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§ 101

Dnr 2019-000001 101

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte
ordförande justera dagens protokoll.
________________
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§ 102

Dnr 2018-000512 829

Redovisning av förstudie kastpooler i eller i närheten
av Ronneby brunnspark
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-06 § 314 att medfinansierar en
förstudie om kastpooler i Ronneby med 75 000 kr. Förstudien genomförs av
Svenska Castingförbundet.
Vid dagens sammanträde medverkar två representanter från Svenska
Castingförbundet och ger information om den pågående förstudien.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Bengt Sven Åke Johansson (SD), Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson
(S), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Samordnings- och utvecklingschef, Anna-Karin Sonesson
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§ 103

Dnr 2019-000155 261

Avtal arrende Stora Ekön
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2019-02-14 § 19
1992 tecknades ett arrendeavtal mellan Ronneby Kommun och fyra berörda
fastighetsägare på Stora Ekön. I detta avtal regleras ansvar och verksamhet
på tre områden: Hamnområde, lotsplan, som är en samfällighet, samt en
byggnad kallad Lotsutkiken. Hamnplan och Lotsutkiken har i sin tur skötts
och vårdats av föreningen Navigationssällskapet. Kommunens avtal med
Navigationssällskapet är uppsagt och markägarna har sagt upp
arrendeavtalet, som var satt att gälla 25 år med start 1992. ( Se beslut i
fullmäktige § 134 1992). Ett nytt förslag till avtal är framlagt. Innehållet är
bearbetat i samråd med kommunjurist samt i dialog med nuvarande
markägare, vilka har godkänt skrivningen i avtalsförslaget.
Bedömning
Kommunen har ett intresse att utveckla skärgården i Ronneby. Stora Ekön är
en viktig pusselbit i detta arbete. I projektet ARK56 som är regionalt är Stora
Ekön med som ett viktigt besöksmål för kajakpaddlare samt båttrafik.
Länsstyrelsen har avsatt medel för åtgärder på ön enligt en utvecklingsplan i
samverkan med kommunen. Även ARK 56 har en budget för utveckling
vilken ligger under kommunledningen.
Följande åtgärder är planerade:
 Iordningställande av två toaletter på Lotsplan i befintlig byggnad
 Iordningställande av brunn till dricksvatten om möjligt
 Iordningställande av övriga byggnader på området som
servicebyggnader och för övernattning
 Flytbrygga till kajaker
 Renovering av stenpir i hamnen.
 Utveckling av fler båtplatser
 Röjning av ön enligt plan från Länsstyrelsen.
 Avyttrande av Lotsutkiken till fastighetsägaren Saxemara 18:1.
Efter tecknande av avtal går processen vidare för kommunen att teckna nytt
skötselavtal med Navigationssällskapet eller annan förening.
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Förslag till beslut
Nämnden för Teknik-,fritid- och kultur beslutar föreslå kommunstyrelsen att
föreslå fullmäktige att godkänna förslag till avtal enligt bilaga.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-02-14
Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslag till avtal.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Peter
Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och
Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet för en
översyn av den indexreglering som i avtalet är kopplad till prisindex i
procent- och importledet (PPI).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för en översyn av den
indexreglering som i avtalet är kopplad till prisindex i procent- och
importledet (PPI).
________________
Exp:
Verksamhetschef teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Thomas Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(49)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 104

Dnr 2018-000043 012

Informationsärende - Östra Piren
Sammanfattning
Mark- och projektansvarig vid exploateringsenheten, Daniel Camenell, ger
information om arbetet med Östra Piren.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) och Bengt Sven Åke Johansson
(SD).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
Mark- och exploateringsansvarig, Daniel Camenell
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§ 105

Dnr 2019-000157 253

Eldaren 7, markförsäljning
Sammanfattning
Fastighetsägaren till Eldaren 7 har inkommit med ansökan om att få köpa
mark från Ronneby 25:2. Behovet av tillköp har uppkommit när bygglov
sökts för uppförande av garage.
Bedömning
Fastighetsägaren till Eldaren 7 har inkommit med ansökan om att få köpa
mark från Ronneby 25:2. Anledningen till köpet är för att bygglov ska kunna
beviljas för garage. Idag går fastighetsgränsen precis vid möjlig placering av
garage.
Området omfattas av detaljplan och då marken från Ronneby 25:2 är
planlagd som kvartersmark finns det inget hinder mot en fastighetsbildning.
Förslag till köpekontrakt finns upprättat. Köparen står för
förrättningskostnaden. Köpesumman är satt till 65kr/kvm och stämmer med
kommunens taxa.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna försäljning enligt upprättat
köpekontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt upprättat köpekontrakt.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 106

Dnr 2019-000172 253

Fornanäs 1:5, ansökan köp av mark
Sammanfattning
Havsklippan Marin AB har ansökt om att få köpa Fornanäs 1:5 för att
bebygga fastigheten med båtförvaring i mindre skala.
Bedömning
Havsklippan Marin AB har ansökt om att få köpa fastigheten Fornanäs 1:5
som ligger vid Östra Piren. Fastigheten är 2175 kvm stor. Priset är 220
kronor kvadratmetern och ger ett totalpris om 478 500 kr. Någon
fastighetsbildning behöver inte ske. Utöver köpesumman tillkommer
anslutningsavgifter för VA, el, fiber. Lagfarten bekostas av köparen. Tanken
med köpet är att fastigheten ska bebyggas med hall för båtförvaring i mindre
skala.
Området ligger inom detaljplan och ändamålet strider inte mot planen. Dock
ligger fastigheten lägre än själva piren och gränsar till en villafastighet. Med
tanke på gällande regler kring byggnationer i förhållande till havsnivåer
finns det krav eller begränsningar som kan komma att påtalas i ett bygglov
och som eventuellt kan begränsa möjligheten till byggnation. I
köpekontraktet finns återköpsmöjlighet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till köpekontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) och Roger Gardell (L) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslag till köpekontrakt.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(49)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 107

Dnr 2019-000148 253

Fastighetsförsäljning Kilen
Sammanfattning
Föreligger förslag till köpekontrakt för Attendo på Kilen 8.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 108

Dnr 2019-000158 214

Remiss - Förslag till detaljplan för Björnen 10
Sammanfattning
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2016-08-18 MBN § 148 upprättat
ett förslag till ny detaljplan för Björnen 10 i centrala Ronneby (Espedalen)
Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning
med nya bostäder, centrumändamål och skola i ett centralt läge.
Bedömning
För Björnen 10 gäller idag detaljplan: Nr. 86, Förslag till Detaljplan för
Björnen 6, omfattande nytt hälsocenter, serviceboende och
studentlägenheter, laga kraft 1999-07-08. Genomförandetiden har löpt ut.
Gällande plan medger för Björnen 10, bostäder i en våning, max 600 kvm.
För projektet har en behovsbedömning genomförts och kommunens
ställningstagande är att planens genomförande ej kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed inte behöver upprättas.
Samråd har skett med Länsstyrelsen i Blekinge län som instämmer med
kommunen. För att hantera trafikbullerfrågan utmed Götgatan föreslås
huskropparna placeras så att de skapar en barriär mot trafiken så att en tyst
sida/gård kan skapas. För att bebyggelsen inte ska komma för nära gatan
förses planen med en sex meter bred punktprickad remsa. Bestämmelserna
har samtidigt lättats genom att mängden punktprickad mark ersätts med
korsmarkerad mark som tillåter att uthus eller liknande byggnader får
uppföras. Högsta byggnadshöjd föreslås till 12 meter och en takvinkel på
högst 32 grader.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till ny detaljplan
för Björnen 10.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke
Johansson (SD), Peter Bowin (V) och Magnus Pettersson (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att lämna yttrande enligt nedan
på detaljplanen för Björnen 10:
-

Planen ska tillåta byggnader som är sex våningar höga vilket innebär
att planen blir mer flexibel. Begränsningar bör anges i antal
huskroppar och BTA. I övrigt inget att erinra mot förslaget.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna
följande yttrande över detaljplan för Björnen 10:
-

Planen ska tillåta byggnader som är sex våningar höga vilket innebär
att planen blir mer flexibel. Begränsningar bör anges i antal
huskroppar och BTA. I övrigt inget att erinra mot förslaget.

________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 109

Dnr 2019-000169 212

Karlskronas Översiktsplan 2050
Sammanfattning
Ronneby kommun har beretts tillfälle att yttra sig gällande program för
Karlskronas översiktsplan 2050.
Ronneby kommun har tagit del av Karlskrona kommu
Bedömning
Programförslaget till Karlskronas översiktsplan ger en inledande beskrivning
på hur kommunens översiktsplan ska formas. Kommunens visionsbild
illustrerar hur kommunen i ökad omfattning vill skapa förutsättningar för ny
bebyggelse i skärgården men även hitta nya riktlinjer på land för kommunen
att utvecklas på.
Kommunens utvecklingsstrategi visar en generell bild av den föreslagna
utvecklingen. Gränserna är därför inte definitiva utan kartan ska ses som en
målbild där utvecklingen presenteras. Strategin visar de största dragen i
visionen om det framtida Karlskrona. En planeringsstrategi för att skapa
hållbar kommun är att förtäta, vidareutveckla och komplettera den befintliga
bebyggelsestrukturen i de så kallade serviceorterna. Den närmaste Ronneby
kommun är Nättraby.
Fler bostäder, skapar förutsättningar för befintliga och nya företag att
utvecklas, investera i snabba kommunikationer, utveckla
välfärdsverksamheten mm. För att lösa den framtida markanvändningen
behöver kommunen undersöka möjligheten att växa åt alla håll med Trossö
som mittpunkt. För att kunna växa samtidigt som miljöpåverkan minska och
sociala skillnader jämnas ut kräver att det finns en planeringsstrategi.
Strategin för Karlskrona kommuns fortsatta utveckling mot det hållbara
samhället bygger på:
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Förbättrad kollektivtrafik



Förnyelsebar energi



Grönare stad



Effektivare infrastruktur



Levande landsbygd

Ronneby kommun har inget att erinra mot programmet och ser fram emot
vidare dialog i kommungemensamma frågor.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Ronneby kommun inte har
några erinringar mot förslaget till program för översiktsplan för Karlskrona
kommun.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Ronneby kommun inte har
några erinringar mot förslaget till program för översiktsplan för Karlskrona
kommun.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Kristina Eklund
Karlskrona kommun
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§ 110

Dnr 2017-000487 4018

Informationsärende - Interkommunal havsplan för
Blekinge, fördjupning av Blekinge kustkommuners
översiktsplaner
Sammanfattning
Havsplanen är ett ÖP-arbete som fortsätter 2019. Kommunstyrelsens
arbetsutskott är styrgrupp för arbetet.
Kommunen har tillsammans med övriga kustkommuner i Blekinge beviljats
KOMPIS-bidrag för att färdigställa havsplanen. Arbetet bedrivs nu till stor
del med hjälp av konsult som upphandlats för uppdraget. Planen beräknas
vara klar för utställning under våren/sommaren 2019 och för antagande
under hösten 2019.
Den mellankommunala havsplanen har varit utställd på samråd under tiden
2018-02-21 till 2018-05-04. Under samrådstiden inkom synpunkter från
bland andra Länsstyrelsen, regional organ och grannkommuner. Innan arbete
drivs vidare önskas en avstämning med styrgruppen gällande förändringarna
i planförslaget inför utarbetandet av utställningsförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Kristina Eklund
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§ 111

Dnr 2019-000179 310

Nytt upplägg på Torget under Tosia Bonnada´n
Sammanfattning
Tosia Bonnada’n är en av Sveriges största och mest kända marknader.
Varje år arrangeras Tosia Bonnada'n och i år firar evenemanget 170 år.
Evenemanget äger rum fredagen 12 juli till söndagen den 14 juli,
evenemanget äger alltid rum andra helgen i juli. Marknaden sker på Ronneby
centrums gator, parkeringar fylls av matvagnar, knallar, tivoli och
underhållning. Till detta evenemang kommer det många besökare.
Tosia Bonnada’n öppettider:
Marknad: fredag kl. 16-24. Lördag kl. 10-24, söndag kl. 10-18
Tivoli: fredag kl. 13-01, lördag kl. 10-01, söndag kl. 11-18
Ronneby torg, nedre delen av torget: fredag och lördag kl. 11-18, söndag 1118
Ronneby torg, övre delen av torget: fredag och lördag kl. 12-03, söndag 1218
Barnens Tosia: lördag kl. 10-18 och söndag kl. 11-18

Ronneby torg
I år planerar vi att förändra utbudet på torget och göra det till en
matmarknad. Barntivolit flyttar från nedre delen av torget till Söderbro.
Gata- parkenheten, Räddningstjänsten, Alkoholhandläggaren och
Miljöteknik har varit med i planeringsarbetet för att förnya och utveckla
Tosia Bonnada’n.
Fredagen den 15:e februari hade vi en annons i kommunrutan om att
Ronneby Kommun ville få in förslag på upplägg för evenemang på Ronneby
torg. Det kom in två förslag. Se bifogade bilagor.
Tivoli-området: Snäckebacksplan, Söderbro och parkeringen (David)
Rådhusparken: Här planerar vi för tredje året i rad ”Barnens Tosia”. Detta
är ett gratis evenemang där vi brukar ha, ponnyridning, ansiktsmålning,
tipsrunda, sumobrottning fotbollsdart mm.
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”Barnens Tosia” är inte budgeterat utan kan endast göras om vi får bidrag på
150 000 kr från Socialstyrelsens sommarlovspengar för barn och ungdomar.
Tosia Bonnada’n tidigare år
De senaste åren så har Tosia Bonnada’n varit upplagt på följande sätt:



Knallar, matvagnar, föreningar m.fl. på Strandgatan,
Drottninggatan, Söderbro, Blasius Königsgatan, Västra
Torggatan, Nygatan och Karlskronagatan.
Tivoli: Snäckebacksplan, parkeringen (David) och nedre delen
av torget.

På övre delen av torget har det varit servering och underhållning.
Bedömning
Ronneby Torg, förslag nr 1
Hammo Restaurang har lämnat in ett upplägg för Ronneby torg som innebär
följande: På nedre delen av torget placeras ca 12 olika matvagnar. Där blir
det bakgrundsmusik/-mingelmusik. På övre delen av torget blir området
inhägnat. Där finns en scen (6x10m) och Hammo Restaurang står för full
produktion av ljud och ljus med liveband/artister på kvällarna samt tält med
servering och mat.
Hammo Restaurang AB har ett bra och genomtänkt upplägg för Ronneby
torg under Tosia Bonnada’n och har fokus på den breda allmänheten.
Turism- och evenemangssamordnaren ser stora fördelar med ett samarbete
med Hammo Restaurang AB. Underlaget som de skickat in är ett
heltäckande koncept som innebär att Tosia Bonnada’n utvecklas. Hammo
Restaurang AB är inarbetade, erfarna och kan arrangera stora evenemang.
Ronneby Torg förslag nr 2
Happy4you har lämnat in ett förslag som går ut på att placera ut ca 14
matvagnar på Ronneby torg och att anordna underhållning på torget av
lokala band och trubadurer.
I detta förslag vill de som driver matvagnar ha en försäljningsgaranti av
kommunen.
Förslaget innebär också att kommunen måste tillhandahålla kylrum och
diskmöjligheter. De vill också att el, vatten och avlopp, toaletter,
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blommor/växter samt tält ska bekostas av Ronneby Kommun. Förslaget som
lämnats in är kostsamt och svårt att tillmötesgå inom budget.
Happy4you är ett nystartat bolag sedan januari 2019 och har inte samma
erfarenhet av att arrangera större evenemang.
Turism- och evenemangssamordnaren ser färre fördelar i förslaget som
lämnats in från Happy4you. Framförallt när det gäller den insats i form av
pengar och arbete som krävs av kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Restaurang Hammo AB uppdraget att
arrangera den del av Tosia Bonnada’n som äger rum på Ronneby torg under
den 12-14 juli (fredag-söndag).
Nedre delen av torget: matmarknad, underhållning i form av
bakgrundsmusik/mingelmusik.
Övre delen av torget: Liveband/artister och servering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Peter
Bowin (V), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Kenneth
Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson
(SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att delegera beslutanderätten i
ärendet till kommunikationschefen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att delegera
beslutanderätten i ärendet till kommunikationschefen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Kommunikationschef, Johan Sandberg
Turismsamordnare, Jeanette Rosander
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§ 112

Dnr 2018-000170 303

Reviderad VA-plan
Sammanfattning
Ronneby kommun har fått föreläggande från länsstyrelsen om att ordna VAförsörjning i områden som inte ligger i kommunens utbyggnadsplan och av
den anledningen måste utbyggnadsplanen revideras.
Bedömning
Kommunfullmäktige antog den reviderade VA-planen 2018-04-26.
Utbyggnadsplanen enligt antaget dokument sid 24
Grupp 1.
Järnavik 2018
Bökevik 2018
Väbynäs norra 2018
Kullåkra 2021
Lilla Kulleryd 2021
Gyön-Garnanäs 2022
Gärestad 2023
Yttre Stekön 2024
Spjälkönäs 2025

Grupp 2
Yxnarum 2025
Jordö 2025-2030
Röaby 2030+
Fällö 2030+
Spjälkö 2030+
Edestad 2030+
Vieryd 2030+
Vieryd södra 2030+
Dragsnäs 2030+
Dragsnäs udde 2030+
Klimpvägen, Listerby 2030+

Sedan dess har länsstyrelsen med stöd av 51§ lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster inkommit med föreläggande till Ronneby kommun att inrätta
verksamhetsområde och genom allmänna VA-anläggning anordna vatten och
avloppsförsörjning på Träskobacken senast 31 december 2021 och i Vieryd
senast 31 december 2023. Kommunen tvingas därmed bygga ut andra
områden än de som ligger i kommunens antagna utbyggnadsplan och medför
att områden i utbyggnadsplanen prioriteras ned och byggs ut vid ett senare
datum.
Ny utbyggnadsplan i antagen VA-planen sid 24
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Grupp 1
Träskobacken 2021
Vieryd 2023
Vieryd södra 2023
Kullåkra 2025
Lilla Kulleryd 2025
Gyön-Garnanäs 2027
Yttre Stekön 2028
Spjälkönäs 2029
Yxnarum 2029

Grupp 2
Jordö 2035+
Röaby 2035+
Fällö 2035+
Spjälkö 2035+
Edestad 2035+
Dragsnäs 2035+
Dragsnäs udde 2035+
Klimpvägen,Listerby 2035+

Tillägg görs även på sid 24 rad 6 under rubriken Plan för utbyggnad
”Föreläggande har inkommit från länsstyrelsen om att kommunen ska inrätta
verksamhetsområde för VA på Träskobacken, Vieryd och Vieryd södra och
därmed förändras utbyggnadsplanen.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att utbyggnadsplanen i antagen VA-plan ändras
på sid 24 tillägg i text och plan för utbyggnad enligt ovanstående.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att utbyggnadsplanen i antagen VA-plan ändras på sida
24, tillägg i text och plan för utbyggnad enligt ovanstående.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 113

Dnr 2018-000661 059

Fastställande av upphandlingsunderlag för
Gribshunden
Sammanfattning
Föreligger förslag till upphandlingsunderlag för utställning av Gribshunden
c/o Kallvattenkuren.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsunderlag för
utställning av Gribshunden c/o Kallvattenkuren.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S)
och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsunderlag för
utställning av Gribshunden c/o Kallvattenkuren.
________________
Exp:
Upphandlingssamordnare, Teo Zickbauer
Kommunstrateg, Anders Engblom
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§ 114

Dnr 2018-000348 4230

Ny renhållningsordning
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med förslag till ny
renhållningsordning. Förslaget har varit ute på remiss och reviderats utifrån
remissvaren.
Förslag till beslut
Styrelsen före Ronneby Miljö & Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att
godkänna förslag till ny renhållningsordning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S), Peter
Bowin (V), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till föreslagen
renhållningsordning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till ny renhållningsordning för Ronneby
kommun.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 115

Dnr 2019-000163 376

Elnätsavgifter för inmatning av el-produktion
Sammanfattning
Miljöteknik elnät behöver beslut på elnätsavgifter där inmatning av elproduktion sker, och i dessa elnätsavgifter få teckning för framtida
reinvesteringar som måste göras i Miljötekniks elnät för en extern
produktionsanläggning.
Bedömning
Konsekvenser = Att få teckning för framtida reinvesteringar som Miljöteknik
elnät måste göra för en extern produktionsanläggning.
Effekter = Tydlighet i prissättningen för elproduktion.
Risker = Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta beslut på elnätsavgifter
för elproduktion.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet utifrån
diskussionen och överläggningen i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet utifrån diskussionen
och överläggningen som skett i ärendet.
________________
Exp:
Ronneby Miljö & Teknik AB, Jens Hansen
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§ 116

Dnr 2019-000094 100

Återrapportering av delegationsbeslutLaglighetsprövning, arvoden till politiker
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 29 november 2018, § 292, dnr KS 2018/585,
bland annat fattat beslut om ändring av ersättning till förtroendevalda.
Sune Håkansson och Sajjad Rashid har överklagat beslutet till Växjö
förvaltningsrätt, vilken har förelagt kommunen att svara på överklagandena.
Kommunen anser att beslutet är avfattat i laga ordning; förvaltningsrätten
ska därför avvisa överklagandena.
Bedömning
Överklagandena ska prövas med stöd av bestämmelserna om
laglighetsprövning i 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).
Vad Sune Håkansson och Sajjad Rashid har anfört utgör enligt
kommunallagens bestämmelser inte grund för att upphäva beslutet.
Fullmäktiges beslut om ersättning till förtroendevalda ska därför stå fast.
Kommunjuristerna har besvarat överklagandena enligt föreläggande.
Kommunstyrelsens ordförande har därefter fattat beslut i enlighet med
kommunjuristernas förslag. Beslutet är fattat med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning, p. 1.1.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V),
Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 117

Dnr 2018-000710 346

Angående ansökan om fastställande av
anslutningsavgifter mm till fastigheter i
Droppemåla/Ekenäs
Sammanfattning
Föreligger tvist om VA-anslutningsavgifter mellan det kommunala bolaget
Ronneby miljö och teknik AB och KA Kvalité med företrädare Kjell Olsson.
Bolaget har tillskrivit kommunstyrelsen och begärt att styrelsen ska fastställa
anslutningsavgifter för VA till en annan summa än den som Ronneby miljö
och teknik AB har fakturerat, se underlag nr 10. En remiss har därför
tillställts Ronneby miljö och teknik AB där de ombeds att svara på bolagets
skrivelse, se underlag nr 130. Nedan följer en redogörelse av vad KA Kvalité
påstår och vad Ronneby miljö och teknik AB påstår.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterade ärendet 2019-02-25 § 85 för
förtydliganden utifrån nedanstående punkter:
1. Vilken faktiskt kostnad har Ronneby Miljö & Teknik AB haft för att
ansluta fastigheterna 1:303-308?
2. Hur kan kommunen kompensera VA-kollektivet för de uteblivna
intäkterna vid eventuell förlikning?
Ronneby Miljö & Teknik AB har till dagens sammanträde inkommit med
svar på frågorna.
Bedömning
Området Droppemåla exploaterades kring 2003. Bolaget KA Kvalité, nedan
kallat bolaget, med företrädare Kjell Olsson, köper sex fastigheter
(Droppemåla 1:270 – 1:275, se bilaga nr 150) på området med avsikt att
stycka fastigheterna i flera mindre fastigheter. Syftet är att kunna bygga
flertalet mindre parhus för vidareförsäljning på bostadsmarknaden.
Huvudman för VA-nätet i Ronneby kommun är det helägda kommunala
bolaget Ronneby miljö och teknik AB, nedan kallad huvudmannen.
Fastigheterna, se fastighetsbeteckning ovan, som bolaget köper täcks enligt
huvudmannen av ett exploateringsavtal från 2003. Avtalet innebär att
anläggningsavgiften för VA-anslutningen ska anses erlagda, förutsatt att
exploateringsavtalet efterföljs i alla delar.
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Enligt uppgifter från huvudmannen, se bilaga nr 130, upprättas en
kostnadsbedömning den 13 augusti 2015 rörande extra servisanslutningar till
fastigheter där VA redan är inkopplat1. Ifrågavarande dokument utgör bilaga
nr 140. Enligt uppgifter från fastighetsregistret så inskrivs bolaget som ägare
för ovan angivna fastigheter den 17 september 2015. Enligt huvudmannen
genomför bolaget en avstyckning och fastighetsreglering den 6 november
2015, i denna reglering bildas fem nya fastigheter; Droppemåla 1:304 –
1:308. Se bilaga nr 150, för en överskådlig bild av nya och gamla fastigheter.
Bolaget har sedan 2015 succesivt sålt fastigheter till såväl privatpersoner
som andra bolag; för närmare detaljer se bilaga nr 130 från huvudmannen.
Den fråga som uppstått, och som föranleder bolaget att genom ombud
tillskriva kommunstyrelsen, är hur den s.k. kostnadsbedömningen ska
betraktas. Bolaget menar att det är ett avtal som huvudmannen ingått med
bolaget. Huvudmannen menar å sin sida kostnadsbedömningen ej längre
aktuell då bolaget genom lantmäteriförrättning delat de större fastigheterna i
flera mindre fastigheter.
Bolaget har därför genom sin skrivelse framställt en begäran till
kommunfullmäktige enligt följande;
”KA Kvalité ansöker därför att kommunstyrelsen
 fastställer att KA Kvalité skall betala för fyra
anslutningspunkter,
 fastställer
anslutningsavgifterna
avseende
dessa
fastigheter med vardera 56 250 SEK och att dessa
anslutningspunkter avser, såvitt KA Kvalité kan utröna,
Droppemåla l:271, l:273, l:214 och 1:308,
 uppdrager åt Ronneby miljö och teknik AB att fakturera
KA Kvalité sammanlagt 225 000 SEK för berörda
fastigheter, såsom slutlig reglering, att betalas efter
erhållen faktura,
 uppdrager åt Ronneby miljö och teknik AB att återbetala
av Hjältevadshus Mark AB erlagd anslutningsavgift för
fastigheten l:307 med 178 500 SEK,
 uppdrager åt Ronneby miljö och teknik AB att kreditera
av KA Kvalité erhållen faktura 145207395 på 178 500
1

Notera att kostnadsbedömningen inte pekar ut några angivna fastigheter mer än att det
anger Droppemåla/Ekenäs samt ett ej inlämnat skissförslag.
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SEK daterad 2018-06-14 avseende Droppemåla l:305.”
Bolaget har således genom ombud framställt till kommunstyrelsen att de,
bland annat, ska fatta beslut om att fastställa avgifterna till en annan nivå än
den som fakturerats från huvudmannen.
Med anledning av det måste följande klargöras. Kommunfullmäktige har att
besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Av
det följer att kommunfullmäktige inte kan ägna sig åt myndighetsutövning
mot enskild. Ett ärende av principiell beskaffenhet är att besluta om VAtaxa, det är alltså inte huvudmannen eller kommunstyrelsen som fattar den
typen av beslut.
Bolaget framför även en del andra krav mot huvudmannen, se ovan. Bolaget
förbehåller sig rätten att ta tvisten vidare till domstol för avgörande, ett
förfarande som måste anses vara gängse vid denna typ av tvistiga fordringar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återemittera ärendet med
motiveringen att uppdraget som arbetsutskottet givit enligt punkt två i
tidigare beslut ej kan anses besvarat genom Miljötekniks skrivelse.
Kommunjuristen ges i uppdrag att utreda frågan på nytt och ta fram ett nytt
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterar ärendet med motiveringen att
uppdraget som arbetsutskottet givit enligt punkt två i tidigare beslut ej kan
anses besvarat genom Miljötekniks skrivelse. Kommunjuristen ges i uppdrag
att utreda frågan på nytt och ta fram ett nytt förslag.
________________
Exp:
Mathias Kågell, kommunjurist
Ronneby Miljö & Teknik AB
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§ 118

Dnr 2018-000645 739

Förslag till namnbyte - Äldrenämnden
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-02-20 § 26
Äldrenämnden har i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott
konsekvensbeskriva vad ett namnbyte innebär för nämnden och
verksamheterna.
Förvaltningens konsekvensbeskrivning visar att det främst är administrativa
åtgärder som behöver göras om ett namnbyte ska göras. Det är både
äldreförvaltningen samt andra förvaltningar och verksamheter som kommer
beröras. Det ska poängteras att flera av de administrativa åtgärderna som
behöver göras är tidskrävande och bör göras under en övergångsperiod. En
införandeplan bör upprättas.
Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå besluta att Äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till
”vård- och omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen”
med stöd av konsekvensanalysen. Kommunala Pensionsärsrådet har 201902-14 § 7, uttryckt att man stöttar förslaget.
Bedömning
Äldrenämnden anhöll i protokoll från 2018-10-17 om att få byta namn till
”vård- och omsorgsnämnden”. Nämnden tillskrev kommunfullmäktige med
anledning av detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet gällande ”Förslag
till namnbyte” till äldrenämnden för en konsekvensbeskrivning av vad ett
namnbyte innebär för nämnden och verksamheterna.
Äldreförvaltningen ser positivt på det nya namnförslaget med anledning av
att det avspeglar förvaltningens verksamhetsområden bättre än befintligt
namn då äldreförvaltningen arbetar med frågor gällande:
Vård och omsorg till framförallt äldre men någon specifik åldersgräns finns
inte. Vård- och omsorg erbjuds i både ordinärt boende och vård- och
omsorgsboende.
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Hälso- och sjukvårdsinsatser på vård- och omsorgsboende och i hemmet vid
tillfällen när en person på grund av fysiska, psykiska eller sociala hälsoskäl
inte kan ta sig till en vårdcentral oavsett ålder.
Äldreförvaltningen förutsätter att förslaget gällande namnändring gäller för
såväl nämnd som förvaltning.
Konsekvenser
Extern hemsida och intranätet
Äldreförvaltningen kan själva administrera vissa förändringar. Förvaltningen
är själva redaktörer på ”våra egna sidor” men har inte behörighet till övrigt
som kan beröras. Det lär framförallt vara kommunikationsenheten som har
behörighet till övergripande förändringar på hemsida och intranätet.
Andra förvaltningar kommer också bli berörda då övergripande struktur med
tillhörande dokumentation också måste revideras och ändras. Förvaltningar
med samverkan med äldreförvaltningen har troligtvis fler förändringar som
kan komma att behöva vidtas.
Övergripande styrdokument
Kommer bidra till revideringar och ändringar i till exempel reglementen,
delegationsordning, tillämpningsanvisningar, policys och så vidare. Dessa
äger inte äldreförvaltningen och det bedöms framförallt vara
kommunledningsförvaltningen som ”äger” dessa dokument och som kan
göra de ändringar som krävs.
Broschyrer, blanketter, rutiner, skyltar
Äldreförvaltningen har många broschyrer, blanketter och policys som
behöver genomlysas. Det är ett administrativt arbete som kan göras inom
förvaltningen. Ett tidskrävande jobb som behöver arbetas med under en
längre övergångstid.
Förvaltningen kan även behöva se över skyltar där det står
”Äldreförvaltningen” och som finns uppsatta på vissa arbetsställen.
Eventuellt kan nya skyltar behöva beställas.
ID-kort och namnbrickor
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Alla undersköterskor (vikarier och vissa andra yrkeskategorier) har ett IDkort som behöver bytas ut. Dessa ID-kort tillverkas av socialförvaltningens
verksamhet. De kostar 10 kr/st och det rör sig om cirka 700 stycken.
Även namnbrickor behöver bytas ut. Bland annat administrativ personal,
legitimerade, biståndshandläggare, chefer samt specialistteam har
namnbrickor (brickor med magnet Ronneby Kommun). Dessa kostar ca 100
kr/st vid beställning av 10 stycken eller fler. Rör sig om cirka 100 stycken.
Bilar och arbetskläder
Äldreförvaltningens bilar och arbetskläder har endast logga med ”Ronneby
Kommun”, här bedöms därmed inga konsekvenser av ett namnbyte.
IT-system, behörigheter
Äldreförvaltningen kan administrera vissa förändringar gällande system som
förvaltningen själv ”äger”. Det bedöms inte vara många förändringar som
krävs utefter ett namnbyte.
Andra förvaltningar kommer också bli berörda då flera system ”ägs” på
övergripande nivå, exempelvis Stratsys, Telenor One, ”2c8”, Visma, Ciceron
och SunFleet.
Avtal
Avtal med externa leverantörer behöver eventuellt justeras.
Likaså förfrågningsunderlag gällande LOV hemtjänst och vård- och
omsorgsboende behöver ses över och revideras.
Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå besluta att Äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till
”vård- och omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen”
med stöd av konsekvensanalysen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå besluta att
Äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till ”vård- och
omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen” med stöd av
konsekvensanalysen.
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Äldrenämndens beslut 2019-02-20
Äldrenämnden beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
besluta att
Äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till ”vård- och
omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen” med stöd av
konsekvensanalysen med tillägget: ”Eventuella kostnader täcks inom
äldrenämndens ram.”
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till äldrenämndens förslag
med tillägget att namnbytet gäller från och med årsskiftet 2020-01-01.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till
”vård- och omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen”.
Ändringen träder i kraft 2020-01-01 och eventuella kostnader hanteras inom
nämndens ram.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 119

Dnr 2019-000176 001

Utredning gällande möjligheterna för klass 4-6 att vara
kvar på Saxemaraskolan
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-02-21 § 24
Utbildningsnämnden tog 2018-12-13 beslut i rubricerat ärende som, då lyftes
av dåvarande 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S). Ärendet har ånyo
återupptagit och lyfts av ordföranden Åsa Evaldsson (M) för diskussion;
efter att synpunkter från Föräldraråd och Samhällsförening i Saxemara
framförts gällande Saxemaraskolan.
Det finns sedan tidigare ett Kommunfullmäktigebeslut på att
Saxemaraskolan skall ingå i tidsplanen för Framtidens Skolor och att klass 46 från Saxemara skall flyttas till centrala Ronneby och den planerade 4-9
skolan.
Föräldrarådet och Samhällsföreningen i Saxemara fortsätter dock att verka
för en sammanhållen F-6 skola i Saxemara:
-

”att skolan bibehålls odelad från förskoleklass till och med årskurs 6”

-

”hellre några år med förskola på annan plats och därefter
sammanhållen skolgång F-6 i Saxemara, än att ha barnen i Saxemara
under förskoleåren och lågstadiet men inne i stan under
mellanstadiet”

Citat ovan från Inlägg i utredningen kring tillgång till lokaler och möjlighet
till expansion av skolverksamheten i Saxemara. Inlägget från föräldrarådet
och samhällsföreningen i Saxemara 2018-08-27.
Det finns också en utredning av nya förskoleplatser i Ronneby kommun,
gjord av Monica Sjövind, projektledare Framtidens Skolor. Denna visar på
ett behov av förskoleplatser, men också en geografisk indelning var behovet
är störst.
Utredningen är gjord tillsammans med Anna Hinseäng, exploateringschef,
Ronneby kommun. I utredningen sammanvägs statistik, översiktsplan samt
pågående detaljplaner.
Utöver ovan påtalar ordföranden Åsa Evaldsson vikten av att lyssna på
föräldraråd/samhällsförening, samt värna om landsbygden. Vidare uppger
ordföranden att det även står angivet i Budget 2019 att diskussioner förs ang
Saxemara i särskilt ärende.
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Utbildningsnämndens beslut 2019-02-21
Utbildningsnämnden beslutar efter omröstning.
-

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
ändra i beslutet om Framtidens Skolor och fortsatt ha en
sammanhållen skolgång (F-6) i Saxemara, enligt föräldrarådets
önskan.

-

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda/ta hjälp med att
utreda om lämplig lokal för förskola och/eller fritidsverksamhet finns
alternativt behöver byggas i området, men;

-

att hänsyn tas till upptagningsområde Saxemara, Droppemåla,
Busstorp, Risatorp, Ekenäs och Ronnebyhamn, då nybyggnationer av
bostäder planeras där. Detta enligt Översyn förskolebehov ”Insatser
steg 2” – planering bör påbörjas snarast möjligt. I Risatorp byggs
hyresrätter nu, och önskemål finns om att utöka området ytterligare.
Det finns även byggnadsplaner för Busstorp och Ronnebyhamn.

Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S), Roger
Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin
(V).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att ändra i beslutet om Framtidens Skolor
och fortsatt ha en sammanhållen skolgång (F-6) i Saxemara.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S) och Peter
Bowin (V) yrkar avslag på Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller Kenneth Michaelssons (C)
yrkande.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla Kenneth Michaelssons (C) yrkande röstar ja.
De som önskar avslå detsamma röstar nej.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges fyra ja-röster och
fyra nej-röster, varefter ordförande med sin utslagsröst finner att
arbetsutskottet bifaller Kenneth Michaelssons (C) yrkande.

Namn

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Kenneth Michaelsson (C)

X

Nej

Roger Gardell (L)

X

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Peter Bowin (V)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson (SD)

X

Totalt

4

Avstår

4

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ändra i beslutet om Framtidens Skolor och fortsatt ha
en sammanhållen skolgång (F-6) i Saxemara.
Reservation
Magnus Petterssons (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) och Roger
Gardell (L) reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 120

Dnr 2018-000684 109

Besvarande av medborgarförslag - Dags att bygga ny
brandstation
Sammanfattning
Agna Persson har lämnat medborgarförslag, KF 2018-11-29 §288, dnr
2018- 000684 109, om att bygga ny brandstation på Viggenområdet.
Bedömning
Att bygga en brandstation för Ronneby centralort och kommun i sin helhet
är en kostsam investering som kräver omsorgsfulla utredningar och lång
framförhållning.
För närvarande är det inte aktuellt att etablera en brandstation på
Viggenområdet men frågan om var en framtida brandstation ska placeras,
även om det är på lång sikt, bör beaktas i kommunens kommande arbete med
översiktsplaner.
Förslag till beslut
Att medborgarförslaget i och med detta är besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42(49)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 121

Dnr 2018-000740 109

Besvarande av medborgarförslag - Samverkansavtal
mellan Ronneby kommun och den lokala handeln
Sammanfattning
Marcus Jingfors har den 2018-12-17 lämnat medborgarförslag, ärende 2018000740109 §329, om att Ronneby kommun ska undersöka förutsättningarna
att sluta motsvarande avtal med lokala livsmedelshandlare som skett i Eksjö
kommun.
Formerna för samarbetet i Eksjö har även uppmärksammats i FOI rapporten
”Förutsättningar för livsmedelsberedskap på kommunal nivå” FOI-R-4109SE.
Nedan följer ett utdrag ur rapporten.
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Bedömning
I Blekinge har Länsstyrelsen tagit ett initiativ för att under år 2019 utveckla
livsmedelsberedskapen i länet.
Ronneby kommun kommer att följa upp formerna för samarbetet i Eksjö och
pröva frågan om motsvarande samarbete kan vara framgångsrikt att etablera
mellan lokala aktörer och Ronneby kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att medborgarförslaget i och med denna redovisning av besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 122

Dnr 2018-000449 109

Besvarande av medborgarförslag - Uppdatering av
kommunens krishanteringsplan
Sammanfattning
Förslagsställaren uppmärksammar brister i krisplanen gällande
vattenhantering i flerbostadshus, särskilt i Kilenområdet. Beträffande
Kilenområdet framförs dessutom förslag på särskild hantering av
avloppsvattnet.
Vidare föreslår förslagsställaren initiativ för installation av lokal sol-el drift i
olika varianter.
Detta är förslag som inte ryms inom kommunens krishanteringsplan utan i
första hand kan vara inspel i annan mer långsiktig planering av kommunens
infrastruktur. Delar av förslagen har berörts i tidigare medborgarförslag, Ett
separat system för toaletter ärende 2016–000608, har besvarats av
Kommunfullmäktige.
Förslagsställaren fäster vidare uppmärksamhet på utformningen av
kommunens krishanteringsplan.
Förslagsställaren vill att faran för skogsbrand och förebyggande åtgärder mot
skogsbrand bör lyftas fram. Hur frågor att bekämpa och förebygga bränder
hanteras har Ronneby kommun överfört till Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge och denna typ av frågor hanteras i
Förbundets olika handlingsprogram.
Förslagsställaren föreslår dessutom att det ska beslutas om lokala föreskrifter
om maxtemperatur i hyresbostäder och arbetsplatser. Detta ligger utanför
kommunens kompetens.
Avslutningsvis föreslår förslagsställaren att krisplanen ska utformas med
tydligare perspektiv kommunens invånare.
Kommunen avser att beakta den synpunkten i arbetet att revidera Ronneby
kommuns krishanteringsplan.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att medborgarförslaget i och med denna redovisning av besvarad
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 123

Dnr 2019-000010 101

Information från kommunikationsenheten
Sammanfattning
Kommunikationschef, Johan Sandberg, ger information om aktuellt i
verksamheten.
Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin (V).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunikationschef, Johan Sandberg
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§ 124

Dnr 2019-000003 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Föreligger ingen information om kurser eller konferenser vid dagens
sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.
________________
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§ 125

Dnr 2019-000004 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningsärenden till sammanträdet:
-

Blekinge Tingsrätt, nyval av samtliga nämndemän

-

Blekinge Tingsrätt, Underrättelse ideell förening för Mor
Oliviagården har försatts i konkurs

-

SKL, cirkulär 19:06, 19:07

-

Skrivelse från Eringsboda

Protokoll
-

Kommunala rådet för funktionshinder 20190213

Protokollsutdrag
-

Karlshamns kommun KS 20190219 § 41

-

KPR 20190214 §7

-

KPR 20190214 § 12

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningsärendena till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

49(49)

