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§ 236

Dnr 2019-000001 101

Val av justerare och förändring av dagordningen
Sammanfattning
Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av
dagordningen:
-

Ärende avseende val av styrelseledamot till Energikontor Sydost läggs
till som ärende 33 på dagordningen.

Magnus Pettersson (S) föreslås att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen och utser Magnus Pettersson (S)
till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
________________
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§ 237

Dnr 2019-000002 101

Information från näringslivschefen
Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten.
Informationen berör bland annat:
1. Etableringsläget i kommunen.
2. Avveckling av SEFI.
3. Vattenskärningslabb och 3D skrivare. Lokal uppsagd från och med
2020 i och med avvecklingen av nuvarande verksamhet.
4. Förslag till besöks- och evenemangsstrategi kommer tas fram under
hösten.
5. Arbetet med att försöka få till ett tågstopp i anslutning till Ronneby
Airport.
6. Arbetet med att försöka etablera en flyghub på Ronneby Airport
fortsätter.
7. Lägesrapport från Ekenäs-Karön sommaren 2019.
8. Lägesrapport med arbetet kring Östra Piren.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), Roger
Gardell (L), Peter Bowin (V) och Willy Persson (KD).
Beslut
Kommunstyrelsen noterar ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Näringslivschef, Torbjörn Lind
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§ 238

Dnr 2019-000438 140

BID Ronneby - Avsiktsförklaring för platsutveckling
Sammanfattning
2017 beslutade Kommunstyrelsen att näringslivskontoret skulle genomföra
en BID-process under ledning av Svenska Stadskärnor för att Ronneby
skulle få en affärsplan med tillhörande handlingsplan och budget som
Ronneby Kommun, Fastighetsägarna Ronneby samt Ronneby Handel- och
intresseförening gemensamt kunde stå bakom. Arbetet har bl a utmynnat i ett
förslag till en avsiktsförklaring mellan parterna så att affärsplanen ska ha en
ägare efter BID-processen som kan vara drivande i att genomföra de 150
punkter som framkommit i den gemensamma handlingsplanen.
Ändamålet för samverkan är att genom långsiktiga planer och åtgärder verka
för att Ronneby utvecklas i syfte att öka dess attraktionskraft, skapa levande
miljöer och växande handel- och besöksområden med fokus på varumärke,
utbud, platsen, tillgänglighet och trygghet.
När samverkan nu blir mer formell och avsiktsförklaring ska skrivas mellan
de olika parterna 190916 är förslaget att Kommunstyrelsen stöttar denna
enligt bilaga. Kostnader kopplade till avsiktsförklaringen äskas av
näringslivskontoret i ordinarie budgetprocess.
Till dagens sammanträde har en reviderat version av avsiktsförklaringen
arbetats fram. Den reviderade versionen innehåller förändringarna föreslagna
av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-19.
Förslag till beslut
Att godkänna avsiktsförklaringen för platsutveckling mellan Ronneby
kommun, Fastighetsägarna Ronneby och Ronneby Handel- och
intresseförening.
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Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
godkänna avsiktsförklaringen med följande förändringar:
1. Att det i avsiktsförklaringen förtydligas att samtliga parter ska bidra
till den gemensamma platsutvecklingsfonden och dess
budgetförutsättningar.
2. Att meningen ” Föreslagna representanter skall ha mandat att i
styrelsen fatta bindande beslut för parterna i de frågor som regleras i
denna avsiktsförklaring” under rubriken ”organisation” stryks.
3. Att tjänstgöringsgraden för den platsutvecklare som beskrivs i
dokumentet stryks.
Deltar i debatten
I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
den reviderade versionen av avsiktsförklaringen för platsutveckling mellan
Ronneby kommun, Fastighetsägarna Ronneby och Ronneby Handel- och
intresseförening.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade
versionen av avsiktsförklaringen för platsutveckling mellan Ronneby
kommun, Fastighetsägarna Ronneby och Ronneby Handel- och
intresseförening.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 239

Dnr 2018-000710 346

Angående ansökan om fastställande av
anslutningsavgifter mm till fastigheter i
Droppemåla/Ekenäs
Bakgrund
Föreligger tvist om anläggningsavgifter mellan det kommunala bolaget
Ronneby miljö och teknik AB (”Huvudmannen”) och KA Kvalité AB
(”Bolaget”) med företrädare Kjell Olsson.
Bolaget har tillskrivit kommunstyrelsen och begärt att kommunstyrelsen ska
fastställa anläggningsavgifter för VA till en annan summa än den som
Huvudmannen har fakturerat, se underlag nr 10. Ärendet har efter yttrande
från Huvudmannen behandlats av KSAU vid två tillfällen, ärendet har
återremitterats båda gångerna för komplettering. KSAU anför att
huvudmannen inte kan anses ha besvarat fråga två och uppdrar istället till
kommunjuristen att utreda frågan på nytt och ta fram ett förslag till beslut.
Frågan som KSAU vill ha svar på är hur kommunen kan kompensera VAkollektivet för uteblivna intäkter vid en eventuell förlikning.
Gällande rätt
Va-verksamhet regleras i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Finansiering kan ske med skattemedel eller genom avgifter från brukarna i
enlighet med Det finns två typer av avgifter; anläggningsavgifter och
brukningsavgifter.
Anläggningsavgiften bestäms genom att fastighetsägaren enbart betalar för
den del som motsvarar dennes andel av den totala kostnaden medan
brukningsavgiften bestäms på beräkningsgrunder som är lika oavsett när på
året va-anläggningen brukas.
Förhållandet mellan fastighetsägare och huvudman är offentligrättsligt
reglerat och Kommunfullmäktige i Ronneby kommun beslutar om va-taxa.
Huvudmannen har inte någon möjlighet att på egen hand besluta hur hög en
anslutningsavgift ska vara, alternativt sätta ned avgiftsskyldigheten för
enskilda fastighetsägare.
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38 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster reglerar möjligheten för
Huvudmannen att får komma överens med fastighetsägare och andra
avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens
taxeföreskrifter. Avtalsutrymmet tar främst sikte på sådana frågor som inte
täcks av taxeföreskrifterna, såsom områden där mer affärsmässiga
överväganden gör sig gällande, exempelvis för industrier.
Va-taxan bestäms enligt självkostnadsprincipen och medför att avgiften inte
får vara högre än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Huvudmannen har rätt att täcka
kostnaderna för den allmänna va-anläggningen genom avgiftsuttag från
fastighetsägarna.
I Ronneby Kommun bekostas va-verksamheten uteslutande genom
avgiftsuttag, kommunfullmäktige har inte beslutat om att skattefinansiera
någon del av va-verksamheten.
Olika alternativ i ersättningsfrågan
Frågan som KSAU ställer är svår att besvara eftersom dess ordalydelse
förutsätter att det är möjligt för Huvudmannen att s.a.s. ”förlikas” i
ersättningsfrågan.
Lagen är dock klar i frågan om vilket organ som är beslutsfattare i taxefrågor
– kommunfullmäktige. E contrario går det att sluta sig till att Huvudmannen
är förhindrad att fatta beslut i taxefrågor. Huvudmannen kan inte heller
genom 38 § LAV komma överens med Bolaget då situationen regleras i vataxan.
Slutsatsen av det sagda är att Huvudmannen är förhindrad att avvika från
taxan och kan därför inte fatta beslut med innebörden att Bolaget ska få en
annan anläggningsavgift än den som kommunfullmäktige beslutat om. Den
som får fatta beslut om taxa är kommunfullmäktige, lagen ger dock inte
kommunfullmäktige någon möjlighet att särbehandla enskilda
fastighetsägare då taxan reglerar frågan. Kommunfullmäktige ska inte heller
ägna sig åt myndighetsutövning i enskilda fall och är förhindrad att fatta
beslut i enskilda ärenden, jmf. 5 kap. 1 § Kommunallagen (2017:725).
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Som ett första alternativ för att besvara ersättningsfrågan kan det konstateras
att Kommunfullmäktige har möjligheten att fatta beslut om ovillkorat
aktieägartillskott. Ett ovillkorat aktieägartillskott ska ej återbetalas till ägaren
och är ett definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget och läggs till
anskaffningsvärdet för aktierna i bolaget.
Som ett andra alternativ kan kommunstyrelsen och Bolaget på allmänna
kontraktsrättsliga grunder komma överens om att det uppstår en fordran hos
Kommunstyrelsen då Bolaget med bindande verkan erlägger
anläggningsavgifter.
Det tredje alternativet är att besluta om att avvisa Bolagets ansökan. Enligt
skrivelsen från Bolaget så har man bestridit Huvudmannens krav och man
förbehåller sig rätten att stämma Huvudmannen inför domstol. Ett beslut om
att avvisa ansökan torde rimligen leda till att tvisten istället får avgöras av
domstol. Vid en domstolsförhandling är det brukligt att försöka lösa tvisten
genom en förlikning, en lösning som i det skedet är en laglig lösning.
Förslag till beslut
Mot bakgrund av gällande rätt samt de olika alternativ som står till buds går
det inte att komma till någon annan slutsats än att tvisten slutligen bör
avgöras av allmän domstol.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen beslutar att avslå
KA Kvalitet ABs ansökan.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Tommy
Andersson (S), Magnus Pettersson (S), Tim Svanberg (C), Nicolas Westrup
(SD), Lova Necksten (MP), Magnus Persson (M), Jan-Eric Wildros (S),
Malin Månsson (S) och Willy Persson (KD).
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Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen:
1. Konstaterar att exploateringsavtalet (exploateringsområde fastigheten
droppemåla 1:87) gäller.
2. Beslutar att KA Kvalité ska betala den faktiska kostnaden, enligt den
överenskommelse som finns sen tidigare, och att denna biläggs
protokollet.
3. Beslutar att mark- och exploateringsenheten får i uppdrag att se över
samtliga exploateringsavtal och återkomma med förslag på åtgärder.
4. Beslutar att mark och exploateringsenheten får i uppdrag att avsluta
aktuellt exploateringsavtal (exploateringsområde fastigheten
droppemåla 1:87).
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen:
1. Konstaterar att exploateringsavtalet (exploateringsområde fastigheten
droppemåla 1:87) gäller.
2. Beslutar att KA Kvalité ska betala den faktiska kostnaden, enligt den
överenskommelse som finns sen tidigare, till detta protokoll bifogad
bilaga 1.
3. Beslutar att mark- och exploateringsenheten får i uppdrag att se över
samtliga exploateringsavtal och återkomma med förslag på åtgärder.
4. Beslutar att mark och exploateringsenheten får i uppdrag att avsluta
aktuellt exploateringsavtal (exploateringsområde fastigheten
droppemåla 1:87).
________________
Exp:
Kommunjurist, Mathias Kågell
Ronneby Miljö & Teknik AB, Peter Berglin
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
KÁ Kvalitet
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§ 240

Dnr 2019-000387 041

Budget fjärrvärme 2020
Sammanfattning
Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med förslag till
budget för fjärrvärme 2020. Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att
godkänna den föreslagna budgeten.
Arbetsutskottets förslag 2019-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna budgeten för fjärrvärme
2020.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna
budgeten för fjärrvärme 2020.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 241

Dnr 2017-000707 214

Granskning av detaljplan för Kv. Gertrud
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-08-18 § 148 genom en
bostadsutredning att påbörja detaljplanearbete för fastigheterna Gertrud 9
och Gertrud 10 i centrala Ronneby stad. Arbetet påbörjades med ett
arkitektuppdrag där Fogelberg Arkitekter AB anlitades för att upprätta
skisser på hur fastigheterna skulle kunna bebyggas med bostäder. Genom
skissarbetet och kontakt med fastighetsägare i kvarteret konstaterades ett
behov av att planera kvarteret Gerud i sin helhet.
Samtliga planhandlingar finns på: www.ronneby.se/gerterud.
Bedömning
Under samrådet av planförslaget (2017-11-27 till och med 2017-12-22) har
flera synpunkter inkommit vilka sammanställts i en samrådsredogörelse.
Synpunkterna har inneburit att detaljplanen har omarbetats på ett flertal
punkter vilket bland annat redovisas med läsanvisning i planbeskrivningen.
Till exempel har plankartan omarbetats enligt nu gällande allmänna råd för
utformning av plankarta från Boverket.
Beslut om granskning fattades av Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-24
§ 97. I samrådsförslaget var byggnadshöjden 15 meter, medan miljö- och
byggnadsnämnden beslutade om en höjning till 16 meter. Detta för att
möjliggöra en våningshöjd för handelslokaler i bottenvåning mot
Järnvägsgatan. Detaljplanen har också kompletterats med
trafikbullerutredning och markvibrationsutredning med tillhörande
bestämmelser i plankartan.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot
granskningsförslaget av detaljplanen för kvarteret Gertrud i Ronneby stad.
Arbetsutskottets förslag 2019-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha någon
erinran mot granskningsförslaget av detaljplanen för kvarteret Gertrud i
Ronneby stad.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot granskningsförslaget av
detaljplanen för kvarteret Gertrud i Ronneby stad.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Peter Robertsson
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§ 242

Dnr 2019-000389 011

Detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl., Ronneby kommun
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-08-18 § 149 att ge plan- och
byggenheten i uppdrag att utarbeta ett planprogram för en ny förskola i södra
Ronneby och samtidigt undersöka möjligheterna att planera för fler bostäder.
Det övergripande området sträcker sig från bostadsområdet Älgbacken i norr
och till Ekenäs i söder.
Utöver huvudsyftet med en strategisk placering av ny förskola studeras även
om ett framtida planarbete kan få fler positiva effekter. Detta innebär i första
hand möjligheten att komplettera etableringen med nya bostäder men också
att naturvärden förädlas och framhävs, något som är positivt för såväl
befintliga boende och nya boenden i området. Områdena har en nära
koppling till befintliga grönområden av hög kvalité i form av Ronneby
brunnspark och Södra Brunnsskogens naturreservat utöver andra
kringliggande skogar och strövområden.
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2017-11-30 Kommunfullmäktige §
377 upprättat ett förslag till ny detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl. i Ronnebys
södra del(Bussemåla) Ronneby kommun.
Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen möjliggöra
byggande av flerbostadshus i ett attraktivt läge nära kusten.

Bedömning
Översiktsplanen anger att området är ett rekreationsområde men även
utvecklingsområde för bostäder. Kombinationen innebär att
rekreationsområdet ska värnas genom att bostadsområdet ger möjlighet till
kontakt via gång- och cykelvägar till omgivningen. Förtätning av
bostadsbebyggelse skall planeras i anslutning till befintlig infrastruktur och
kollektivtrafik. Planen avviker inte från översiktsplanen. Kommunen har haft
samråd med Länsstyrelsen gällande Undersökningen av behovet att upprätta
en strategisk miljöbedömning och Länsstyrelsen kan inte bedöma om
förslaget kan komma att innebära betydande miljöpåverkan utifrån det
underlag som kommunen inkommit med.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha
något att erinra mot förslaget till ny detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl.
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Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lämna följande yttrande på
förslag till detaljplan för 1:26 m.fl. Ronneby kommun:
-

Kommunstyrelsen är av uppfattningen att högsta möjliga
byggnadshöjd i detaljplanen bör höjas till sex våningar. I övrigt inget
att erinra.

Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande på förslag till detaljplan för 1:26
m.fl. Ronneby kommun:
-

Kommunstyrelsen är av uppfattningen att högsta möjliga
byggnadshöjd i detaljplanen bör höjas till sex våningar. I övrigt inget
att erinra.

________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Karin Svensson
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§ 243

Dnr 2019-000423 253

Kalleberga 1:3, ansökan köp av mark
Sammanfattning
Familjen Augustsson har ansökt om att få köpa del av Kalleberga 1:3 som
ligger öster om Kallinge och norr om Havsjön. Anledningen till önskan om
markköp är att önskan om att bebygga marken med en mindre
lantbruksenhet för att kunna hålla djur.
Bedömning
Familjen Augustsson har ansökt om att få köpa del av Kalleberga 1:3 för att
bebygga marken med villa och ladugård. Man önskar hålla djur på platsen
och vill ha möjlighet till självförsörjning. Familjen har släkt som bor utmed
samma väg. Fastigheten Kalleberga 1:3 ligger öster om Kallinge och norr om
Havsjön.
Det finns sammanlagt fem alternativ till köp som har diskuterats.
Alternativet 1 (ca 18 ha mark plus vatten) som innebär köp av även
vattenområde föreslås gå bort med en gång då nödvändigheten för familjens
ändamål inte bedöms vara så stort som 18 ha. Av övriga alternativ ses
alternativ 3 (8,5 ha) samt alternativ 4 (4,5 ha) som lämpligast. Genom de två
alternativen skapas en mindre lantbruksenhet som är lämplig för det
ändamålet som familjen önskar.
Marken är inte upptagen som intresseområde i kommunens översiktsplan.
Försäljning av del av Kalleberga ses därför som möjlig. Ställningstagande
om eventuell försäljning önskas. För att inte sälja mark som inte sedan
bebyggs föreslås att om försäljning ska ske att förhandsbesked ska beviljas
före köp.
Arbetsutskottets förslag 2019-09-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullstyrelsen att avslå
ansökningen och inte sälja del av Kalleberga 1:3.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökningen och säljer inte del av Kalleberga 1:3.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
Sökanden
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§ 244

Dnr 2019-000414 287

Ombyggnation av två korridorer i Stadshuset
Sammanfattning
Behovet av nya arbetsplatser i Stadshuset är stort. I Miljö- och
byggandsförvaltningens korridor samt korridoren där teknik-fritid- och
kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen sitter finns två större rum
som används till obokade möten och fikarum. Dessa två rum skulle med
mindre medel kunna göras om till minst 4 arbetsplatser.
Bedömning
Det finns ett stort behov av fler arbetsplatser i Stadshuset. Det finns två
korridorer där det finns större rum som används till obokade möten och
fikarum. Dessa finns i Miljö- och byggandsförvaltningens korridor samt
korridoren där TFKF, MEX och Utbildningsförvaltningen sitter. Dessa två
rum skulle med mindre medel kunna göras om till minst 4 arbetsplatser.
Ombyggnationen av två korridorer är kostnadsberäknad till totalt 180 000
kronor. I det ingår allt såsom el, golv, dörrar, måleri, undertak mm.
Samordningsvinster finns genom att göra båda korridorsombyggnationerna
samtidigt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
tillföra medel för ombyggnation enligt förslaget.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
tillföra medel för ombyggnation enligt förslaget om totalt 180 000 kronor.
Finansiering sker via extern upplåning.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S), Malin Månsson
(S) och Peter Bowin (V).
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Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
förändringar:
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja
investeringsmedel om totalt 180 000 kronor till mark- och
exploateringsenheten för ombyggnation enligt förslaget. Finansiering sker
via extern upplåning.”
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel
om totalt 180 000 kronor till mark- och exploateringsenheten för
ombyggnation enligt förslaget. Finansiering sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 245

Dnr 2019-000478 261

Uppsägning av arrendeavtal gällande kioskverksamhet,
kvarter Ulf
Sammanfattning
Ronneby kommun har ambitionen att bygga ett museum bland annat med
utgångspunkterna, fynden i Vång och Gribshunden. Detta arbete pågår
samtidigt som kommunen har påbörjat arbetet med fördjupad översiktsplan
för stadskärnan.
Slutgiltig placering av ett permanent museum har inte fastställts.
Projektkontoret som inrättats i Kallvattenkuren ska tjäna som ett
dialogkontor, för att med allmänheten dialogisera olika alternativ. Mycket
talar för att ett nytt och stort besöksmål bör placeras i Ronneby stadskärna i
eller i direkt anslutning till det så kallade BID-området (Business
Improvement Districts).
Slutgiltig placering av ett museum vilar på en rad olika parametrar
exempelvis kostnader, rådighet över mark, planförutsättning osv.
Arbetet med fördjupad översiktsplan för stadskärnan kommer bland annat att
belysa stadens entréer, kulturmiljö och gestaltning. Det innebär att området
runt kulturcentrum är en betydande plats i den norra entrén till staden. Detta
arbete kommer med stor sannolikhet peka på behovet att platsen i och kring
kvarteret Ulf får en ny utformning. Visuell kontakt mellan gamla elverket,
kulturcentrum, kyrkan och kulturkvarteren bör förstärkas och utgöra viktiga
byggklossar i miljön för stadens norra entré.
Delar av kvarteret Ulf är sedan år 2001 utarrenderad. Arrendet avser 225
kvm mark för kioskbyggnad på del av fastigheten Ulf 1. Arrendet
transporterades, med oförändrade villkor, 2015-08- 01 till ny arrendator.
Avtalet löper 5 år i taget med, inför varje ny löptid, 1 års uppsägningstid.
Nuvarande arrende går ut den 31 december år 2020. För att kommunen ska
få rådighet över fastigheten ULF 1 under den kommande 5- årsperioden,
behöver arrendet sägas upp. Alternativet till att säga upp avtalet utan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(70)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-03
Kommunstyrelsen

reservationer är att säga upp avtalet för omförhandling. Ett omförhandlat
avtal bör i så fall vara ettårigt med tre månaders uppsägningstid.
En uppsägning eller omförhandling av arrendet innebär inte
ställningstagande för var ett framtida museum ska etableras, men kommunen
har på detta sätt, i närtid, säkrat rådighet över platsen.
Denna rådighet kan även vara till gagn när förslag i den fördjupade
översiktsplanen ska förverkligas.
I centrala Ronneby är det förhållandevis få platser med motsvarande yta och
placering som kommunen har egen rådighet över.
Detta förslag till beslut har beretts i samråd med stadsarkitekten Helena
Revelj, planarkitekten Kristina Eklund, Mark- och exploateringschefen Anna
Hinseäng samt näringslivschefen Torbjörn Lind.
Bedömning
Med ovanstående som grund föreslås kommunstyrelsen besluta
Att uppdra till MEX- enheten att snarast och senast den 31 december år 2019
säga upp arrendet för kioskverksamheten på fastigheten Ulf 1.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att uppdra till
MEX- enheten att snarast och senast den 31 december år 2019 säga upp
arrendet för kioskverksamheten på fastigheten Ulf 1.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra till mark- och
exploateringsenheten att snarast och senast den 31 december år 2019 säga
upp arrendet för kioskverksamheten på fastigheten Ulf 1.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S) och Roger
Fredriksson (M).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
mark- och exploateringsenheten i uppdrag att omförhandla avtalet till ett
ettårigt avtal och med tre månaders uppsägningstid.
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Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringsenheten i uppdrag att
omförhandla avtalet till ett ettårigt avtal med tre månaders uppsägning.
________________
Exp:
Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng
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§ 246

Dnr 2019-000468 261

Leråkra 2:53 Ansökan om att arrendera kommunägd
mark
Sammanfattning
Köpare av privat tomt på Aspan, Leråkra 2:53, önskar arrendera mark av
kommunen. Tomten är 848 kvm. De önskar svar på arrendet innan de köper
tomten. Marken vill de använda som extra trädgård, ta ner de flesta träden,
bygga staket och ev lekstuga/förråd. Önskad arrendetid 10 år med
automatisk förlängning.
Bedömning
Tomten ligger inom detaljplan 401, lagakraftvunnen 2013-02-18.
Detaljplanen anger tomtyta 1500 kvm. Marken utanför befintlig tomt är
planlagd som Allmän plats, Naturmark.
Del av det önskade arrendeområdet ligger inom strandskyddsområde. Denna
del arrenderar vi inte ut.
Stadsarkitekten påpekar att Naturmark ska vara allmänt tillgänglig och enligt
bestämmelserna är det inte tillåtet att privatisera området eller sätta upp
privata byggnader/staket mm.
Miljöteknik har ledningar genom området. Ledningsvisning krävs och
Miljötekniks anvisningar ska följas, t ex får inget byggas ovanför
ledningarna.
Förslag till beslut
Mark och exploateringsenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att
föreslå Kommunstyrelsen att arrendera ut ca 463 kvm av Leråkra 2:57,
arrendetid 1 år i taget, automatisk förlängning, arrendeavgift 2315 kr/år,
indexreglerat. Staket eller byggnader får ej uppföras.
Arbetsutskottet förslag 2019-08-09
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att arrendera ut ca 463 kvm av
Leråkra 2:57, arrendetid 1 år i taget, automatisk förlängning, arrendeavgift
2315 kr/år, indexreglerat. Staket eller byggnader får ej uppföras.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S), Ola
Robertsson (S) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ola Robertsson (S) och Tommy Andersson (S) yrkar avslag på
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller ordförandens eget yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen arrendera ut ca 463 kvm av Leråkra 2:57, arrendetid 1 år i
taget, automatisk förlängning, arrendeavgift 2315 kr/år, indexreglerat. Staket
eller byggnader får ej uppföras.
________________
Exp:
Mark- och exploateringsenheten, Eva Lydin
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§ 247

Dnr 2019-000378 019

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
i Blekinge
Sammanfattning
Samordningsförbundet i Blekinge, Finsam, har inkommit med förslag till
reviderad förbundsordning.
Arbetsutskottets förslag 2019-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna den reviderade förbundsordningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade
förbundsordningen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 248

Dnr 2019-000353 042

Årsredovisning/revisionsberättelse för prövning av
ansvarsfrihet för kommunalförbundet Region Blekinges
styrelse 2018
Sammanfattning
Kommunalförbundet Region Blekinge har inkommit med årsredovisning och
begäran om prövning av ansvarsfrihet för kommunalförbundet Region
Blekinges styrelse 2018.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för år 2018 att
regionfullmäktige och respektive kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen samt beviljar ansvarsfrihet för kommunalförbundet Region
Blekinges styrelse samt de enskilda ledamöterna i den samma.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Godkänna årsredovisningen för år 2018.
2. I enlighet med revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för
kommunalförbundet Region Blekinges styrelse samt de enskilda
ledamöterna i den samma.
Arbetsutskottets förslag 2019-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Godkänna årsredovisningen för år 2018.
2. I enlighet med revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för
kommunalförbundet Region Blekinges styrelse samt de enskilda
ledamöterna i den samma.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna årsredovisningen för år 2018.
2. I enlighet med revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för
kommunalförbundet Region Blekinges styrelse samt de enskilda
ledamöterna i den samma.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 249

Dnr 2019-000380 730

Plan för verksamheter inom vård- och omsorgsboende
under en längre tid av värmebölja
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-05-22 § 89
Kommunfullmäktige beslutade § 292/2018 som uppdrag till Äldrenämnden
att
Presentera en plan för hur vi klarar att hantera våra verksamheter inom
vård- och omsorgsboende under en längre tid av värmebölja. Uppdraget ska
redovisas i juni månad.
Inledningsvis kan sägas att äldreförvaltningen följer dokumentet Information
och checklistor vid värmebölja. Dokumentet är beslutat av LSVO.
Enhetscheferna planerar för bl. a information och fortbildning inför
sommaren för att uppdatera kunskap och eventuella behov av åtgärder till
följd av dokumentet. En del åtgärder är redan vidtagna medan andra är under
planering. T ex har redan fler fläktar köpts in.
Äldreförvaltningen har samrått med tekniska förvaltningen och Ronnebyhus
som förvaltar de fastigheter där vård- och omsorgsboendena är belägna.
Lokalerna är inte utrustade med kylanläggning.
Äldreförvaltningen gör bedömningen att det skulle kunna vara rimligt att se
till att det går att hålla behaglig temperatur i åtminstone en
gemensamhetslokal vid varje bostadsgrupp i de olika vård- och
omsorgsboendena samt i dagcentraler/dagverksamheter. Det skulle innebära
inköp av ca 40 portabla AC-anläggningar.
Vidare bedömer äldreförvaltningen att inköp ska göras av olika kylprodukter
för enskildas användning.
Vad avser eventuell vattenbrist så följer äldreförvaltningen nödvattenplanen.
Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är prioriterade områden.
Beroende på vattentillgången får insatser och arbetsuppgifter anpassas efter
rådande läge.
Vid extrem värme under längre kan det vara nödvändigt att inte utföra mer
än de absolut nödvändigaste arbetsuppgifterna.
De samlade kostnaderna för beskrivna åtgärder motsvarande 408 tkr bedöms
finansieras inom ramen för inventarier och som driftkostnader. Utöver detta
tillkommer i förekommande fall ökade driftskostnader för att tillföra kyla.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(70)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-03
Kommunstyrelsen

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att
notera redovisningen av plan för vård- och omsorgsboende vid längre tids
värmebölja.
Bedömning
Kommunfullmäktige beslutade § 292/2018 som uppdrag till Äldrenämnden
att
Presentera en plan för hur vi klarar att hantera våra verksamheter inom
vård- och omsorgsboende under en längre tid av värmebölja. Uppdraget ska
redovisas i juni månad.
Inledningsvis kan sägas att äldreförvaltningen följer dokumentet Information
och checklistor vid värmebölja. Dokumentet är beslutat i LSVO 2013-09-02
och reviderat 2015-09-02 och 2017-06-26 och gäller för Region Blekinge
och de fem kommunerna i länet. Enhetscheferna planerar för bl. a
information och fortbildning inför sommaren för att uppdatera kunskap och
eventuella behov av åtgärder till följd av dokumentet. Dokumentet bifogas
som bilaga 1. Äldreförvaltningen avser kommunicera det behov av stöd som
kan behövas från andra förvaltningar, t ex ska kostenheten tillskrivas för att
försäkra att det finns en beredskap att kunna leverera lämplig mat och dryck
vid varmt väder.
Boendemiljö - Lokaler
Äldrenämndens vård- och omsorgsboende med korttidsverksamhet uppgår
till ca 300 lägenheter. Äldreförvaltningen har samrått med tekniska
förvaltningen och Ronnebyhus som förvaltar de fastigheter där vård- och
omsorgsboendena är belägna. Lokalerna är inte utrustade med
kylanläggning. Enligt uppgift finns det inte inlagt i planering för att på sikt
kunna tillföra kyla i lokalerna.
För att kunna hålla behaglig temperatur i vissa lokaler skulle alternativ
kunna vara att införskaffa portabla AC-anläggningar.
Skulle det finnas tillgång till portabla AC-anläggningar till samtliga
lägenheter och gemensamhetsutrymme skulle det innebära behov av cirka
350 AC-anläggningar.
Det är svårt att bedöma behov och nytta.
Äldreförvaltningen gör bedömningen att det skulle kunna vara rimligt att se
till att det går att hålla behaglig temperatur i åtminstone en
gemensamhetslokal vid varje bostadsgrupp i de olika vård- och
omsorgsboendena samt i dagcentraler/dagverksamheter. Det skulle innebära
inköp av ca 40 portabla AC-anläggningar. Prisexempel ca 7 000 kr styck.
Total kostnad för AC-anläggningar ca 280 tkr.
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Till detta kan kompletteras med inköp av mindre AC-anläggningar att
använda vid behov i enskilda boendes lägenheter. En per bostadsgrupp
skulle innebära en kostnad om ca 50 tkr.
En del fläktar har redan inhandlats. Ytterligare kompletterande inköp av
fläktar i varierande storlek och prisgrupper om 50-talet fläktar skulle
innebära en kostnad om ca 25 000 kr.
Vattentillgång
Vad avser eventuell vattenbrist så följer äldreförvaltningen nödvattenplanen.
Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är prioriterade områden.
Beroende på vattentillgången får insatser och arbetsuppgifter anpassas efter
rådande läge.
Produkter för svalka för enskild person
På marknaden finns ett allt större utbud av produkter som kan svalka på
olika sätt. Exempel på sådana är kylbandana, kylhalsdukar, kylarmband och
kylfilt.
Vid inköp av t ex 60 stycken av varje av de fyra ovan nämnda produkterna
skulle det uppgå till en kostnad av ca 48 tkr utifrån inhämtade prisexempel.
Erfarenheterna av produkter av sådant slag är begränsad. Vidare upplever
olika personer olika lindring från värme genom olika produkter och metoder.
Äldreförvaltningen bedömer därför att vid eventuellt köp att det behöver
finnas olika typ av produkter för att kunna tillgodose behov på olika sätt.
I sammanhanget kommer frågan i vilken mån den enskilde ska ansvara för
inköp och själv bekosta nämnda produkter.
Äldreförvaltningen bedömer att förvaltningen ska göra inköp motsvarande
det ovan beskrivna och som kan lånas ut vid behov vid enheterna.
Arbetsmiljö
Vid extrem värme under längre tid kan det vara nödvändigt att inte utföra
mer än de absolut nödvändigaste arbetsuppgifterna. T ex kan beslut fattas om
att endast utföra hygienstäd. En sådan åtgärd kan vidtas, dels för att
underlätta arbetet för våra medarbetare, dels för att frigöra arbetstid för att
istället kunna ha tätare tillsyn och utföra insatser till vårdtagare i form av t ex
extra dusch eller extra mellanmål som dryck, glass och frukt. Vidare pågår
diskussioner om eventuella behov av ytterligare åtgärder för medarbetare vid
extrem värme.
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Kostnader
De samlade kostnaderna enligt ovanstående motsvarande 408 tkr bedöms
finansieras inom ramen för inventarier och som driftkostnader. Utöver detta
tillkommer i förekommande fall ökade driftskostnader för att tillföra kyla.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att
notera redovisningen av plan för vård- och omsorgsboende vid längre tids
värmebölja.
Äldrenämndens beslut 2019-05-22
Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
notera redovisningen av plan för vård- och omsorgsboende vid längre tids
värmebölja.
Arbetsutskottets förslag 2019-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera redovisningen av plan för vård- och
omsorgsboende vid längre tids värmebölja.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera redovisningen av
plan för vård- och omsorgsboende vid längre tids värmebölja till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 250

Dnr 2019-000379 730

Utredning av kommunens hälso- och
sjukvårdsorganisation
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-05-22 § 82
Förslag om förändring av kommunens Hälso- och sjukvårds organisation.
Äldrenämnden har sedan det kommunala övertagandet av hemsjukvården en
hälso- och sjukvårds organisation med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och
sjuksköterskor som arbetar med vård i hemmet, även mot dom personer som
har personlig assistans som bor hemma.
Socialnämnden har en liten hälso- och sjukvårdsorganisation som arbetar
enbart dagtid mot nämndens LSS boenden. Båda nämnderna har samma
medicinskt ansvarig sjuksköterska. Då hälso- och sjukvård behövs alla
timmar på dygnet så är det Äldrenämndens HSL verksamhet som sköter
Socialnämndens patienter på kvällar och helger. Det finns enligt hörsägen
gamla muntliga avtal när det gäller interndebitering och gränsdragning
mellan nämnderna.
Det behöver därför utredas vilka samordningsvinster som en hälso- och
sjukvårdsorganisation i kommunen kan ge.
Att: Utreda förutsättningarna för en gemensam hälso- och
sjukvårdsorganisation
Äldrenämndens förslag 2019-05-22
Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utreda
förutsättningarna för en gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation.
Arbetsutskottets förslag 2019-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utreda
förutsättningarna för en gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar på att uppdra åt kommunledningsförvaltningen
att utreda förutsättningarna för en gemensam hälso- och
sjukvårdsorganisation.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda
förutsättningarna för en gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation.
________________
Exp:
Kommundirektör, Tommy Ahlquist
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§ 251

Dnr 2019-000377 299

Byte av tätskikt Kallinge simhall
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden § 68
I budget för 2019 ligger 8 miljoner kr för byte av tätskikt i Kallinge simhall.
Efter planeringsmöte har ett förslag ritats fram. De åtgärder som planeras för
omklädningsrummen inklusive duschar och bastu beräknas kosta 2,6
miljoner. Förslaget innefattar nytt kakel, 5 duschar på var avdelning varav ett
par i varje avdelning är avskärmade, en RWC-toalett på varje avdelning samt
renovering av bastu (se planritning). När det gäller själva simhallen finns två
alternativ:
 En plastkonstruktion, kallad liner, kostar 600 000 till 800 000 kr
och beräknas hålla 15 år.
 En rostfri form som appliceras i bassängen som kostar mellan 2,4
och 3 miljoner kr och beräknas hålla 15-25 år.
Skulle man sätta nytt kakel i bassängområdet beräknas detta kosta 6-7
miljoner kronor eller 14800 kr m2. Den avsatta budgeten räcker inte för
denna lösning om renovering av omklädningsrum ingår.
En ny reningsanläggning är redan installerad och i drift.
Bedömning
Bedömningen som gjordes på uppstartsmötet den 20 mars var att förorda
lösningen med rostfritt enligt punkt 2. Huvudskälet var den längre
hållbarheten samt minskat underhåll av själva bassängdelen. Totalt skulle vi
klara den kostnadsram som är lagd på 8 miljoner, som bedömningen är idag.
Den andra lösningen med liner är billigare, men har en kortare hållbarhetstid.
Förslag till beslut
Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta om byte av ytskikt i Kallinge
simhall genom lösningen med en rostfri form samt helhetsmässigt enligt
bifogad planritning.
Arbetsutskottets förslag 2019-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna byte av ytskikt i Kallinge simhall genom
lösningen med en rostfri form till en kostnad av 3 000 000 kronor. Vidare
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föreslås kommunfullmäktige ta tillbaka de 5 000 000 kronor som kvarstår i
budgetposten om totalt 8 000 000 kronor för ovan nämnd investering.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S) och Tony
Holgersson (SD).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna byte av ytskikt
i Kallinge simhall genom lösningen med en rostfri form till en kostnad av
3 000 000 kronor. Vidare föreslås kommunfullmäktige ta tillbaka de
5 000 000 kronor som kvarstår i budgetposten om totalt 8 000 000 kronor för
ovan nämnd investering.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 252

Dnr 2019-000356 179

Uppräkning av sotningstaxa 2019 samt hemställan om
täckning för ökade kostnader 2020
Sammanfattning
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har inkommit med
hemställan om täckning för ökande kostnader En beslutad uppräkning av
sotningstaxan bifogas för kännedom.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Jan Eric Wildros (S).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att notera
beslutet om den uppräknande sotningstaxan till protokollet. Hemställan om
täckning för ökade kostnader 2020 hänskjuter kommunstyrelsen till
budgetberedningen.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera beslutet om den
uppräknande sotningstaxan till protokollet.
Kommunstyrelsen hänskjuter hemställan om täckning för ökade kostnader
2020 till budgetberedningen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Budgetberedningen, c/o Johan Sjögren, ekonomichef
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§ 253

Dnr 2019-000413 040

Budget 2020-2021, förslag
kommunledningsförvaltningen
Sammanfattning
Överlämnas kommunledningsförvaltningens förslag till budget 2020-2021.
Arbetsutskottet går igenom förslaget tillsammans med kommundirektören
och ekonomichefen. Kommentarer och revideringar görs löpande.
Bedömning
Förvaltningen har baserat på nulägesanalys och bedömning om framtida
efterfrågan av tjänster, tagit fram ett förslag till budget 2020-2021 för
diskussion med kommunstyrelsens arbetsutskott. KSAU bör, efter samråd
med förvaltningschefen, komma fram till ett färdigt budgetförslag att
överlämna till budgetberedningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna
kommunledningsförvaltningens förslag till budget 2020-2021 till
budgetberedningen för fortsatt hantering.
Arbetsutskottets förslag 2019-09-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att överlämna det reviderade
förslaget av kommunledningsförvaltningen förslag till budget 2020-2021 till
budgetberedningen för fortsatt hantering.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S), Lova
Necksten (MP) och Magnus Pettersson (S).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar det reviderade förslaget av
kommunledningsförvaltningen förslag till budget 2020-2021 till
budgetberedningen för fortsatt hantering.
________________
Exp:
Budgetberedningen, c/o Johan Sjögren, ekonomichef
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§ 254

Dnr 2019-000388 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2019
Sammanfattning
Utdrag från socialnämnden 2019-05-28 § 96
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Det finns inga ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6 § att rapportera för perioden 2019-01-01 till
2019-04-30.
Socialnämnden beslutar att notera rapporteringen till dagens protokoll och
att översända densamma till kommunstyrelsen och därefter
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
notera återrapporteringen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen
till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 255

Dnr 2019-000430 042

Ekonomisk uppföljning/AnslagsförbrukningSocialnämnden (fråga om att arbetsmarknadsenheten
tillgodoser socialnämnden med efterfrågad statistik)
Sammanfattning
Utdrag från socialnämnden 2019-06-25 § 105
Utdrag ur underlag/anslagsförbrukning:
Prognosen jämfört med budget visar ett underskott med 27 467 tkr.
Individ- och familjeomsorgen visar ett prognosticerat underskott med 26 700
tkr. Underskottet grundar sig helt och hållet på överskridande avseende olika
former av vårdkostnader och utbetalt ekonomiskt bistånd.
Funktionsstöd visar en prognos med underskott med 1 737 tkr. Trots högre
kostnader för Köp verksamhet än budgeterat är prognosen positiv. Högre
intäkter samt lägre personalkostnader är en del av detta.
Personalkostnader inklusive inhyrd personal och statsbidrag för bemanning
ger ett överskott med 875 tkr.
Intäkter högre än budgeterat, ex vht 600 och 601. Utgör intäkt från
Migrationsverket, personlig assistans samt ersättning för vårdkostnader,
riktade statsbidrag såsom förstärkning av personal inom barnavården,
projektmedel inom psykisk hälsa, stimulansbidrag riktat mot
habiliteringsersättning.
Åtgärder
Personalen utgör den största och viktigaste delen i förvaltningen. Att behålla
och rekrytera personal är ett område som ska prioriteras av förvaltningen.
- Arbetsmiljö exempelvis trivsel, arbetsbelastning, delaktighet, samarbete
mm.
- Ledarskap, att ha väl fungerande chefer och ledare är en förutsättning för
att medborgare ska få ut det bästa och mesta av verksamheten. -Att skapa
goda förutsättningar för våra chefer innebär att vi får behålla och utveckla
vårt uppdrag.
- Sjukfrånvaro, förvaltningen har som mål att sänka sjukfrånvaron.
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Placeringskostnader
- Alltid överväga alternativ till externa placeringar.
- Arbeta med att korta ner placeringstiden.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vara mer strikt i sina
bedömningar gällande beslut, både gällande den lagstadgade verksamheten
och den som inte är det.
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rationalisera bort tre stycken
tjänster i funktionsstöds verksamhet snarast möjligt.
Innevarande år genomförs, utöver redan kontrakterade utbildningar, inga
utbildningar där vikariebehov finns.
Socialnämnden skickar skrivelsen vidare till kommunstyrelsen om att fatta
beslut att arbetsmarknadsenheten tillgodoser socialnämnden med efterfrågad
statistik som redovisas månatligen till nämnden inom det snaraste.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt
arbetsmarknadsenheten att tillsammans med socialförvaltningen ta fram
erforderlig statistik.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsmarknadsenheten att tillsammans med
socialförvaltningen ta fram erforderlig statistik.
________________
Exp:
Arbetsmarknadschef, Roland Edvinsson
Socialförvaltningen, Birgitta Ratcovich
Socialnämnden
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§ 256

Dnr 2019-000193 040

Svar på begäran från äldrenämnden om att på central
nivå utreda formerna för personal för matservering på
samtliga dagcentraler
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09 § 121 att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att tillsammans med äldreförvaltningen och
teknik-fritid- och kulturförvaltningen utreda formerna för gemensamhetsytor
och matservering på dagcentraler och trygghetsboende. Utredningen ska
beakta att privata aktörer också kan vara verksamhetsaktörer.
Till utredningsansvarig utsågs Teo Zickbauer. Äldreförvaltningen
representeras av Cecilia Pålsson enhetschef och Vibeke Jensen Clegg
verksamhetschef och för Teknik- fritid- och kulturförvaltningen Elena
Johansson kostchef.
Bedömning
Gruppen har träffats och diskuterat uppdraget samt upplägget för
utredningen.
Av bifogad redovisning, som framför allt beskriver nuvarande organisation s
k nulägesbeskrivning, framgår bemanning, öppettider och antal
lunchportioner för dagcentraler och dagverksamhet.
Innan personalneddragningar och uppsägning av lokaler/hyror sker behöver
bl a nedanstående frågeställningar besvaras och beslutas av Äldrenämnden.

Justerandes sign



Ska kommunen erbjuda pensionärer möjlighet att äta lunch på
dagcentraler eller ska de erbjudas att äta vid de servicehus som kan
servera lunchportioner?



Finns det andra yrkeskategorier förutom matserveringspersonal som
påverkas vid en ev förändring? Det finns idag aktivitetssamordnare
som erbjuder aktiviteter vid dagcentralerna.



Ska kommunen erbjuda aktiviteter för pensionärer som stimulerar
den sociala samvaron?



Om Ja, var och hur ska det ske?
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Det kan säkert finnas fler frågor som ska belysas men som denna
utredningsgrupp inte kan förutse.
Dessutom har Äldrenämnden beslutat att fr.o.m. hösten 2019 öppna ny
dagcentral i Kallinge.
Allt detta sammantaget gör att utredningsgruppen bedömer det som mycket
svårt att fortsätta utreda formerna för personal för matservering på samtliga
dagcentraler. Utredningen bör i fortsättningen hanteras av
Äldreförvaltningen.
Gruppen föreslår att Äldreförvaltningen slutför utredningen då
frågeställningar förutsätter politiska ställningstagande från nämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
Att uppdra åt Äldrenämnden att slutföra utredningen.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt äldrenämnden att
slutföra utredningen i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt äldrenämnden att slutföra utredningen i
ärendet.
________________
Exp:
Äldrenämnden
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§ 257

Dnr 2019-000437 100

Avsiktsförklaring gällande hyreskontrakt för ett utbyggt
arkivcentrum i Bräkne-Hoby
Sammanfattning
Föreligger förslag till avsiktsförklaring i syfte att träffa avtal gällande
hyreskontrakt för ett utbyggd arkivcentrum i Bräkne-Hoby mellan Ronneby
kommun och Sydarkivera.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna avsiktsförklaringen.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
godkänna avsiktsförklaringen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
avsiktsförklaringen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 258

Dnr 2019-000408 171

Remissyttrande avseende handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Sammanfattning
Räddningstjänsten Östra Blekinge har inkommit med remissförfrågan
rörande Handlingsprogram 2019-2022. Svar skall lämnas senast 2019-08-20.
Begäran om förlängd svarstid är lämnat på grund av att Kommunstyrelsens
inte sammanträder i augusti. Den förlängda svarstiden är begärd till 2019-0910.
Bedömning
Handlingsprogrammet är allmänt hållet och utgör en del i en kedja av
styrdokument. De konkreta insatserna preciseras i verksamhetsplaner som
tas av direktionen. Dessa preciseras sedan ytterligare i de operativa eller
förberedande riktlinjerna samt riskanalysen som beslutas av räddningschefen.
Det statistikunderlag som visas pekar på att det generellt är så att riskerna för
olyckor är högre i räddningstjänstens område och högre i Ronneby än i Karlskrona.
Handlingsprogrammet ger ingen inriktning för insatser för att förändra detta
förhållande utan endast underlag för diskussion.
Räddningsstyrkor och deras bemanning redovisas på ett tydligt sätt och förmågan
redogörs för på ett enkelt och förståbart sätt.
Totalt sett är det svårt att se någon särskild inriktning mot de problem som
redovisas statistikmässigt då dessa framgår av dokument på annan nivå.
Avsnitt 6.5 handlar om Första insatsperson (FIP). Avsnittet är mycket kort och
behöver utökas för att skapa förtydligande om vad som avses. Förtydligande bör ske
rörande funktionen i sig, i vilken utsträckning funktionen är i drift per station samt
vilken erfarenhet som har dragits av funktionens användande. Det är särskilt viktigt
att närmare förtydliga hur funktionen fungerar i det dagliga arbetet samt vid
utryckning.
Under avsnitt 6.9 redovisas vilka förmågor räddningstjänsten avser att utveckla.
Under avsnitt 6.10 återfinns VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. Det bör
förtydligas att detta avsnitt avser endast den civila användningen av VMA.
Under avsnitt 6.11 finns skrivningar om VMA under höjd beredskap.
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De finna anledning att fundera över dessa 3 avsnitt. VMA tjänar på att presenteras
under en rubrik för att nå en helhet i synsättet. Samtidigt är det viktigt, vilket får
anses vara räddningstjänstens avsikt, att skilja mellan en förmåga som finns idag
och en förmåga som skall utvecklas. En lösning på detta är att placera
utvecklingsavsnittet (6.9) sist och där utveckla närmare vilka delar som skall
utvecklas men hålla ihop respektive förmåga som en beskrivning oavsett om det
gäller normalverksamhet eller höjd beredskap. Förslag är alltså att flytta de stycken
som handlar om VMA från nuvarande 6.11 till nuvarande 6.10, gärna med samma
exempel som finns för den civila delen för att förtydliga skillnaden samt att flytta
nuvarande 6.9 till skutet av kapitlet. Detta ökar såväl läsbarhet som förståelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända synpunkterna enligt ovan till
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen översänder synpunkterna enligt ovan till
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
________________
Exp:
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kris- och säkerhetshandläggare, Per Drysén
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§ 259

Dnr 2019-000376 816

Gamla Rådhuset -renovering
Sammanfattning
Kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet gällande föreslagen
renovering av Gamla Rådhuset 2019-06-10 § 282.
Nuvarande förslag till färdigställande av Gamla Rådhuset är för att
möjliggöra kommunens egna verksamheter att flytta in från externa lokaler,
senast i början av 2020. Tidsplanen har tidigare blivit fördröjd på grund av
att insatser i fastigheten har krävt bygglov samt att brandskyddet behöver
förbättras. Vidare har behov av tillgänglighetsanpassning konstaterats. Allt
detta gör att vi ser behov av medel för åtgärderna enligt följande kalkyl
framtagen av fastighetsförvaltaren.

Moment

Kostnader

Brandlarm
Brandkonsult
Hissar
Inbrottslarm
Vent
Brandtrappa
Brandglas
EL
VVS
Snickare
Brandåtgärder
Undertak
Målning
Mattläggare
Nya väggar
Övrigt

300000
40000
300000
60000
250000
200000
40000
200000
50000
400000
100000
80000
70000
100000
200000
150000

206000
14000

2 540 000

490000

Totalt
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Bedömning
Inför hösten 2019 behöver projektet äska ytterligare 1 540 000 kronor utöver
befintliga medel för att verkställa renovering och kunna genomföra
föreslagna åtgärder. Övrig finansiering sker sedan genom bidrag på 500 000
kronor från Tillväxtverket 2019 och samma summa 2020, även det från
Tillväxtverket.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås bevilja Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden
1 540 000 kronor för färdigställande av Gamla Rådhuset till kontor, och
därmed möjliggöra inflyttning från externa lokaler.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
bevilja teknik-, fritid- och kulturnämnden 1 540 000 kronor för
färdigställande av Gamla Rådhuset till kontor, och därmed möjliggöra
inflyttning från externa lokaler. Finansiering sker via extern upplåning.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
förändringen att äskandet som beviljas är investeringsmedel.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknik-, fritid- och
kulturnämnden 1 540 000 kronor i investeringsmedel för färdigställande av
Gamla Rådhuset till kontor, och därmed möjliggöra inflyttning från externa
lokaler. Finansiering sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 260

Dnr 2019-000425 041

Begäran om äskande avseende datorer årskurs 1
gymnasieskolan
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-06-24 § 86
Förvaltningschef Tobias Ekblad anför följande i sin tjänsteskrivelse;
”Inför läsåret 2014/2015 inhandlades/leasades datorer till samtliga elever
inom gymnasieskolan. Utvecklingen inom det digitala området går väldigt
fort och livslängden samt leasingtiden är satt till tre år. Efter dessa tre år ser
vi att merparten av datorerna är slitna och illa medfarna samt att de inte har
kapacitet att hantera de nya verksamhetssystem som nu finns inom
förvaltningen. Vi leasar redan nu datorer för åk 2 och 3 men än så länge är
vissa leasade på ett halvår då vi jobbar i läsår.
Den plan gällande kostnader för full utbyggnad har varit kommunicerad
sedan tidigare. Viktigt i sammanhanget är att de datorer som kan användas
plockas in och återanvänds i de verksamheter där det är möjligt. För att
kunna erbjuda datorer till blivande årskurs 1 så äskades medel inför läsåret
2019/2020.
Anledningen till äskandet var dels att leasingtiden gått ut som nämnts ovan
men också att kostnaderna för leasing samt licensavgifter och inköp ökat
under dessa tre år. Äskandet utöver de medel som redan fanns avsatta för en
uppdatering av datorparken beräknades till 803 tkr. ”
Bedömning
Konsekvensen av att inte kunna erbjuda årskurs 1 datorer inom
gymnasieskolan medför i sig stora kostnader. Till exempel Elprogrammet
har numera digitala läromedel och en förutsättning är att samtliga elever kan
ta del av dessa. Något som inte är möjligt utan datorer. Därmed måste då
traditionella läromedel köpas in. Finns inte heller i budget.
I och med de nya verksamhetssystemen sker både kommunikationen mellan
pedagog och elev men också mellan pedagog och vårdnadshavare via det
digitala systemet V-klass. Denna kommunikation bygger av naturliga skäl på
att respektive elev har en dator tillgänglig för att kunna ta till sig både
information men framförallt använda till lektionsplanering, läxor, stöd etc.
Om inte datorer köps in kommer det naturligtvis innebära stora konsekvenser
för både pedagoger och elever i form av ökad arbetsbörda,
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likvärdighetsproblem och stora pedagogiska utmaningar. För Ronneby
kommun innebär det sannolikt minskad attraktivitet.
För att inte hamna i den situation som beskrivs ovan behövs ett tillskjutande
av medel med 803 tkr. Tilläggas bör att en beställning i juni innebär en trolig
leverans i september och utdelning till eleverna efter höstlovet.
Kostnaderna totalt är ca 2.2 miljoner vid full utbyggnad. Det är då vi har
treårsleasing på samtliga datorer. Detta sker under 2020. Därefter beräknas
kostnaden ligga på den nivån under förutsättning att inte elevantalet ökar.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag gällande
tilläggsanslag på 803 tkr samt föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslaget.
Utbildningsnämndens beslut 2019-06-24
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag gällande tilläggsanslag på
803 tkr samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
bevilja tilläggsanslaget.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
bevilja utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 803 000 kronor.
Finansiering sker via den extra reserv som finns på centrala konton.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja
utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 803 000 kronor. Finansiering sker
via den extra reserv som finns på centrala konton.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 261

Dnr 2019-000426 630

Reviderade avgifts- och tillämpningsregler förskolafritidshem (exkl. taxor)
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-06-24 § 97
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde kort för historiken i ärendet och
ref. till kommunjurist Mattias Kågells skrivelse.
Några förändringar har inte skett i nedanstående förslagstext sedan
utbildningsnämndens beslut i maj men då ärendet ska hänskjutas till
Kommunfullmäktige för beslut, tas ärendet upp ånyo med ny
beslutsformulering;
”De gällande avgifts- och tillämpningsreglerna för förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem uppdaterades senast 2015-10-01. I det reviderade förslaget har
några korrigeringar gjorts, vilka beskrivs nedan under rubriken bedömning.
Layouten har gjorts om och några rent språkliga korrigeringar har gjorts.
Innehållsmässigt är följande förändringar gjorda:
- Ett förtydligande har gjorts att kommunen ska erbjuda fritidshem till och med
vårterminen det år då en elev fyller 13 år.
- Administrationsavgiften vid utebliven inkomstuppgift tas bort, med anledning
av att den är för kostsam att administrera.
- Brytdatum för när fritidshemstaxan och taxan för den allmänna förskolan har
fastställts till den 15 augusti. I de nuvarande tillämpningsreglerna står det
enbart fr.o.m läsårets start samt fr.o.m höstterminen. Detta får till följd att
avgiften måste beräknas manuellt utifrån varje läsårs skolstartsdatum.
- En punkt har tillkommit (punkten 6): Om en förskoleplats utan särskilda skäl
inte har nyttjats under två månaders sammanhängande tid (tre månader
under sommaren), kan platsen sägas upp av kommunen med omedelbar
verkan. Vårdnadshavaren kontaktas alltid innan uppsägning. Detta för att
kunna erbjuda en outnyttjad plats till barn som är i behov av förskoleplats.
Ingen förändring är gjord i avgiftstabellen då den baseras på ett redan taget
beslut i kommunfullmäktige.”
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Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige anta de reviderade avgifts- och tillämpningsreglerna för
förskola, pedagogisks omsorg och fritidshem.
Utbildningsnämndens beslut 2019-06-24
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
anta de reviderade avgifts- och tillämpningsreglerna för förskola, pedagogisks
omsorg och fritidshem.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
anta de reviderade avgifts- och tillämpningsreglerna för förskola, pedagogisks
omsorg och fritidshem.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade avgiftsoch tillämpningsreglerna för förskola, pedagogisks omsorg och fritidshem.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 262

Dnr 2019-000313 4310

Remiss Klimat- och energistrategi för Blekinge
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge län har fått i uppdrag av regeringen att med ett
långsiktigt
perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet i länet med att
förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad
klimatpåverkan. En del i uppdraget handlar om att ta fram en regional
klimat- och energistrategi. Blekinges klimat- och energistrategi har tagits
fram gemensamt av aktörerna i Klimatsamverkan Blekinge.
Strategin utgår ifrån regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige 2045
och har fyra fokusområden:


Minskad energianvändning



Förnybar energi



Transporter



Engagera flera

Länsstyrelsen vill särskilt ha svar på följande frågor:
1. Kan din organisation ställa sig bakom klimat- och energistrategin, helt
eller delvis? Om svaret är ja; på vilket sätt och vilka delar kan er
organisation ställa sig bakom?
2. Övriga synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade.
Bedömning
Ronneby kommun kan inte ställa sig bakom Blekinges klimat- och
energistrategin i dess nuvarande utförande. Klimat- och energistrategin
behöver få ett mer strategiskt innehåll samt en bättre struktur för att Ronneby
ska kunna ställa sig bakom den. Förslagsvis återkommer länsstyrelsen med
sin förfrågan om kommunen kan ställa sig bakom strategin efter det att den
har blivit reviderad utifrån inkomna synpunkter.
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Klimat- och energistrategin kommer att antas under hösten 2019 och bör
därför inte innehålla mål som har målår 2020. Det är viktigare att det finns
en målsättning som är långsiktig och som enkelt kan stämmas av på vägen. I
Klimatsamverkan har det under årets diskuterat vad klimat- och
energistrategin ska innehålla och vilken målformulering som är lämplig för
Blekinge. Det enades i Klimatsamverkan om ”att halvera utsläppen vart
femte år” var en bra målformulering då den nästintill motsvarar nivån i
koldioxidbudgeten samt är enkel. Att halvera utsläppen vart femte år är
direkt tillämpningsbart för alla i Blekinge, för såväl kommuner, företag som
privatpersoner.
Klimat- och energistrategin måste ha ett strategiskt innehåll och kan inte
beskriva nuläget i Blekinge. Exempelvis under solkraftens förutsättningar
beskrivs det att det finns en god potential i Blekinge och vad som har gjorts
de senaste åren. Istället borde det beskrivas vilka strategier som finns för att
öka andelen solkraft i Blekinge och nå Blekinges solenergimål.
Klimat- och energistrategin är otydlig och svårläst. För att bli bättre behöver
strategin få ett bättre upplägg, språk och layout. Även strukturen i klimatoch energistrategin behöver bli bättre så det blir mer tydligt vilka mål och
fokusområden som strategin har.
Klimat- och energistrategin är för omfattande och behöver kortas ned. Alla
exempel på åtgärder bör strykas eftersom de dels redan finns i bilagan med
antagna åtgärder och dels för att strategin ska vara aktuell en längre tid än de
nuvarande beslutade åtgärderna. Förslagsvis kan nulägesbeskrivningen som
görs i klimat- och energistrategin läggas i en bilaga till strategin för att få
strategin kortare och mer kärnfull.
Det är mycket fakta som presenteras i strategin och för att underlätta för
läsaren borde all fakta ha en källhänvisning.
Förslag till beslut
Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
kommunstyrelsen besluta att ta bedömningen ovan som sitt yttrande över
Klimat- och energistrategi för Blekinge.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ta bedömningen ovan som sitt
yttrande över Klimat- och energistrategi för Blekinge.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen tar bedömningen ovan som sitt yttrande över Klimat- och
energistrategi för Blekinge.
________________
Exp:
Miljöutvecklare, Sofie Samuelsson
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§ 263

Dnr 2019-000482 001

Blivande kontaktcenter i stadshuset, information
Sammanfattning
Kommunikationschefen har fått i uppdrag av Kommundirektören att
implementera ett Kontaktcenter i Stadshuset.
Budget finns anslagen för ombyggnation enligt tidigare förslag och
ombyggnationen är initierad. Alla övriga kostnader ska tas inom ram och
inga nya tjänster får tillföras.
Under våren har diskussioner förts med förvaltningschefer och VD-ar kring
vilka uppgifter som ett Kontakcenter initialt skulle kunna utföra.
Målet är att en första version av ett Kontaktcenter ska vara i drift vid
årsskiftet 2019/20.
Bedömning
Kontaktcenter version 1.0
Syftet med Kontaktcenter är dels att så många ärenden som möjligt ska
kunna hanteras i första kontakten med kommunen och därmed höja
servicegraden till våra invånare samt dels att skapa en välkomnande entré i
Stadshuset och samtidigt höja tryggheten för medarbetare såväl som
besökare.
Därutöver kan Kontaktcenter fungera som Turistinformation utanför
turistsäsongen. D v s då Turistinformationen inte är bemannad.
En sammanfattning av de uppgifter som kan ligga på Kontaktcenter i ett
första skede finns sammanfattade i tabellen nedan. Var och en av uppgifterna
behöver detaljeras och rutiner eller processer behöver definieras. Detta sker i
projektets detaljeringsfas tillsammans med de medarbetare som ska
tjänstgöra i Kontaktcenter och eventuella representanter från de olika
förvaltningarna och bolagen.
I en förlängning kan ytterligare uppgifter tillföras Kontaktcenter. Beslut om
detta bör fattas av Kommundirektör efter konsultation med
Kommunchefsgruppen och konsekvensanalys av Kommunikationschefen.
En särskild diskussion måste föras kring vilka av Kontaktcenters uppgifter
som också ska kunna hanteras av biblioteken inom ramen för deras uppdrag
som ”förlängd Medborgarservice”. Den diskussionen har inte genomförts
ännu.
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Initial lista på ärenden för Kontaktcenter (sammanfattning):
Ärendegrupp/typ av ärende

Typisk åtgärd

Kommentar

Telefonväxel
Telefonadministration
E- post / meddelande
Hantera besök
Svara på allmäna frågor
Informera
Tillhandahålla information

Koppla, ta meddelande
Abonnemang, telefoner, regelverk
Svara, vidarebefordra, skapa ärende
Registrera, notifiera, ta meddelande
Svara, vidarebefordra, skapa ärende

För hela kommunkoncernen

Stöd med e- tjänster
Erbjuda stöd med e- tjänster
Turistinformation
Felanmälan
Ta emot felanmälan
Kompostpåsar
Borgerlig vigsel
Intern service
Teknisk utrustning
Friskvårdsartiklar
Profilprodukter
Lokalbokning
Aktförvaring
ronneby.se
Evenemang
Leveranser
Resekort
Inflyttarservice
Frukostmöte
Företag/Näringsliv
Nya invånare
Protokoll

Samtliga förvaltningar och bolag
Skatteverket
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Broschyrer, blanketter, utskrifter, stöd
Broschyrer, blanketter, utskrifter, stöd
Broschyrer, blanketter, utskrifter, stöd

Samtliga förvaltningar och bolag
Komplement till Turistinformationen

Utanför turistsäsong

Samtliga förvaltningar och bolag
Beställa, lämna ut
Informera, planera, administera, rapportera
Bokning av projektor, dator och mikrofon
Utlämning och bokning av friskvårdsartiklar
Beställning, plocka, packa, fakturera
Boka, öppna
Ta emot, förvara, anslå, returnera
Uppdatera
Registrera anmälan, sammanställa
Mottagning, kvittens, notifiera
Beställa, boka, utlämning, saldokontroller
Utskick
Registrera anmälan, bekräfta, sammanställa
Utskick, bokning av möten med företagare
Utskick, nyinflyttarträff
Förvara protokoll för underskrift

Bemanning
Bemanningen för att hantera ovanstående beräknas vara fyra receptionister,
varav en samhällskommunikatör med kunskaper i de språk som talas av
flertalet nyanlända kommuninvånare (i.e. Arabiska och Dari), samt tre
växeltelefonister.
Idag finns två receptionister och tre växeltelefonister, vilket betyder att
ytterligare två receptionister, varav en samhällskommunikatör, måste
tillföras. Detta bör hanteras genom omflyttning eller genom delad
tjänstgöring.
Chef för Kontaktcenter föreslås vara Kommunikationschefen.
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Kommunstyrelsen

Stödsystem
Följande stödsystem behövs:


Besöksregister



Ärendehanteringssystem (samma som IT)

Dessutom behövs tillgång till ett antal verksamhetssystem för att kunna svara
på frågor från invånare och besökare. Dessa identifieras under
detaljeringsfasen.
Plan
Beslutsfas – augusti 2019


Beslut om uppdrag och bemanning (KCG 30/9)

Genomförandefas – augusti – september 2019


Ombyggnation



Konsekvensanalys och fackliga överläggningar

Detaljeringsfas – oktober – december 2019


Detaljering av uppdrag



Utbildning i rutiner, processer, stödsystem och verksamhetssystem

Införandefas – januari 2020


Uppstart Kontaktcenter

Övergripande projektplan:
Aktivitet
Beslutsfas

Aug

Sep

Okt

Beslut om uppdrag och bemanning
Genomförandefas
Ombyggnation
Konsekvensanalys och förhandling
Detaljeringsfas
Detaljering av uppdrag
Utbildning
Införandefas
Uppstart

Justerandes sign
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Projektorganisation
Projektägare: Kommundirektör
Projektledare: Kommunikationschef
Projektdeltagare:


Alla medarbetare som kommer att arbeta i Kontaktcenter



Byggprojektledare (MEX)



IT

Projektstyrgrupp: Kommunchefsgruppen
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kajsa Svensson (M) och Peter
Bowin (V).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunikationsenheten, Johan Sandberg
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§ 264

Dnr 2019-000503 023

Entledigande av ledamot, AB Ronneby
Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn
Sammanfattning
Nicolas Westrup (SD) lyfter ett ärende om entledigande av ledamot Tomas
Lund (SD) i styrelsen för AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronneby
Brunn. Detta med anledning av att Lund valts in av misstag på grund att ett
fel i bilagan till kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-11 § 332.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
entlediga Tomas Lund (SD) från uppdraget som ledamot i styrelsen för AB
Ronneby Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn.
Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att entlediga Tomas Lund
(SD) från uppdraget som ledamot i styrelsen för AB Ronneby
Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 265

Dnr 2019-000504 101

Val av ny ledamot, AB Ronneby Industrifastigheter och
AB Ronneby Brunn
Sammanfattning
Då det i föregående ärende föreligger ett förslag om entledigande krävs ett
nytt förslag på en ny ledamot i styrelsen för AB Ronneby Industrifastigheter
och AB Ronneby Brunn.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Nominering av ny ledamot till styrelsen för AB Ronneby Industrifastigheter
och AB Ronneby Brunn sker på kommunstyrelsens sammanträde.
Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att utse Bengt
Åke Johansson (SD) till ny ledamot i styrelsen för AB Ronneby
Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn efter Tomas Lund (SD).
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Bengt Åke
Johansson (SD) till ny ledamot i styrelsen för AB Ronneby
Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn efter Tomas Lund (SD).
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 266

Dnr 2019-000005 101

Delegationsbeslut 2019

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras:
1. Delegationsbeslut - Remiss Ny modell för stadsbidrag till vissa
ideella organisationer inom brottsofferområdet, till detta protokoll
bifogad bilaga 2.
2. Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor, till detta
protokoll bifogad bilaga 3.
3. Delegationsärenden upphandlingsenheten, till detta protokoll bifogad
bilaga 4.
4. Delegationsbeslut godkännande av förrättning, till detta protokoll
bifogad bilaga 5.
5. Delegationsbeslut remiss musselodlingar, till detta protokoll bifogad
bilaga 6.
6. Delegationsbeslut Sölvesborgs vattenförsörjningsplan, till detta
protokoll bifogad bilaga 7.
7. Delegationsbeslut avstå från att yttra oss över föreskrifter, till detta
protokoll bifogad bilaga 8.
8. Delegationsbeslut, yttrandet över Remiss av SOU 2019:11 Biojet för
flyget, till detta protokoll bifogad bilaga 9.
9. Delegationsbeslut yttrande nationell plan för omprövning av
vattenkraft, till detta protokoll bifogad bilaga 10.
10. Delegationsbeslut rutin gällande beställning av väktarinsatser, till
detta protokoll bifogad bilaga 11.
Arbetsutskottets förslag 2019-08-19
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera återrapporteringen till
protokollet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 267

Dnr 2019-000004 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningsärenden:
-

Bengt-Olof Nilsson, Buller från vindkraftverk 15/6, 6/7

-

Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Mobilizera Karlskrona har försatts i
konkurs

-

Bräkneåns Vattenråd, Medlemsinformation

-

Gunnar Matto, Markförvärv Droppemåla 1:87

-

Josef Wikell, Bredåkra 6:2

-

Lars Karlinius, Trafikvett

-

Länsstyrelsen Blekinge, Överklagande av beslut om upphörande av
drift av vindkraftverk på fastigheten Lilla Kulleryd 1:12

-

Länsstyrelsen Blekinge, Afrikanska svinpesten

-

Länsstyrelsen Blekinge, Tillstånd till Festival PLX inom Tjärö
naturreservat den 22/8-25/8 2019

-

N-E Mattsson, Miljö- och En(EX)ergistrategi för Blekinge Län, fram
till år 2050

-

Region Blekinge, Nyhetsbrev juni 2019

-

Region Blekinge, Tema PM: Bostadsplanering och
kollektivtrafikförsörjning, inkl. gemensamma checklistor

-

Saxemara IF, Inbjudan till jubileumsfest

-

SKL, Meddelande från styrelsen nr. 9/2019

-

SKL, Cirkulär 2019:24, 2019/27, 2019:31, 2019:32, 2019:33

-

Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Solt Sverige AB i Hallabro har
försatts i konkurs
Migrationsverket, Missiv om tillfälligt stöd 2019
Migrationsverket, Information om anvisningar av kvotflyktingar
MSB, Besked om ersättning från MSB
Region Blekinge, Nyhetsbrev maj 2019
SKL, Sammanträdesplan 2020

-
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Protokoll
-

Cura 2019-05-24

- SydostLeader 20190510
Protokollsutdrag
-

Socialnämnden 2019-05-28 § 92, § 93, § 94, § 95

-

Region Blekinge 20190508 § 94/19, § 93/19

Beslut
Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 268

Dnr 2019-000532 001

Val av styrelseledamöter till Energikontor Sydost
Sammanfattning
Energikontor Sydost hemställer i en skrivelse om två nomineringar per
medlem till föreningsstyrelsen för Energikontor Sydost.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen delegerar till
arbetsutskottet att se över och slutföra nomineringsprocessen.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att se över och slutföra
nomineringsprocessen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS /2019-000307
Beslulnr ?4664

KOMilIUN

Hondlöggore
Kanslichef Anna-Karin Sonesson
Telefon 0457-618979
E-posf anna-karin. sonesson@ronneby. se

Delegotionsbeslut enligt

KS

delegotionsordning pkt l.z

Sommonfotlning
Regeringskansliet har skickat Ds 2019:7 Ny modetl

ftr

statsbidrag

till

vissa ideella

organi sationer inom brottsofferområdet på remi ss.

Promemorian innehåller ftirslag ftir att skapa långsiktiga ekonomiska ftirutsättningar ftir
kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsoffero*råd"t. Därtill
Iämnas ftirslag som syftar till att det otfentligas ansvar ftir brottsofferstöd inte ska
undergrävas.

Enligt promemorians konsekvensanalys påverkar ftirslaget till ny ftirordning inte det
kommunala ansvaret för brottsoffer. Förslagen innebär inte några fträndrinlar av kommunala
befogenheLer eller skyldigheter, respektive grundema ftir komÄunemas eller landstingens
organisation eller verksamhetsformer. Förslagen bedöms inte ha någon påverkan på den
kommunala självstyrelsen enligt l4 kap. 3 $ regeringsformen.
Socialnämnden har treretts möjlighet att yttra sig men har valt att avstår pga resurs- och
tidsbrist.
Beslul
Ronneby kommun avstår fran att yttra sig över remissen.

EwE^Roger Fredriksson
Kommunstyrel sens ordförande

Expedieras

till

Kommunstyrclsen, delegationsbeslut
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HåndelselD

Åter"" onorterins åv delesations beslut. Derson alfråsor
Blanketten avser återrapportering av verkställda beslut enligt kommunstyrelsens
dclegationsordning pkt. 6. personalfrågor. Åtenapportering till komrnunstyrelsen skall ske
sammanställt per forvaltning med kopia till personalchcfen.

Verkställda delegationsbeslut Utbildningsnämnden
Pkt

$4h
$4h
$4h
$4h
li4 h
{i4 h

$4h
$4h

Datum
I

905 14

Beslut

Ev. notiv/övrigt

Johanna Carlsson,

fr o m 190521

190514

1905r4
190514
190430
190430
190430
190430

Rebecka Jirle, samordnare
Camilla Andersson, lärare
Johanna
liirare

Maria W
Lena Appelqvist, lärare
Manar Hamid, lärare

fr o m 190621
fr o m 190701

fr o m 190814
fr o m 190812
fr o m 190812
fr o m 190621
fr o m 190621

UnderskriJi av delegat
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Ron'eby
Kommunstyrelsen

Delegationsärenden
Genom av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning $ 205/2018, gällande från och med
2018-06-05, har kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt till Upphandlingssamordnaren
att ändra och tillftira dokument inom kapitel två och tre i kvalitetssäkringssystemet
"Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen"

Ärende

Datum

Ändring av kapitel 2 Riktlinjer ör processen och Checklistorna.
Komplettering har gjorts avseende Personuppgiftsbiträdesavtal GDPR samt lortydligande om att riktlinjerna även gäller ftir LUK
om
av koncessioner

2019-07-10

Teo Zickbauer
Upphandl ingssamordnare

Postadress
Ronneby kommun

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

Stadshuset

04s7-1 8000

0457-18633

upphandli ng@ronneby. se

Upphandlingsenheten

37280 RONNEBY

%
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Godkännande
av förräftning

1

Ronneby kommun
Tekniska Förvaltningen

372 80 RONNEBY

Ärendenummer

K18462
Förrättningslantmäta re

Ronneby Ronneby 27:1

Hanna Eriksson

Arende

Avstyckning från Ronneby
Kommun: Ronneby

27:1"

Låin: Blekinge

Upplysning

Ovan angivna förrättning har avslutats den 12 juli 2019. En
lantmäteriförrättning kan normalt inte registreras förråin efter
överklagandetidens utgång. Förrättningen kan dock registreras
omedelbart om samtliga som har rätt att överklaga godkåinner
förrättningen. Det irurebär att ni avsäger Er rätten att överklaga.

Godkännande

Förrättningen godkåinns

Datum btq.
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Ronnebykommun
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@ qlÅr
Lantmäterlet Fastlghetsbildning 801 82 Gävle
Besök: Drottnlnggatan 18 F 371 31 Karlskrona Telefon växel: 0771-63 63 63 Internet: www.lantmetertet.se
Telefon direkt: 0455- 30 82 l1 E-post: vedrana.jakesevic@tm.se
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Dnr KS /2019-000412
Beslutnr 74796

Hondlöggore
Milj öutvecklare Sofi e Samuelsson
Telefon
sofi e. samuelsson@ronneby. se

Delegotionsbeslut enligt

KS

delegolionsordning punkt

l.l

Sommonfollning
Länsstyrelsen har tagit emot en ansökan fran Ecopelag ekonomisk ftirening om tillstånd att
etablera ftirsöksodling av blåmusslor på 15 lokaler vid Blekingekusten. 4 lokaler är
placerade i Ronneby kommun (Tromtö, Gö (2 stycken) och Järnavik). Lokalen i Jiirnavik
iir placerad på kommunens fastighet. Kommunen har godkiint att Ecopelag inom ramen ftir
det lokala vattenvardsprojektet "Förstudie till blåmusselodling i Blekinge liins kustvatten"
utplacerar en testboj på fastigheten.

Projektets långsiktigt målsättningen är att denna studie ska leda till att både minska
övergödningen i Blekinge läns kustvatten och samtidigt skapa en grund ftir hållbar tillviixt
inom blaa och gröna nåiringar (matfigel- och äggproduktion samt fiskodling).

Beslul
Ronneby kommun
inget att erinra.

åir

positiva till ftirsöksodling av blåmusslor vid Blekingekusten och har

6*G&*{roFredriksson
Kommunstyrelsens ordftirande

Expedieras

till

Kommunstyrelsen, delegationsbeslut
Länssty'elsen Blekinge
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Dnr KS /2019-000442

Beslulnr 74789

Hondlöggore
Miljöutvecklare Sofi e Samuelsson
Telefon
sofi e. samuel sson@ronneby. se

Delegotionsbeslut enligl

KS

delegolionsordning punkl 1.7

Sommqnfottnlng
Sölvesborgs Energi och Vatten AB, som bland annat ansvarar ftjr
dricksvattenftirsörjningen i Sölvesborgs kommun, har tagit fram ett fiirslag till lokal
vattenfiirsörjningsplan med syfte att skydda befintliga och potentiella framtida
vattentäktsområden, reservvattentäkter och viktiga vattenresurser så att tillgång till
dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd såikras.

Berlul
Ronneby kommun avstår fran att avge ett remissyttrande över Förslag
Vafi enrt)'r s örj n ingsplan Sölve sbor gs kommun.

Roger Fredriksson

Kommunstyrelsens ordfiirande

Expedieras till
Kommunst5nelsen, delegationsbeslut
Sölvesborgs Energi

{6
Poslodress
"372 80" "Ronneby"

"www.tonneby,se"

B€röksodre3r
"Siodshusel"
E-po3l "stodshusei@ronneby.se"

Teleton
''0452-61 80

00"

Vw
"0457-61 86 33"
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KOMMUN

2019-07-0s

Dnr KS 12019-000328
Beslulnr 74797

Hondlöggore
Miljöutvecklare Sofi e Samuelsson
Telefon
s

o

fie. samue I sson@ronne by. se

Delegotionsbeslul enligt

KS

delegolionsordning punkl 1.7

Sommonfqttning
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har reviderat de Itireskrifter som reglerar hur
ytvattenfiirekomster kartläggs och analyseras samt klassificeras och normsätts. HaV har
gjort en större strategisk översyn fiir att anpassa föreskriftema till aktuella

fiirfattningsändringar som trädde i kraft i kraft i januari 2019 men också for att hantera
tidigare uppmärksammade oklarheter.
FIVMFS 2013:19 utgör centrala ftireskrifter ftlr genomftirandet av vattendirektivet och är
eft av HaV:s viktigaste verktyg ftir att samordna och styra vattenmyndighetemas och
låinsstyrelsemas arbete med klassificcring och normsättning av vattenföiekomster.
Statusklassificeringen och normsättningen anvåinds även av andra myndigheter fijr att ta
ställning till om en åtgärd eller en verksamhet riskerar att fiirsämra en vattenftirekomsts
status på ett otillåtet sätt eller riskerar att medverka till att en miljökvalitetsnorm
äventyras.

HVMFS 2017:20 är de föreskrifter som reglerar den kartläggning och analys som ftiregår
arbetet med klassificering och normsättning.
Beslut
Ronneby kommun avstår från att avge ett remissyttrande angående HVMFS 201 3: I 9 om
klassifi cering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, samt foreskrifter HVMFS
2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten enligt ftirordningen (2004:660) om

ftirvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
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Delegolionsbeslul enligt

KS

delegotionsordning punkt 1.7

Sommonfottning
Regeringen beslutade den 22 februari 201 8 att tillkalla en siirskild utredare med uppdrag
att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas ftjr att UiOra titt
övergången till ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan.

Utredningen har haft i huvudsakligt uppdrag att:

o
o
o
o

analysera hur flygets användning av hållbara biodrivmedel med hög
klimatprestanda kan främjas fiir att bidra till övergången till ett fossilfritt
energisystem och minskad klimatpåverkan,

vid behov fiireslå hur det eller de styrmedel som är lämpligast ftir att minska
flygets utsläpp genom användning av hållbara biodrivmedel bör utformas,
belysa vilka styrmedel som bäst kan främja en langsiktig och storskalig produktion
av biodrivmedel ftir flyg i Sverige,
bedöma vilken inblandning av biodrivmedel som på kort och lång sikt är rimlig att
uppnå med hänsyn till pris och tillgång samt efterfrågan i andra sektorer.

Uppdraget omfattar inte skatter.
Beslul
Ronneby kommun beslutar att avstå från att yttra sig över Äeniss av
rt)r flyget.

SOtl

2019: I

I

Biojet

Roger Fredriksson
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Sommonfottning
Havs- och vattenmyndighcten har tillsammans med svenska kraftnät och
Energimyndigheten fått i uppdrag att ta fram ett ftirslag till nationell plan fitr omprövning
av vattenkraft. Förslaget till nationell plan fiir omprövning av vattenkraften anger en
nationell helhetssyn i fråga om att vattenverksamheter ftir produktion av vattenkraftsel ska
fiirses med moderna miljOvillkor på ett samordnat sätt med största möjliga nytta fiir
vattenmiljön och ftir nationell effektiv tillgang till vattenkraftsel. Planen lägger grunden
ftir ett systematiskt arbetssätt fiir att uppnå målet om största möjliga vattenmiljOnytta
samtidigt som en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel bibehålls.
Planen är inte en awägning fiir det enskilda vattenkraftverket, utan baseras på cn regional
analys av miljönytta och tillgång till vattenkraftsel. I den avvägning som görs i den

individuella miljöprövningen ftir modema miljövillkor, kommer bland annat gällande
tillstånd, miljökvalitetsnormer, områdesskyddsbeståimmelser, elberedskap och
dammstikerhet aff beaktas, liksom andra aspekter som kan bli aktuella i det enskitda fallet.
Planen anger prövningsgrupper och en tidsplan ftir att åstadkomma den samordning som
behövs ftir att en nationell helhetssyn ska ha hunnit genomsyra underlagen innan
verksamhetsutövama lämnar in sina ansökningar till domstol. En strategisk
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken har genomfiirts och redovisas i ett särskilt
dokument.
Beslul
Ronneby kommun lämnar bifogat yttrade över förslag
till Havs- och vattenmyndigheten.

till nationell plan ftir omprövning

av vattenkraft

Fredriksson
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Det behtivs klargöras vem som har anwaret för att initiera
och driva den regionala samverkansprocessen.
är tydligt vems roll det är ftnnsdet en b€tydande risk
i att det rnting"n inte blir gjort alls eller
såtts igång för sent för att hinna med processen innan prövning.

om det inte
50 6.1

52 6.5

Det fråmgår att egenkontrollen skall omfatta tillrinnint
uppströms så väl som nedströms. Beskrivningen av
egenkontrollen blir en stor ekonomisk belastning för en liten kraftproducent
om, som d€t föreslås vara
enhetlig för landet (stora som små). tgenkontrollen måste utfiormas
efter lokala förutsättningar.
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Tommy Ahlquist, Kommundirektör
E-post: tommy.ahlquist@ronneby. se

Delegationsbeslut

Rutin gällande beställning av väktarinsatser
För att få en bättre samordning vad gäller bestållning av
väktarinsatser inom kommunkoncernen gäller nu foljande,
Beställning av tillfälliga väktarinsatser, alltid via upphandlad
tjänst, görs endast via nedanstående funktioner, enligt
nedanstående ordning.
1

)

Trygghetssamordnare (Bibbi Rönnlund)
(Per Drys6n)
Tjänstgörande kommundirektör

2) Kris- och säkerhetshandläggare
3)

Den som beställer avgör om insatsen skall betalas av respektive
förvaltning eller bolag, alternativt om insatsen bekostas av
särskild a mede I för tryg g hetsskapa nde åtgärder.
Rutinen införs för att vi, orn mcijligt, bättre skall kunna samordna
insatser.

Tommy Ahlquist
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