
Kungsgatan är idag underlaget stenbeläggning som har satt sig och gör det
med jämna mellanrum. Detta innebär att underhåll skulle behövas göras ofta,
vilket tyvärr inte sker.
Utan bilar som kör på denna väg studsar nästan fram. Detta är absolut inte
bra för varken fordon, personer som åker ambulans eller buss mm
Man gjorde underhåll på asfalten på Strandgatan nyligen men gjorde
ingenting med den stenbeläggning som finns. För att få stenen att inte sätta
sig här så innebär det stora åtgärder. Här är det ännu värre än på Kungsgatan.
Jag anser att dessa två gator som är väldigt trafikerade bör asfalteras istället
för att ha stenbeläggning. Detta kommer inte betyda att centrum blir mindre
attraktivt, däremot lär det bli bättre att framföra fordon på dessa gator.
Att ha stenbelagda gator kan vara fint och jag anser att sidogatorna
fortfarande kan ha stenbeläggning så att upplevelsen blir att centrum är
trevlig och inbjudande. På övergångställena kan stenbeläggning finnas, men
då med större finare stenar. Om man vill sticka ut så går det att färglägga
asfaltsbeläggningen.
Jag yrkar på:
Att; Hela Kungsgatan asfalteras med undantag för övergångställena som kan
stenbeläggas.
Att; Hela Strandgatan asfalteras med undantag för övergångställena som kan
stenbeläggas.
Att; Tekniska förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att
färglägga asfalten”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden (2018-09-26 § 230) har lämnat ett ingående
yttrande som resulterar i att nämnden beslutar att:
”Inte tillstyrka förslaget att asfaltera Kungsgatan och Strandgatan då det
strider mot gällande gestaltningsprogram och pågående uppdrag Centrum mitt, att det skulle innebära en negativ påverkan på stadsbilden och innebära
att en hastighetsdämpande åtgärd försvinner samt motverka pågående BIDprocess.
I likhet med Karlshamn och Karlskrona nyttja markbeläggningen till sin
fördel och föreslå kommunfullmäktige att avsätta riktade medel till Tekniska
förvaltningen för förstärkt grundläggningsarbete.
I enlighet med gällande översiktsplan Ronneby 2035 prioritera arbetet med
Norra länken som avlastande trafikprojekt.”
Hela yttrandet biläggs tjänsteskrivelsen som underlag för beslut.
Tekniska verksamheten via Gatu- och parkchef Patrik Hellsberg, har valt att
avstå från att yttra sig.
Med utgångpunkt i Miljö- och byggnadsnämndens yttrande förslås att
motionen avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr 2019-000010 101

Information från kommunikationsenheten
Sammanfattning
Kommunikationschef, Johan Sandberg, ger information om aktuellt i
verksamheten.
Deltar i debatten
I debatten deltar 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
Kommunstyrelsen arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunikationschef, Johan Sandberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr 2019-000012 101

Information från kommundirektören
Sammanfattning
Kommundirektör, Magnus Widén, ger information i ärendet. Informationen
berör arbetet med rekrytering av en ny förvaltningschef till miljö- och
byggnadsförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommundirektör, Magnus Widén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Dnr 2019-000003 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Föreligger ingen information eller inbjudningar till kurser och konferenser
vid sammanträdet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Dnr 2019-000004 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningar under sammanträdet:
-

Anders Stenberg, Mötesplats Europa

-

Emilia Jirle Knut Hahnskolan, Draknästet

-

Ivan Malakhov, Cooperation with Slavsk

-

Länsstyrelsen Blekinge, Regional vattenförsörjningsplan för
Blekinge

-

PRO, Önskemål från PRO

-

Region Blekinge, Nyhetsbrev 20190130

-

SKL, Cirkulär 19:01

Protokollsutdrag
Miljö- och byggnadsnämnden 20190123 §§ 5, 6
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningsärendena till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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