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§ 454

Dnr 2018-000001 101

Val av justerare
Beslut
Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
________________
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§ 455

Dnr 2018-000584 101

Avveckling av kommunalförbundet Region Blekinge
Sammanfattning
Innan sommaren 2018 beslutade samtliga medlemmar i Region Blekinge
(kommunerna och landstinget) bl a om att uppdra åt kommunalförbundet
Region Blekinge att initiera avveckling av förbundet per 31 december 2018.
Förslag till avvecklingsprocess har tagits fram och detta behöver nu beslutas
om i respektive medlems fullmäktige.
Förslaget innebär avsteg från nuvarande förbundsordning, avsteget innebär
att blivande regionstyrelse blir likvidator. I förbundsordningen står att det är
nuvarande regionstyrelse som är likvidator om ej annat beslutas.
Regionstyrelsen har tagit beslut den 19 september 2018 om detta.
Förslag till beslut
Samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige föreslås besluta
senast den 31 december 2018
att kommunalförbundet Region Blekinge ska avvecklas från
och med 2019-01-01.
att Region Blekinges regionstyrelse (Regionkommunen) från
och med 1 januari 2019 utses till likvidator för
kommunalförbundet Region Blekinge.
att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för
kommunalförbundet Region Blekinge
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner i
länet och Landstinget Blekinge fattar samma beslut
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutksottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att kommunalförbundet Region Blekinge ska avvecklas från
och med 2019-01-01.
att Region Blekinges regionstyrelse (Regionkommunen) från
och med 1 januari 2019 utses till likvidator för
kommunalförbundet Region Blekinge.
att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för
kommunalförbundet Region Blekinge
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner i
länet och Landstinget Blekinge fattar samma beslut.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 456

Dnr 2018-000598 409

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Blekinge län 2019 och framåt
Sammanfattning
Landstinget Blekinge har översänt förslag till avtal om ansvar för den
regionala kollektivtrafiken i Blekinge län från 2019. Avtalet är berett i den
regionala kollektivtrafikgruppen, inom nuvarande Region Blekinge samt i
chefsgruppen kopplat till det regionala samverkansrådet.
Beslut om avtalet måste tas av respektive kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige innan årsskiftet och landstinget har lämnat förslag på
beslutsformulering.
Bedömning
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge, som kommer benämnas
Region Blekinge, det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge län. Samtliga
fullmäktigeförsamlingar (kommunerna och landstinget) har fattat beslut om
att blivande Region Blekinge innehåller/övertar landstingets nuvarande
uppgifter, kommunalförbundets Region Blekinges nuvarande uppgifter samt
eventuellt tillkommande uppgifter, samt andra uppdrag från regeringen och
statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut.
Enligt beslut i samtliga kommuners och landstingets fullmäktige innan
sommaren 2018, överförs huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till
Region Blekinge och blir ensam kollektivtrafikmyndighet fr.o.m. 2019,
vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan landstinget och
kommunerna upphör.
Syftet med detta avtal är att närmare ange bl.a. kollektivtrafikmyndighetens
ansvar, utgångspunkterna för kollektivtrafikens utveckling, finansiering av
verksamheten och formerna för samverkan.
Ny avtalet har stora likheter med tidigare konsortialavtal. Kommunerna får
dock ett större ansvar t ex för markarbeten inklusive ledningsdragning,
uppsättning av väderskydd och annan kollektivrelaterad utrustning samt
elförsörjning av anläggningen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna avtal angående ansvar för den regionala kollektivtrafiken 2019 och
framåt inklusive bilaga
beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget
Blekinge fattar samma beslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Nicolas Westrup (SD) och Magnus Pettersson (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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att
godkänna avtal angående ansvar för den regionala kollektivtrafiken 2019 och
framåt inklusive bilaga
beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget
Blekinge fattar samma beslut.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 457

Dnr 2018-000623 805

Ansökan om stöd till Idrottsgalan 2019, Blekinge
Idrottsförbund
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-10-16 § 147
Blekinge Idrottsförbund ansöker årligen om ett bidrag till den årligt
återkommande idrottsgalan. 2019 äger den rum fredagen den 1 februari.
Ansökan är i är liksom föregående år 25 000 kr. I detta ingår att kommunen
står som samarbetspartner samt att 8 platser reserveras till kommunen. Galan
äger rum i Ronneby på Blekinge Convention center. På tjänstemannanivå har
förslaget till beslut varit att avslå det ekonomiska stödet. Nämnden har dock
de senaste två åren beslutat att bevilja den begärda summan på 25 000
kronor.
Bedömning
I bidragsreglerna punkt 2.5 finns definierat vilka föreningar som inte beviljas
bidrag. Blekinge idrottsförbund tillhör denna kategori.
I punkt 2.6 står dock: Fritid- och kulturmännen kan, efter prövning i enskilt
fall och om särskilda skäl föreligger, göra undantag från de allmänna
bestämmelserna om det är av stor vikt för kommunen och/eller föreningen.
Med tanke på att nämnden beviljat 25 000 kr de senaste två åren och att
undantagsklausulen kan åberopas föreslår förvaltningen att det begärda
stödet beviljas. Noteras bör att Blekinge Idrottsförbund årligen får ett stöd på
120 000 kr enligt en årlig överenskommelse.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja ett ekonomiskt strid till Blekinge
Idrottsförbund på 25 000 kr för Idrottsgalan 2019. Blekinge Idrottsförbund
fakturerar fritid- och kulturförvaltningen i december 2018.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-10-16
Fritid- och kulturnämnden beslutar att översända ärendet gällande sökta
medel för Idrottsgalan 2019 till kommunstyrelsen/näringslivsenheten för
vidare hantering.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att skicka tillbaka ärendet till
fritid- och kulturnämnden för hantering.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar tillbaka ärendet till fritid- och
kulturnämnden för hantering.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Fritid- och kulturförvaltningen, Thomas Andersson
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§ 458

Dnr 2018-000638 206

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsförvaltningens
taxor 2019
Sammanfattning
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2018-10-24 § 252
Miljö- och byggnadsnämndens taxor för myndighetsutövning enligt plan och
bygglagen och miljöbalken får höjas motsvarande de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentprisindex med september som
jämförelsetal.
Förändringen från september 2017 till september 2018 är 2,3 %. Denna
förändring påverkar uppräkningen av timtaxan för PBL-ärenden samt för
taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken. mil. områden.
Inom tillsyn och prövning ingår strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel samt offentlig kontroll enligt lag om
foder och animaliska biprodukter när tillsyn inte bedrivits enligt
livsmedelslagen eller miljöbalken samt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Miljö- och byggnadsnämndens kostnader ökar till följd av prisökningar.
Därför behöver taxorna räknas upp.
Bedömning
En regelbunden mindre ökning av taxan bedöms vara mer acceptabel för
brukarna än en större höjning med glesare intervall.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att föreslå till kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att:
Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken med 2,3 % från 846 kr till 865 kr.
Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 2,3 % från 811 kr till 830 kr.
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-10-24
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige:
Timtaxan för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt miljöbalken
räknas upp med 2,3 % från 846 kr till 865 kr.
Timtaxan för livsmedelskontroll räknas upp med 2,3 % från 811 kr till 830
kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till miljö- och
byggnadsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att
-

Timtaxan för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken räknas upp med 2,3 % från 846 kr till 865 kr.

-

Timtaxan för livsmedelskontroll räknas upp med 2,3 % från 811 kr
till 830 kr.

________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 459

Dnr 2018-000296 040

Årliga ägardirektiv 2019 till Ronnebys kommuns
helägda bolag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tydliggör i ”Policy och direktiv för Ronneby kommun
och dess helägda bolag” de olika juridiska enheternas roller och hur
samverkan inom kommunkoncernen ska ske.
I nämnda policy anges också att kommunfullmäktige inför varje nytt
budgetår ska besluta om årliga ägardirektiv som bland annat ska omfatta
ekonomiska målsättningar, mål och uppdrag.
Bedömning
De årliga ägardirektiven som fastslogs inför 2018 samråddes mellan KSAU
och med VD samt representant för styrelse. VD i Miljöteknik, Ronnebyhus
och ABRI har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på direktiven för
2018 inför arbetet med direktiven 2019. Styrelserna i Miljöteknik och
Ronnebyhus har behandlat frågan i sina styrelser.
Från styrelsen i Ronneby Miljö och Teknik AB ställts frågan vad det
tilldelade uppdraget i befintliga årliga ägardirektiv inom området ökad
trygghet och vad formuleringen om drogtester innebär i praktiken? I övrigt
inga synpunkter.
Styrelsen i Ronnebyhus anger i sitt svar att styrelsen beslutat att uppvakta
KSAU avseende det andra ägardirektivet under rubriken ”Attraktivt
boende”.
I Ronneby kommuns förslag till budget 2019 anges uppdrag och
avkastningskrav som är riktade till bolagen. Dessa uppdrag och
avkastningskrav återges i de årliga ägardirektiven.
Därutöver har kommunstyrelsens ordförande framfört förslag att direktiv ska
lämnas avseende byggnation på Kilen och hantering av nödvatten. Förslag
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på formuleringar av direktiv finns inlagda i förslaget till årliga ägardirektiv
under respektive bolag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa de
årliga ägardirektiven till Ronneby kommuns helägda bolag enligt bifogat
förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C) och Magnus Pettersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
följande tillägg:
AB Ronnebyhus tilldelas även följande uppdrag
-

AB Ronnebyhus får ett ägardirektiv att under perioden 2018-2020
utöka antalet lägenheter i samtliga av de mindre tätorterna där AB
Ronnebyhus har bostäder sedan innan, Backaryd/
Hallabro/Eringsboda/Johannishus/Listerby. Minst totalt 40
lägenheter. (Ansvarig AB Ronnebyhus).

Ronneby Miljö & Teknik AB tilldelas även följande uppdrag:
-

Plan för ett utbyggt fibernät för att uppnå 100% tillgång för
permanent boende och företag till och med år 2020. (Ansvarig
KS/miljöteknik, rapportering senast till KS i maj 2019).

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastställa de årliga ägardirektiven till Ronneby
kommuns helägda bolag enligt bifogat förslag, med de tillägg som beslutats
om ovan.
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Deltar inte i beslutet
Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V) deltar
inte i beslutet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 460

Dnr 2018-000613 040

Försäljning av aktier i HK Scan
Sammanfattning
Ronneby kommun har via Naturbruksgymnasiet Hoby lant- och skog ägt
andelar i föreningen Sveriges Djurbönder. Under 2017 beslöts dock att
föreningen skulle likvideras och föreningens återstående tillgångar skulle
delas ut till medlemmarna. Utdelningen bestod till ca 70 % av kontanta
medel och resterande ca 30 % av aktier i HK Scan.
Kommunen erhöll därför i november 2017, 1 125 stycken aktier i HK Scan
A till ett värde av 34 527 kr. Kontanta medel erhölls med 88 912 kr. I
förhållande till uppbokat värde av andelarna medförde likvidationen en
förlust om ca 5 493 kr för kommunen.
Sedan utdelningen av aktierna har kommunen under 2018 erhållit 886 kr i
utdelning från HK Scan. Aktierna kurs har under 2018 gått ner och 2018-1004 hade aktierna ett marknadsvärde om 25 307 kr.
Bedömning
Enligt kommunens finanspolicy ska inte kommunen placera eventuell
överskottslikviditet i aktier.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att sälja samtliga
aktier i HK Scan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att sälja samtliga aktier i HK Scan.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 461

Dnr 2018-000597 040

Borgensförbindelse i Kommuninvest
Sammanfattning
Kommuninvest är i dagsläget den enda finansiella aktör där Ronneby
kommun eller de kommunala bolagen har lån. Kommuninvest är således en
viktig part när det gäller tillgång till kapital till en rimlig kostnad.
När Ronneby kommun gick med i Kommuninvest tecknades, som en
förutsättning för medlemskapet, även en solidarisk borgensförbindelse där
samtliga medlemmar ansvarar Kommuninvests förpliktelser såsom för egen
skuld.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks. Nuvarande borgensförbindelse utfärdades den 9 december
2009 och behöver snart bekräftas för att gälla en ny tioårsperiod.
Samtliga medlemmar i Kommuninvest har utöver borgensförbindelsen även
tecknat ett regressavtal och ett garantiavtal per den 7 september 2011. Även
dessa behöver troligen bekräftas inom tioårsperioden.
För att underlätta hanteringen har beslutats i Kommuninvest att ha ett
gemensamt förfarande för bekräftelse av borgensförbindelse, regress- och
garantiavtalen. Därigenom behövs bara en bekräftelse var tionde år.
Denna skrivelse innehåller de beslutsformuleringar som Kommuninvest har
tagit fram för att kommunfullmäktige hos samtliga medlemmar ska ha
samma beslutstext.
Bedömning
En bekräftelse av förbindelse och avtal är nödvändig för att fortsätta vara
medlem i Kommuninvest. Att lämna Kommuninvest och söka finansiering
hos andra aktörer bedöms i nuläget innebära betydligt högre lånekostnader
och ger inte kommunkoncernen tillgång till kapital på samma sätt som nu är
möjligt.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att Ronneby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 9
december 2009 (”Borgensförbindelsen”), vari Ronneby kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Ronneby kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
Att Ronneby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ronneby
kommun den 7 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Ronneby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ronneby
kommun den 7 september 2011, vari Ronneby kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
Att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
Att Ronneby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 9
december 2009 (”Borgensförbindelsen”), vari Ronneby kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Ronneby kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
Att Ronneby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ronneby
kommun den 7 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Ronneby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ronneby
kommun den 7 september 2011, vari Ronneby kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
Att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 462

Dnr 2018-000588 040

Direktiv och tidplan för verksamhets- och ekonomisk
uppföljning 2019 samt arbete med budget 2020-2021
plan 2022-2023
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar senast i december månad om en tidplan och
eventuella direktiv för budgetarbetet och uppföljningar som ska genomföras
under det kommande året. I tidplan och direktiv framgår om arbetet ska avse
ett- eller tvåårsbudget.
Förslag till tidplan framgår av bilaga ”Tidplan för uppföljning 2019 samt
arbete med budget 2020-2021”.
Förslag till kommunstyrelsens direktiv till nämnderna framgår av bilagan
”Direktiv för arbete med budget 2020-2021”.
Direktiv till de kommunala bolagen lämnas i ägardirektiven.
Anvisningar för arbetet med de tre formella uppföljningarna fastställs av
kommunens ekonomichef inför varje uppföljning. Anvisningar för arbetet
med budget fastställs av ekonomichefen.
I kommunens ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” framgår
övergripande hur budgetarbetet samt uppföljningen av verksamhet och
ekonomi ska ske. Där framgår också övergripande
ekonomistyrningsprinciper och rutiner vid befarade avvikelser från mål,
riktlinjer och budget.
Bolagen har att i möjligaste mån följa kommunens årsplanering för budgetoch uppföljningsprocessen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplan för verksamhets- och
ekonomisk uppföljning 2019 samt arbete med budget 2020-2021 plan 20222023 enligt bifogat förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa direktiv för arbete med budget 20202021 enligt bifogat förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar efter vissa mindre justeringar bifall
till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa
tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2019 samt arbete med
budget 2020-2021 plan 2022-2023 enligt bifogat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa
direktiv för arbete med budget 2020-2021 enligt bifogat förslag.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 463

Dnr 2018-000587 045

Totalram och räntevillkor för bolagens
koncernkontokrediter 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en
totalram för bolagens koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska
gälla.
Bedömning
Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2018 varit 300 mkr.
För närvarande har 238 mkr beviljats.
Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2018 varit
kommunens ränta mot banken med ett påslag om 0,40%, vilket ger: NSSu
(Nordea Sverige Stiborbas utlåning) vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt
NSSu vecka + 1,20% över 40 mkr.
Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi
vecka, utan avdrag.
Kundräntan för in-/utlåning via koncernkontot kommer inte att understiga
noll procent.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
För 2019 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen
för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr.
Avseende räntevillkoren för 2019 för utlåning till bolagen ska kommunens
ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter,
vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,20%
över 40 mkr.
För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från
banken, NSSi vecka, utan avdrag.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
För 2019 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen
för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr.
Avseende räntevillkoren för 2019 för utlåning till bolagen ska kommunens
ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter,
vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,20%
över 40 mkr.
För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från
banken, NSSi vecka, utan avdrag.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 464

Dnr 2018-000582 040

Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2019
Sammanfattning
I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen
lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av
att låna pengar. För att de kommunala bolagen inte därigenom ska erhålla
konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.
Förslag till förändring av borgensram avser det tillkommande likvida behov
som man bedömer inte kunna klara utan ytterligare upplåning, med hänsyn
tagen till bl a bolagens investeringsplaner för det kommande året. AB
Ronneby Industrifastigheter fick inför 2018 en utökad borgensram om 125
mkr för att finansiera ombyggnad av en industrilokal till skola. Detta
utrymme bedöms tillräckligt också under 2019, men inför 2020 kommer
troligen ytterligare borgensutrymme att behövas för denna ombyggnation.
Respektive bolags ram för upptagande av krediter, dvs den beviljade
borgensramen, ska antas på bolagsstämma i varje bolag.
Bedömning
Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de
kommunala bolagen.
Bolag
AB Ronnebyhus
AB Ronneby
Industrifastigheter
Ronneby Miljö och
Teknik AB
AB Ronneby
Helsobrunn
Totalt (mkr)

Justerandes sign

Nuvarande
borgensram

Önskad
förändring

Ny
borgensram

687,9
603,0

0
0

687,9
603,0

605,0

97,0

702,0

96,9

0

96,9

1 992,8

97,0

2 089,8
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att gälla tills
vidare:
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 603,0 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
-att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 702,0 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Till kommunens utsedda stämmoombud lämnas följande direktiv:
-att på respektive bolags bolagsstämma (extra eller ordinarie) rösta för att
borgensramen för respektive bolag fastställs.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
förändringen att Ronneby Miljö & Teknik AB ges en ökad borgensram om
totalt 227 miljoner kronor.
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 gälla tills vidare:
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 603,0 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
-att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 832,0 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen
AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn
AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB
Ronnebyhus lämnas följande direktiv:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
Vidare skall ombudet på bolagsstämma:
-besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 465

Dnr 2018-000596 101

Utredning gällande förutsättningarna för att införa
utmaningsrätt i Ronneby kommun
Sammanfattning
Bakgrund till ärendet
Kommunfullmäktigeledamot Tim Svanberg (C) har inkommit med en
motion om utmaningsrätt (dnr 2015-000228 001). Han yrkar att Ronneby
kommun utreder förutsättningarna för att införa utmaningsrätt.
Kommunfullmäktige beslutade i § 209/2017 att bifalla motionen.

Beskrivning – vad är utmaningsrätt?
Utmaningsrätt lanserades i Sverige redan vid millenieskiftet. Bland de
kommuner som var först ut var Stockholms stad 1999 (som sedermera
avskaffade utmaningsrätten 2002).
Utmaningsrätt innebär att en kommun, ett landsting eller en region kan
bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en
initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras.
Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av
kommunen, både kostnads- och kvalitetsmässigt. Den är en del i att öka
mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. Utmaningen avser
att den som vill driva en verksamhet på entreprenad åt kommunen lämnar ett
önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas
eller säljas.
Om en verksamhet utmanas prövar kommunen om det är tillåtet att
upphandla verksamheten. Verksamhet som inte får utmanas är

Justerandes sign

-

Myndighetsutövning (om det inte finns särskilt stöd för detta i
speciallagstiftningen)

-

Strategiska ledningsfunktioner
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-

Verksamheter som enligt lag måste utföras av kommunen

-

Verksamheter som redan är utlagda på entreprenad

Om kommunen väljer att införa utmaningsrätt måste ett regelverk tas fram
för utmätningsförfarandet.
Även om verksamheten upphandlas och drivs av ett privat företag har
kommunen ett ansvar för att kontrollera och följa upp verksamheten.

Hur har det gått med utmaningsrätt i Sverige?
SKL har på sin hemsida sammanställt länkar till ett 30-tal kommuner i landet
som inrättat utmaningsrätt. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara
fullständig. Några kommuner som ligger nära Ronneby geografiskt är Växjö,
Älmhult och Örkelljunga. Invånarantalet i de kommuner som infört
utmaningsrätt varierar från ca 10 000 till 1 000 000.
Att införa utmaningsrätt är ett frivilligt åtagande. Svenskt Näringsliv skriver
i en rapport från oktober 2010 med titeln ”Utmaningsrätt – Vad, hur och
varför” att svaret på frågan vad målet med ett införande av utmaningsrätt i
kommunen varit bland de kommuner som gjort detta kan sammanfattas i fem
övergripande ingångsvärden: konkurrens, mångfald, kreativitet, valfrihet och
lokal ekonomisk utveckling.
I rapporten står det vidare att bland de kommuner som infört utmaningsrätt
har de haft ett genomsnitt på sex inkomna utmaningar. Spannet är dock
väldigt stort då t ex Uppsala kommun står för mer än en fjärdedel av de
inkomna utmaningarna i riket. Detta beror sannolikt på att Uppsala lagt ner
mycket tid på att informera och inspirera till utmaningar. Man tillsatte även
en processledare som under en tid arbetade på halvtid med utmaningsrätt.
Några kommuner har inte blivit utmanade alls. ”Utmaningsrätten är således i
sin linda i många av kommunerna. De flesta har bara haft rätten i två år eller
mindre”. De klart populäraste områdena att utmana var inom teknisk
verksamhet, underhåll och vårdverksamhet i olika former. Var tredje
utmaning hade godtagits. Som skäl till avslag har t ex angetts att utmaningen
varit organisatoriskt missriktad, att det varit brister i utmaningens kvalitet
och seriositet samt att många områden i kommunen redan är
konkurrensutsatta.
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Nedan ges exempel på hur det gått för några kommuner som haft
utmaningsrätt en tid.
Kungsbacka kommun införde utmaningsrätt 2003. I uppsatsen ”En
utmaningsrätt som verkar i det tysta” skriven av Joakim Malmberg ht 2011,
student vid förvaltningshögskolan Göteborgs universitet, framgår det att
Kungsbacka t o m 2010 hade haft 14 utmaningar varav 1 antogs och denna
gällde gymverksamhet. Vidare beskriver Joakim Uddevalla kommun som
hade haft 17 utmaningar och samtliga hade avvisats. Orsaken till att
utmaningarna avvisats i nämnda kommuner uppges vara att de kommer fel i
tid eftersom det kanske redan pågår ett utvecklingsarbete eller översyn av
verksamheten, mycket har redan privatiserats, stora och otydliga kommunala
enheter gör det svårt att utmana, transaktionskostnader för upphandling m m.
Uppsala kommun var bland de första i riket att införa utmaningsrätt men
avskaffade det 2015 eftersom det de sista åren inte kom in så många
utmaningar. I en rapport, skriven av en handläggare i Uppsala kommun från
samma år, framkommer det att under de åtta år som utmaningsrätten funnits
hade 78 utmaningar inkommit. Exempel på utmaningar som antagits är
postservice, skolhälsovård, föreningsservice och driften av friluftsgård. Av
utmaningarna hade ett tiotal lett till upphandling. Ofta hade det varit små
företag som utmanat mindre verksamheter och gällt funktioner.
Halmstad kommun beskrivs i en granskning av PricewaterhouseCoopers i
maj 2010. De hade fått in åtta utmaningar perioden januari 2009 till mars
2010 varav en hade blivit föremål för upphandling, fyra var under förstudie,
två avslagits och en föreslagits att avslås. Erfarenheter som kommunen haft
så långt var bl a att
-

de utmaningar som kom in avsåg inte alltid de verksamheter som
nämnderna själva skulle ha prioriterat att konkurrensutsätta,

-

förstudierna är omfattande och det tar relativt lång tid från det att en
utmaning kommit in till dess en upphandling kan genomföras och

-

oavsett om förstudien ledde fram till en konkurrensutsättning eller
inte så gav genomgången underlag till utveckling i de egna
verksamheterna.

Hur utmaningsrätten utvecklats i Örebro kommun beskrivs i en C-uppsats av
Aina Rundgren från januari 2013 med titeln ”Utmaningsrätten – kejsarens
nya kläder?”. Utmaningsrätten hade då funnits i Örebro i nästan fem år.
Antalet inkomna utmaningar uppgick till fyra stycken, varav en lett till
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upphandling. Spekulationerna kring orsakerna till det förhållandevis låga
utfallet koncentrerades kring
-

bristen på marknadsföring,

-

att det ofta var tjänstemän som arbetade nära verksamheten som
skulle utreda verksamhetens lämplighet att upphandla och

-

att det inte fanns någon garanti för de företag som utmanade
kommunen att få igenom en upphandling och sedan stå som det
vinnande företaget.

Fördelar och nackdelar med införande av utmaningsrätt
Utifrån texten ovan där erfarenheter från ett antal kommuner beskrivs med
att införa utmaningsrätt kan man lista fördelar och nackdelar.
Fördelar:
1. Verksamheter ses över och kan komma att bedrivas på ett effektivare sätt,
både kostnads- och/eller kvalitetsmässigt, då en ny utförare tar över.
Det är svårt att veta vilka verksamheter som kan bli utmanade i Ronneby då
det inte är säkert att företagen siktar in sig på de områden som vi traditionellt
tänker på. Därmed kan utmaningsrätten stimulera till att tänka utanför
ramarna vad gäller verksamhet som kan läggas ut på entreprenad. Om man
studerar andra kommuner som blivit utmanade sker detta t ex inom följande
områden:
 skolpsykologer,
 park- och naturverksamhet,
 vuxenutbildning och svenska för invandrare
 familjerådgivning,
 träffpunktsverksamhet,
 musikskola,
 tryckeriverksamhet,
 simhall,
 måltidsverksamhet,
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 mätverksamhet,
 löne- och personaladministration,
 it-verksamhet
 fastighetsskötsel
 tryckeri,
 vaktmästeri,
 café och
 grönyteskötsel
2. Även om utmaningen inte leder till upphandling kan positiva effekter i
form av högre kvalitet och effektivitet uppkomma i den kommunala
verksamheten genom att den utreds och belyses. Utmaningen leder då till
innovation och utveckling i den egna verksamheten.
3. Nya företag kan etablera sig i kommunen och skapa nya arbetstillfällen;
inte bara inom den kommunala sfären utan även efterhand växa på den
öppna marknaden. Ronneby har en förhållandevis låg andel företag som
startas årligen. Enligt KKIK, Kommunernas Kvalitet i Korthet, hade
Ronneby 2017 3,1 nya företag per invånare vilket ska jämföras med
riksgenomsnittet 5,2.
4. Möjligheterna för kommuninvånarna att välja andra alternativ än just de
som bedrivs i kommunal regi ökar.
Nackdelar:
1. Det kan bli omfattande förstudier innan beslut om upphandling kan tas.
Förstudierna måste innefatta kartläggning och genomgång av berörd
verksamhet vad gäller t ex avtal (IT, lokaler, material m m), inventering av
tillgångar och kartläggning av aktörer på marknaden. Det är särskilt viktigt
att försäkra sig om att det finns konkurrens på marknaden så att det inte
uppstår en ny monopolsituation. Förstudier är därmed resurskrävande, inte
minst på personalsidan, och det kan ta lång tid innan beslut fattats. Beslut
måste fattas kring kompetensen kring dylika utredningar. Ska ansvaret ligga
centralt eller ska respektive nämnd/bolagsstyrelse bygga upp denna
kompetens?
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2. Många utmaningar i landets kommuner har avvisats. Om det blir så även i
Ronneby kan det innebära, om man nu inte lyckas ta tillvara de
utvecklingsmöjligheter som en genomlysning av verksamheten innebär,
väldigt mycket arbete till ingen nytta. Utmaningsrätten blir då till en
papperstiger i stället för ett kraftfullt verktyg för förändring.
3. Det kan innebära behov av förstärkningar på personalsidan då kommunen,
om införandet av utmaningsrätt ska bli framgångsrikt, i alla fall
inledningsvis behöver ha någon form av processledare som marknadsför och
styr upp arbetet. Om det behövs en nyanställning eller om det skulle kunna
ingå som ett uppdrag i någons tjänst beror på ambitionsnivån. Även
utredarsidan kan behöva utökas då dessa typer av utredningar kan vara
komplexa. Till sist blir det på sikt ökat tryck på upphandlarsidan om
kommunen väljer att anta många utmaningar och där kan det också behövas
personalförstärkningar.
4. Konkurrensutsättning kan framkalla oro bland personalen. Det finns en
risk för att personal söker sig från kommunen och att fokus hamnar på annat
än just arbetet. Verksamheterna riskerar därmed fungera sämre.
Det är viktigt att belysa att Ronneby kommun redan har många former för
konkurrensutsättning t ex Konkurrensprogram för Ronneby kommun, en
policy för sociala företag som är på väg upp till kommunfullmäktige och
LOV-en. Vidare finns bestämmelser i riket om fristående skolor och privata
förskolor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, utifrån ovan gjorda
beskrivning, skicka förslaget om att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun
på remiss till nämnder, bolagsstyrelser och näringslivsrådet med svar senast i
januari månad 2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S),
Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L), Kenneth
Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Bengt Johansson (SD).
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 skickar utifrån beskrivningen i ärendet
ovan förslaget om att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun på remiss
nämnder, bolagsstyrelser och näringslivsrådet med svar senast i januari
månad 2019.
________________
Exp:
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
Näringslivsrådet
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§ 466

Dnr 2018-000385 101

Gemensamma riskområden i nämndernas arbeten med
internkontrollplan 2019
Sammanfattning
Enligt de nya tillämpningsanvisningarna till kommunens reglemente för
internkontroll ska arbetet med att ta fram internkontrollplaner inledas genom
att kommunstyrelsen fastställer gemensamma riskområden för nämnder och
bolagsstyrelser att beakta och analysera. Syftet är att ge styrning och input i
nämndernas och bolagsstyrelsernas arbeten. Uppdraget till nämnder och
bolagsstyrelser är att, utifrån riskområdena, se över risker i sin verksamhet
utifrån sannolikhet och konsekvens. Nämnder och bolagsstyrelser är dock
fria att analysera även andra riskområden som kan gälla just för den egna
nämnden eller bolagsstyrelsen och att ta upp dessa i sina
internkontrollplaner.
Kommunens kvalitetsgrupp, som består av representanter från förvaltningar
och bolag, har processat fram en bruttolista med gemensamma riskområden.
Nedan presenteras förslaget med de kompletteringar kommunstyrelsen
beslutade om vid möte 181112:
Bemanning och kompetens
Ekonomi: med särskilt fokus på attestering, signeringar, godkännanden,
löne- och arvodesutbetalningar
Styrning
Arbetsmiljö
IT-system
Processer och rutiner: med särskilt fokus på delegationsordning
Post- och dokumenthantering
Introduktion av ny personal
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget
till gemensamma riskområden och ge nämnder och bolagsstyrelser att utifrån
dessa riskområden analysera risker inom sin verksamhet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att personalintroduktion tillförs
listan över gemensamma riskområden.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att post- och dokumenthantering tillförs
listan över gemensamma riskområden.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget
till gemensamma riskområden och ge nämnder och bolagsstyrelser att utifrån
dessa riskområden analysera risker inom sin verksamhet. Till riskområdena
tillförs personalintroduktion samt post- och dokumenthantering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 467

Dnr 2018-000633 055

Fastställande av förfrågningsunderlag gällande
tolkförmedlingstjänster
Sammanfattning
Ronneby kommun är handläggare i upphandlingen Tolkförmedlingstjänster.
Tjänsterna avser påplatstolkning, distanstolkning samt översättningstjänster.
Förutom Ronneby kommun så deltar även Karlskrona, Olofström och
Sölvesborgs kommuner.
Bedömning
Den väsentliga skillnaden från förra upphandlingen är utvärderingen. Förra
upphandlingen utvärderades enligt principen lägsta pris. Leverantören fick
bland annat prissätta timlöner, milersättning och resekostnader vilket ledde
till att anbud med lägsta totalpris utsågs till vinnare.
I denna upphandling kommer Domstolsverkets tolktaxa att användas vilken
förutom arvodesnivån till tolk även reglerar obekväm arbetstid och
tidsspillan. Leverantören/tolkförmedlingen får ta ut en procentuell
förmedlingsavgift baserad på tolktaxan och det är denna förmedlingsavgift
som ligger till grund för utvärderingen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
förfrågningsunderlaget gällande upphandling Tolkförmedlingstjänster.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S)
och Peter Bowin (V).
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 fastställer förfrågningsunderlaget gällande
upphandling Tolkförmedlingstjänster.
________________
Exp:
Maria Symbonis, inköpscontroller
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§ 468

Dnr 2018-000648 059

Antagande av förfrågningsunderlag för havsplanen
Sammanfattning
Ronneby kommun har tillsammans med Karlskrona, Karlshamn och
Sölvesborg beviljats bidraget KOMIPS (kommunal planering i samverkan)
för arbetet med den mellankommunala havsplanen. För att slutföra arbetet
med havsplanen ska konsult upphandlas som tar fram utställnings- och
antagande handlingar av planen. Upphandlingen genomförs med Förenklat
förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.
Bedömning
De fyra kustkommunerna Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona
kommuner i Blekinge län arbetar med att ta fram en mellankommunal
fördjupad översiktsplan för havet. Målet är att skapa en samsyn på nyttjande
och bevarande av havsområdet, vilket gynnar Blekinge som helhet. Arbetet
med att hitta former för det mellankommunala arbetet inleddes redan 2015
och har nu kommit så långt att samrådsskedet är genomfört. Parallellt med
planprocessen har en miljöbedömning av planen gjorts av extern part.
Planområdet omfattar kommunernas havsområde 300 m från strandlinje och
skärgård till gränsen mellan territorialhavet och den ekonomiska zonen.
Sölvesborgs kommun genomför upphandlingen. För det krävs att underlaget
godkänns av respektive kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna underlaget för att
genomföra en upphandling av mellankommunal havsplan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner underlaget för att genomföra en
upphandling av mellankommunal havsplan.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Kristina Eklund
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§ 469

Dnr 2018-000380 026

Handlingsplan för att förebygga diskriminering och
främja jämställdhet och mångfald
Sammanfattning
Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i
diskrimineringslagen. Arbetsgivaren ska nu aktivt förebygga diskriminering
och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund:
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet
Bedömning
Handlingsplanen innehåller prioriteringar av det arbete som föreslås påbörjas
2018, som en start på ett fortlöpande arbete. Det fortlöpande arbetet
dokumenteras, och redovisas årligen i samband med personalbokslutet.
Förslag till beslut
Personalberedningen föreslås besluta att kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslås besluta
Att föreslå kommunstyrelsen besluta att den tidigare Jämställdhets- och
mångfaldsplanen ersätts med Handlingsplan för aktiva åtgärder för att
förebygga diskriminering och främja jämställdhet och mångfald.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Anna
Carlbrant (-), Nicolas Westrup (SD) och Bengt Johansson (SD).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att återremittera ärendet för en översyn av
handlingsplanen utifrån uppkomna frågeställningar på mötet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera ärendet för en översyn utifrån
på mötet uppkomna frågeställningar.
________________
Exp:
Personalenheten, Kristina Wramsby

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

45(110)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 470

Dnr 2018-000604 020

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till förtroendevalda
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension
till förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda
som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträder vid valet 2018 och
inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget eller
kommunalförbundet.
OPF-KL 18 gäller, i likhet med OPF 14, inte för förtroendevalda som avgått
2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension,
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF_KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/ region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna.
OPF_KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL 18 har
varit den nu gällande OPF_KL 14 som antogs av SKLs styrelse 2013-10-20.
I OPF_KL 14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till
aktiva omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till
nya bestämmelser.
Förslaget om OPF-KL 18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser,
bestämmelser om omställningsskydd, pensionsbestämmelser samt
familjeskydd.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.
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Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har
förtydligats.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar
pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på
livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största
delen överensstämmande med det familjeskydd för anställda som finns i
AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv
försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.
Förslag till beslut
I enlighet med Sveriges Kommuner och landstings styrelses beslut föreslås
Ronneby kommun besluta
Att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) med tillhörande bilaga.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C) 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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 471

Dnr 2018-000631 435

Remiss - Åtgärdsprogram för Havsnejonöga
Sammanfattning
Ett förslag på nationellt åtgärdsprogram för havsnejonöga är framtaget av
Havs- och vattenmyndigheten för åren 2019-2023.
Åtgärdsprogrammet innehåller artfakta, visioner och mål, åtgärder och
rekommendationer samt konsekvenser och samordning.
Havsnejonögat ställer höga krav på sin levnadsmiljö. Den kräver t ex fria
vandringsvägar i vattendragen och de grundläggande kraven för att
nejonögon ska lyckas med sin lek innefattar strömmande vatten med bottnar
av sand, grus och sten i olika fraktioner samt stabila sedimentbankar i
lugnflytande vatten för larvernas uppväxt. Arten är också beroende av större
bytesdjur under sina år i havet och gynnas därmed av ett välmående
fiskebestånd i havet. Arten betraktas som en mycket lämplig paraplyart för
större kustmynnande vattendrag
Bedömning
Bakgrund
Havsnejonöga är en urtidsfisk som vandrar mellan sött och salt vatten. Som
vuxen lever den parasitiskt på andra fiskar i havet, och dör efter sin enda lek.
Arten är fredad enligt svensk fiskerilagstiftning och ska omgående släppas
tillbaka där den fångats.
Nejonögon tillhör djurklassen rundmunnar som är uråldriga och primitiva
fiskar. Namnet kommer av att de från sidan ser ut att ha nio ögon, vilka är de
sju gälöppningarna, själva ögat och en näsöppning
Havsnejonöga har två faser i sin livscykel. Som larv ligger den nedgrävd på
botten i ett vattendrag. Där livnär den sig genom att filtrera vattnet på små
organismer och partiklar.
Efter sex till åtta år som larv sker en metamorfos (fullständig förvandling).
Då bildas den karaktäristiska munnen med vassa tänder och en rund
sugskiva, och havsnejonögat vandrar nedströms mot havet. Där suger den sig
fast på efterhand allt större fiskar som torsk och lax, och äter av deras blod
och vävnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48(110)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Havsnejonögat blir som vuxen upp till 120 centimeter lång. Efter ett till två
år i havet slutar den äta och återvänder till strömmande älvar och floder för
att leka. Havsnejonöga leker parvis och dör efter leken.
Havsnejonöga förekommer längs västkusten samt i södra Östersjön längs
Skånes och Blekinges kuster. Arten förekommer mer sällsynt men
regelbundet in i Östersjön och bl a i Mörrumsån. Arten är sällsynt i övriga
Östersjön. Regelbunden lek sker så vitt man vet endast längs västkusten.
Havsnejonöga klassas som Nära hotad (NT) i Artdatabankens nationella
rödlista 2. Arten är listad i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet, och det
åligger Sverige att säkerställa att bestånden uppnår gynnsam
bevarandestatus. I samband med EU-inträdet förhandlade Sverige däremot
bort kravet på att peka ut särskilda skyddsområden, så kallade Natura 2000områden, för samtliga nejonögonarter.
Det finns en rad faktorer som missgynnat arten såsom utbyggnaden av
vattenkraften och den vattenreglering som detta medfört. Nejonögon är
dåliga simmare med låg uthållighet och deras slingrande simstil är mycket
energikrävande. Olika typer av vandringshinder har gjort att arten stängts ute
från stora områden. I de fall fiskvägar har anlagts vid kraftverken är dessa i
regel konstruerade som trappor med vertikala fall vilket svagsimmande arter
som Havsnejonöga vanligtvis inte kan passera. Snabbt fluktuerande och
onaturliga vattenregleringar medför att uppväxtområden riskerar att
torrläggas eller att sediment med uppväxtmiljöer spolas bort med följd att
flera generation larver av nejonögon spolas bort vid ett enskilt tillfälle.
Dammkonstruktioner innebär dessutom ofta att tidigare strömsträckor med
lek- och uppväxtområden dämts in och ersatts av sjöliknande miljöer.
Föreslagna åtgärder
Enligt förslaget är den viktigaste åtgärden för att stärka de svenska bestånden
av havsnejonöga att återskapa fria vandringsvägar till åarnas lek- och
uppväxtområden vilket bl a kräver att vattendomar omprövas. Andra
åtgärder som föreslås är biotopvård i syfte att återskapa och förbättra lekoch uppväxtområden, skydd av viktiga livsmiljöer och introduktion på
platser där arter försvunnit. För att öka kunskapen om havsnejonögats
miljökrav föreslås information och kunskapshöjande åtgärder riktade mot
myndigheter, markägare och privatpersoner.
Bedömning
Länsstyrelsen i Blekinge län omfattas av några åtgärder i förslaget.
Mörrumsån i Karlshamns kommun har pekats ut i dokumentet och där
föreslås att riktade inventering av lekfisk och larver genomförs.
Så som jag har uppfattat förslaget är det tveksamt om Ronneby kommun
omfattas av några åtgärder för att gynna Havsnejonöga.
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Tveksamhet råder avseende långsiktiga mål (2040)
*sid 49. ”I alla kustmynnande vattendrag har åtgärder genomförts som
medför att svagsimmande fiskarter har tillgång till minst en strömsträcka
med nedströms liggande sedimentbankar för uppväxt av larver i huvudfåran.
I större vattendrag finns lämpliga miljöer i minst ett biflöde.”
Avses här alla kustmynnande vattendrag eller de vattendrag där
havsnejonöga förekomst är känd eller avses även de vattendrag där man
misstänker att havsnejonöga finns därför att lax finns där eller att andra
fiskar i laxfamiljen förekommer där?
*”Befintliga fiskvägar vid vandringshinder som i kan rivas ut har anpassats
så att havnejonöga och andra ej hoppande arter kan passera uppströms.”
Ronneby kommun anser att det finns andra värden såsom rekreation och
kulturmiljöer som motiverar att utrivning av vandringshinder inte ska utföras
utan istället skapa anpassade faunapassager.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C) och Bengt Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet lämnar
ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 472

Dnr 2018-000553 319

Skrivelse om ersättning vid fallskada i Ronneby
centrum (loppmarknad)
Sammanfattning
Ronneby kommun har mottagit ett krav på ersättning avseende nya glasögon
samt för sveda och värk. Ersättningen grundas på de skador som uppkom vid
en olycka i form av ett fall på allmän plats i Ronneby centrum. Fallet
orsakades av ojämnheter i stenläggningen. Enligt kärande saknades två
gatstenar på platsen samt att hålet var övertäckt av löv och skräp.
Ronneby kommun ansvarar förvisso för skötsel av platsen där olyckan
inträffade, det kan dock inte sägas att kommunen varit vårdslös vare sig före
eller efter olyckan. Allmänheten måste räkna med att det på allmän plats
finns ojämnheter och löst material på som inte har orsakats genom
vårdslöshet från kommunens sida.
Bedömning
Eftersom skadan inte har uppkommit genom fel eller försummelse av
Ronneby kommun föreligger inte något skadeståndsansvar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå
begäran om skadestånd i enlighet med vad som ovan stadgats.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå begäran
om skadestånd i enlighet med vad som ovan stadgats.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 473

Dnr 2018-000620 261

Ronneby 22:1 - Ansökan om arrende av lokalgata
Sammanfattning
Sökanden köper del av Viggen öst. I detaljplanen är en lokalgata utlagd
bredvid tomten. Denna mark önskar sökanden arrendera.
Bedömning
Den del av Ronneby 22:1, ca 2295 kvm, som ligger bredvid Blekinge Hyrbil
AB:s tomt är i detaljplanen utlagd som lokalgata. På grund av detta kan
kommunen inte sälja marken. Sökanden önskar använda marken och därför
bör ett arrendeavtal upprättas.
Arrendeavgiften föreslås till 100 konor/år, vilket är ett avsteg från gällande
riktlinjer, men är det pris vi använt för de övriga arrendatorerna på området.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
bilagt arrendeavtal.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C) och Nicolas Westrup (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 föreslår kommunstyrelsen att godkänna
arrendeavtalet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 474

Dnr 2018-000634 210

Uppdrag ny detaljplan för utökning av Viggenområdet.
Sammanfattning
Viggenområdet växer och intresset är fortsatt stort för att etablera sig i
området. Det pågår detaljplanearbete för Viggen norra som beräknas klar
slutet av 2018. I dagsläget är all mark på handelsområde Viggen såld eller
bokad.
Bedömning
Intresset för att etablera sig på Viggenområdet är fortsatt stort. I dagsläget är
all mark bokad eller såld. Det pågår detaljplanearbete för Viggen norra som
beräknas klar slutet av 2018 och då tillför ytterligare 17 000 kvm
kvartersmark möjlig att bebygga. Intresset för denna mark är stort och det
finns flera intressenter till marken. En naturlig fortsättning på viggen norra är
att fortsätta längs Västervägen upp mot XL-bygg. Som alternativ kan man
titta på möjligheten att dra en framtida detaljplan mot väg 27. Det finns
begräsning i att dra sig mot väg 27 då kommunen inte äger marken samt att
det finns åkerholmar där exploatering inte är möjlig. Området mot XL-bygg
är utpekat i den nyligen antagna översiktsplanen (KA-07).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta ge Miljö- och Byggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram detaljplan för fortsättning på Viggen norra.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram detaljplan för fortsättning på Viggen norra.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 475

Dnr 2018-000006 406

Taxor måltidsverksamhet 2019
Sammanfattning
Taxor för kommunens måltidsverksamhet fastställs i Kommunfullmäktige
och finns anslagna i kommunens författningssamling.
Bedömning
I en översyn av taxorna för måltidsverksamheten föreslår Tekniska
förvaltningen att de beslutade taxorna justeras samt kompletteras med taxor
för frukost och kvällsmat för boende med beviljat matabonnemang 2 samt
personal vid Lindebo, Olsgården samt Ålycke särskilda boende, där boende
äter i restaurangen.
Nuvarande taxor härleds till KPI år 2013 årsmedel som basår. Förslag på
justering redovisas i bilaga.
Övrig prissättning av mindre omfattning såsom till exempel utbud i
restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras till
respektive verksamhet. Samtidigt föreslås en prisökning i enlighet med
ökning av KPI.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:





Justerandes sign

Taxorna justeras och kompletteras enligt bilaga.
KPI 2013 årsmedel fastslås som basår för framtida
prisuppräkning.
rätten att fastställa taxa som följer uppräkning KPI
2013 årsmedel delegeras till Kommunstyrelsen.
prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i
ringa omfattning, kaffe, kaka och motsvarande,
hanteras inom verksamheten och ryms inte inom
taxesättningen.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
förändringen att rätten att fastställa taxa som följer uppräkning KPI 2013
årsmedel inte delegeras till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att
1. Taxorna justeras och kompletteras enligt bilaga.
2. KPI 2013 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning.
3. Prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa
omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom
verksamheten och ryms inte inom taxesättningen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 476

Dnr 2018-000645 739

Förslag till namnbyte - Äldrenämnden
Sammanfattning
Äldrenämnden anhåller i protokoll från 2018-10-17 om att få byta namn till
vård- och omsorgsnämnden. Nämnden beslutar vidare att tillskriva
kommunfullmäktige med anledning av detta.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Tommy
Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att återremittera ärendet för en
konsekvensbeskrivning av vad ett namnbyte kan innebära för nämnden och
verksamheterna.
Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Kenneth
Michaelssons (C) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till äldrenämnden för
en konsekvensbeskring av vad ett namnbyte innebär för nämnden och
verksamheterna.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Äldreförvaltningen, Catherine Persson
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§ 477

Dnr 2018-000644 730

Förslag till taxor i äldreomsorgen 2019
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-10-17 § 145
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till ändringar av avgifter inom
äldreomsorgen i Ronneby Kommun 2019. Förslaget i denna skrivelse
innefattar procentuell ökning utifrån nytt prisbasbelopp för 2019 samt även
förändringar i texten (se bilagor).
En bilaga med en ny version av författningssamlingen bifogas också som ett
förslag för att dokumentet i sin helhet ska bli mer lättanvänt i förhållande till
våra medborgare och andra intressenter.
Med anledning av ovanstående föreslås Äldrenämnden besluta att anta de
nya avgifterna, vilka är justerade procentuellt utifrån nytt prisbasbelopp,
enligt bilaga ”Förslag författningssamling 2019” eller enligt bilaga ”Förslag
ny version författningssamling 2019” samt att de ska träda i kraft från och
med 2019-01-01.
Äldrenämnden föreslås vidare besluta att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta de redaktionella textändringarna enligt ”Förslag
författningssamling 2019” eller de redaktionella textändringarna enligt
bilaga ”Förslag ny version författningssamling 2019”.
Bedömning
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till ändringar av avgifter inom
äldreomsorgen i Ronneby Kommun 2019. Enligt dokumentet ”Avgifter inom
äldreomsorgen 2018” ska avgifterna årligen justeras procentuellt utifrån
prisbasbeloppet. Förslaget i denna skrivelse innefattar procentuell ökning
utifrån nytt prisbasbelopp för 2019 samt även förändringar i texten (se
bilagor).
En bilaga med en ny och omgjord version av författningssamlingen bifogas
också som ett förslag för att dokumentet i sin helhet ska bli mer lättanvänt i
förhållande till våra medborgare och andra intressenter. Uppbyggnaden av
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detta förslag påminner till viss del av kommunens övriga dokument om
taxor.
Med anledning av ovanstående föreslås Äldrenämnden besluta att anta de
nya avgifterna, vilka är justerade procentuellt utifrån nytt prisbasbelopp,
enligt bilaga ”Förslag författningssamling 2019” eller enligt bilaga ”Förslag
ny version författningssamling 2019” samt att de ska träda i kraft från och
med 2019-01-01.
Äldrenämnden föreslås vidare besluta att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta de redaktionella textändringarna enligt ”Förslag
författningssamling 2019” eller de redaktionella textändringarna enligt
bilaga ”Förslag ny version författningssamling 2019”.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta
Att anta de nya avgifterna, vilka är justerade procentuellt utifrån nytt
prisbasbelopp, enligt bilaga ”Förslag författningssamling 2019” samt att de
ska träda i kraft från och med 2019-01-01, alternativt
Att anta de nya avgifterna, vilka är justerade procentuellt utifrån nytt
prisbasbelopp, enligt bilaga ”Förslag ny version författningssamling 2019”
samt att de ska träda i kraft från och med 2019-01-01.

Vidare föreslås Äldrenämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
Att anta de redaktionella textändringarna enligt ”Förslag författningssamling
2019”, alternativt
Att anta de redaktionella textändringarna enligt bilaga ”Förslag ny version
författningssamling 2019”.
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Äldrenämndens beslut 2018-10-17
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att:
1. Taxedokumentets utformning kvarstår likt innevarande år, vilket innebär
avslag på de redaktionella textändringarna enligt bilaga ”Förslag ny version
författningssamling 2019”.
2. Kostnaden för livsmedel knyts till prisbasbeloppet.
3. Ingångsbeloppet, med anledning av andra punkten, fastställs till 1750
kronor per månad för 2019 och räknas upp framledes utifrån
prisbasbeloppet.
4. Fastställa de nya avgifterna, vilka är justerade procentuellt utifrån nytt
prisbasbelopp, enligt bilaga ”Förslag författningssamling 2019” samt att de
ska träda i kraft från och med 2019-01-01. Till detta protokoll bifogad bilaga
1.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på återemittera ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till äldrenämnden.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Äldreförvaltningen, Catherine Persson
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§ 478

Dnr 2018-000453 622

Uppföljning av kostpolicyn - mattider i skolan
2018/2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dra ut ärendet.
________________
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§ 479

Dnr 2018-000635 149

Informationsärende - Ronneby Business Center
Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind ger information i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Näringslivsenheten, Torbjörn Lind

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

63(110)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 480

Dnr 2018-000043 012

Informationsärende - Östra Piren
Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind ger information i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Näringslivsenheten, Torbjörn Lind
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§ 481

Dnr 2018-000368 109

Besvarande av medborgarförslag - Plats att sätta upp
affischer i stadskärnan
Sammanfattning
Tore Torstensson, styrelseledamot i UNF, Ungdomens nykterhetsförening i
Ronneby har lämnat in ett medborgarförslag till Ronneby kommun.
Föreningen anser att det är alldeles för få stället runt om i stadskärnan där
man kan sätta upp affischer med inbjudningar, konsertnyheter, kulturnyheter
eller föreningsnyheter. Förslagsställaren menar på att det borde finnas
åtminstone tre ställningar i stadskärnan där det är fritt att sätta upp affischer.
Förslagsställaren tycker dessutom att det är viktigt att klargöra vem som har
ansvar för anslagstavlorna.
Bedömning
I nuläget finns flera kända platser i Ronneby centrum där annonsering är
möjlig såsom t ex Ronneby torg, Turistbyrån, Stadshuset, Kulturcentrum,
Ronneby bibliotek, Snäckebackskolan och KnutHahnskolan.
På de flesta platser finns interna regler för vad som får sättas upp och vem
som tar ner affischer men på Ronneby torg saknas regler/rutiner och där
råder en väldig oordning.
För att skapa ordning på informationstavlan på Ronneby torg kan tekniska
förvaltningen (gata-, parkenheten)få i uppdrag att sätta upp informationsskylt
där det framgår att det är Ronneby kommuns informationstavla och att tavlan
rensas från all annonsering var 6.e vecka/första måndagen i varje månad.
Kostnad
Informationsskyltar
ca 300 kr
Drift
Ca 4000 kr/år
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår Kommunfullmäktige att avslå förslag om nya informationstavlor
med motiveringen att det idag finns flera platser i centrum där annonsering
är möjlig.
För att skapa ordning på informationstavlan på Ronneby torg får tekniska
förvaltningen (gata-, parkenheten) i uppdrag att sätta upp informationsskylt
där det framgår att det är Ronneby kommuns anslagstavla och att tavlan
rensas från all annonsering var 6.e vecka/ första måndagen varje månad. För
att genomföra uppdraget tilldelas tekniska förvaltningen ca 300 kr samt
årligen ca 4000 kronor i driftmedel.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till tjänsteförslaget med förändringarna att
informationstavlorna rensas var 4:e vecka samt att några ekonomiska medel
för detta ej tilldelas utan får hanteras inom verksamhetens ram.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med motiveringen att det
idag finns flera platser i centrum där annonsering är möjlig.
Vidare föreslås för att skapa ordning på informationstavlorna att tekniska
förvaltningen (gata-, parkenheten) får i uppdrag att sätta upp
informationsskylt där det framgår att det är Ronneby kommuns anslagstavla
och att tavlan rensas från all annonsering var 4.e vecka/ första måndagen
varje månad. Några extra medel för detta tilldelas inte.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 482

Dnr 2018-000334 109

Besvarande av medborgarförslag - Framtidens teknik,
vätgas i Ronneby
Sammanfattning
Medborgaren skriver att sedan en tid är det vardag att kunna tanka sin gasbil
med biogas även i vår kommun. Nästa steg i denna utveckling är att förädla
biogasen till vätgas något som redan görs i ett antal andra kommuner i
landet, därmed är tiden nu mogen för detta steg även i vår kommun.
Vätgastankning är en kommersiell teknik och Ronneby kommun bör stödja
de marknadskrafter som finns. Särskilt nu när ett av våra större partier fått en
tydlig uttalad och ny miljöpolitik, -visst krävs det politisk insikt för en sådan
framtidssatsning. Redan i nästa mandatperiod behövs ett modernt och
långsiktigt hållbart drivmedel som vätgas, det är all expertis ense om.
Viggen området blir en strategisk knutpunkt, på E22 mellan Malmö och
Norrköping, även för trafik mellan Karlskrona (Centraleuropa) och Göteborg
(från o till Norge). Att vara tidigt ute med denna möjlighet kommer få stor
betydelse i vår kommande trafikstruktur.
På västkusten finns redan långt framskridna planer på en vätgasled mellan
Hamburg genom Danmark, längs E6 upp till Oslo. Sätt nu Ronneby kommun
tidigt på kartan med denna satsning längs Sveriges södra ostkust.
Vätgas är ett säkrare drivmedel än bensin med sina tunga lättantändliga
ångor. Vätgas är mycket lättare än vanlig luft, därmed säkrare. l en modern
ubåt hanteras mycket vätgas mängder i ett begränsat utrymme på ett
kontrollerat sätt. För ett antal år sedan var oljefabriken i Karlshamn en av
landets större "tillverkare" av vätgas.
Energin för framställning av vätgas kan komma från överskottet av sol-el
och vind-el. Lagrad vätgas kommer i framtiden att vara ett tydligt inslag för
att klara belastningstoppar i elsystemet under vinterhalvåret.
Oavsett politisk ledning kommer en tidig satsning på vätgas sätta sitt avtryck
i kommunens energipolitik.
Medborgaren föreslår att kommunen på lämpligt (och avgörande) sätt bidrar
till att vätgastankning blir verklighet även i vår kommun.
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Bedömning
Vätgasmackar är en teknik som är under uppbyggnad i Sverige. I dagsläget
finns det 4 vätgasmackar i Sverige och fram till 2020 ska det byggas
ytterligare 8 stycken på sträckorna mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn.
Ronneby kommun har som mål att kommunen som geografiskt område ska
vara fossilbränslefritt år 2030 och att det 2035 inte ska ske några
nettoutsläpp av växthusgaser. I miljöprogrammet är ett prioriterat område att
minska de klimatpåverkande utsläppen från transporter.
För att klara omställningen till en fossilfri transportsektor kommer flera olika
typ av drivmedel behövas. Ronneby kommun är därmed positiva till att det
ska finnas vätgastankning i kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att utifrån bedömningen anse medborgarförslaget
besvarat.
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 utifrån bedömningen anse medborgarförslaget
besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 483

Dnr 2018-000441 109

Besvarande av medborgarförslag - Installation av
elgrillar i Brunnsparken/-skogen och vid kommunala
badplatser
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-10-16 § 145
Ett medborgarförslag om att installera elgrillar anpassade för offentlig miljö
har inkommit. Områden som föreslås är Brunnsparken samt kommunala
badplatser.
Bedömning
Vad gäller Brunnsparken föreslås att förslaget tas upp tillsammans med alla
förslag till utveckling av Brunnsparken inom den grupp som ska arbeta med
frågan inom gata- parkenheten på tekniska förvaltningen.
Vad gäller kommunala badplatser är bedömningen att det inte är
genomförbart med tanke på den el som behöver dras fram, svårigheten att
sköta underhåll, samt de risker det innebär för brand och personskador.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande föreslå att hänskjuta
förslaget om elgrillar i Brunnsparken till gata- parkenheten på tekniska
förvaltningen och den grupp som är tillsatt för utveckling av Brunnsparken.
Fritid- och kulturnämnden avger som yttrande att avslå förslaget att införa
elgrillar på kommunala badplatser.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-10-16
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avge följande yttrande till
kommunfullmäktige: Föreslå att förslaget om elgrillar i Brunnsparken
hänskjuts till gata- parkenheten på tekniska förvaltningen och den grupp som
är tillsatt för utveckling av Brunnsparken.
Avslå förslaget om att införa elgrillar på kommunala badplatser.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M)
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att medborgarförslaget avslås i
sin helhet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 484

Dnr 2018-000457 109

Besvarande av medborgarförslag - rullskridskorink
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-10-16 § 144
Ett medborgarförslag har inkommit avseende att öppna en rullskridskorink i
Ronneby. Enligt medborgaren så finns det många skateparker i Blekinge,
men inga rinkar för rullskridskor. För rullskridskor krävs en flat och platt
bana. Enligt medborgarförslaget så skulle Ronneby kunna bli först i sydöstra
Sverige med att öppna upp för denna sortens aktivitet. Medborgarförslaget
ger förslag på eventuellt lämpliga platser för en rullskridskorink som före
detta Jysk-affären eller lokal på Kockumsområdet i Kallinge eller annan
lokal på landsbygden.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen ser tre möjligheter avseende rullskridskorink;
- Ett privat företag startar upp och bedriver en rullskridskorink på liknande
sätt som exempelvis en bowlinghall
- Kommunen tillhandahåller en yta för rullskridskorink i likhet med en
skateboard park
- Kommunen startar upp och bedriver en rullskridskorink i likhet med en
idrottshall eller simhall
Bedömning görs att det i nuläget inte finns ett underlag från privata aktörer
gällande en rullskridskorink. I Ronneby kommun finns i dagsläget ingen hos
kommunen registrerad förening som ägnar sig åt rullskridskor.
Avseende lokaler så har ABRI, som hanterar industrifastigheter i Ronneby
kommun, idag inga lediga lokaler för ändamålet. Ett alternativ skulle vara att
bygga en ny eller anpassa en anläggning, men det skulle resultera i en
anläggning med relativt snävt användningsområde som främst skulle kunna
användas för en typ av aktivitet. Fritid- och kulturnämnden investerar i
upprustning av Brunnsvallen och Soft Center Arena vilket gör att det i
dagsläget blir svårt att prioritera en rullskridskorink.
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Förslag till beslut
Med bedömning av ovanstående alternativ beslutar fritid- och
kulturnämnden som yttrande att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå förslaget om rullskridskorink.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-10-16
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avge följande yttrande till
kommunfullmäktige: Föreslå att berörd förvaltning/nämnd får i uppdrag att
utreda en plats, förutsättningar och kostnad för att öppna upp en
rullskridskorink i Ronneby kommun.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar på
att avslå medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 485

Dnr 2018-000475 109

Besvarande av medborgarförslag - Bredare båtplatser
och längre y-bommar i Ekenäs
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-10-16 § 146
Den 7 september 2018 har det kommit ett medborgarförslag från ett antal
båtägare om bredare båtplatser och längre y-bommar i Ekenäs.
Båtarna blir större i takt med att folk byter och önskemålet är att ändra
bredden från 4m till 5m och längden på y-bommar från 10m till 12m.
Bedömning
Om övriga bryggorna ska bli en meter bredare och längre krävs det att:
Alla båtplatser sägas upp.
Det blir färre båtplatser.
Det blir trångt att lägga till vid bryggan i och med att båtarna blir större.
Det kan bli en dominoeffekt vilket kan innebära att hela bryggan behöver
ändras.
Tekniska förvaltningen äger bryggorna men fritid- och kulturförvaltningen
står för alla kostnader. Ändringarna kan medföra stora investeringskostnader
som i sin tur kan höja båtplatsavgiften.
Ärendet kräver större utredning för att kunna mäta hållfasthet och därefter
måste ny besiktning göras vilket innebär att en dykfirma ska anlitas för att
utföra detta.
Förvaltningens bedömning är att det vore önskvärt att båtägarna bildar en
förening för att få större tyngd i sina förslag
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden förslår att avslå medborgarförslaget om att bredda
fler båtplatser än det som redan är planerat för B-bryggan utifrån
ovanstående bedömning.
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Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-10-16
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avge följande yttrande till
kommunfullmäktige: Föreslå att berörd förvaltning/nämnd bjuder in till ett
möte med berörda båtägare för att efterhöra vilka eventuella problem man
upplever finns i området och hur man bäst löser dessa.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att återremittera ärendet till fritid- och
kulturnämnden för att tillsammans med tekniska förvaltningen föra samtal
med båtägarna och utreda eventuella förutsättningar för att genomföra
föreslagna åtgärder inför kommande säsong.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera ärendet till fritid- och
kulturnämnden för att tillsammans med tekniska förvaltningen föra samtal
med båtägarna och utreda eventuella förutsättningar för att genomföra
föreslagna åtgärder inför kommande säsong.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Fritid- och kulturförvaltningen, Thomas Andersson
Fritid- och kulturförvaltningen, Shirin Sahebjamee
Tekniska förvaltningen, Emelie Stenborg
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§ 486

Dnr 2018-000416 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag till
lösningar från båtägare som har båtplats i Ekenäs, t ex
låsbara grindar
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-10-16 § 140
Den 7 september 2018 har det kommit ett medborgarförslag om låsbara
grindar vid båtplatserna i Ekenäs.
Bedömning
Frågan har varit uppe tidigare och bedömningen som politikerna gjorde då
var att bryggorna och området runt är allmän plats. Att sätta upp grindar och
staket var då inte aktuellt och det finns förtydligande om detta i kommunens
detaljplan.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar som yttrande att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget samt ge fritid och
kulturförvaltningen uppdrag att undersöka och utreda möjligheter om att
sätta staket alternativ spärra området i samråd med tekniska förvaltningen
och därmed även ta fram ett kostnadsförslag
Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-10-16
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avge följande yttrande till
kommunfullmäktige: Föreslå att berörd förvaltning/nämnd bjuder in till ett
möte med berörda båtägare för att efterhöra vilka eventuella problem man
upplever finns i området och hur man bäst löser dessa.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att återremittera ärendet till fritid- och
kulturnämnden för att tillsammans med tekniska förvaltningen föra samtal
med båtägarna och utreda eventuella förutsättningar för att genomföra
föreslagna åtgärder inför kommande säsong.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera ärendet till fritid- och
kulturnämnden för att tillsammans med tekniska förvaltningen föra samtal
med båtägarna och utreda eventuella förutsättningar för att genomföra
föreslagna åtgärder inför kommande säsong.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Fritid- och kulturförvaltningen, Thomas Andersson
Fritid- och kulturförvaltningen, Shirin Sahebjamee
Tekniska förvaltningen, Emelie Stenborg
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§ 487

Dnr 2018-000417 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag till
lösningar från båtägare som har båtplats i Ekenäs
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-10-16 § 139
Den 7 september 2018 har det kommit in ett medborgarförslag gällande
situationen för båtägare och fastighetsägare i området med båtplatser vid
Ekenäs.
Följande punkter lyfts:
Obehöriga springer ombord på våra båtar och ibland medför det skada på
egendom.
Grillplatser lämnas ostädade och det ligger sopor på hela området. Samma
personer slänger skräp i havet som ger allvarliga problem för miljön som
helhet.
Det har t.o.m. hänt att folk blivit hotade bara för att man hänvisat till
soptunnor som står bredvid Villa Vassen.
Mitt förslag är att ni sätter upp grindar i hela området samt tar ansvaret för
miljöproblemen med regelbundna kontroller av området.
Bedömning
Frågan har varit uppe tidigare och bedömningen som politikerna gjorde då
var att bryggorna och området runt är allmän plats. Att sätta upp grindar och
staket var då inte aktuellt och det finns förtydligande om detta i kommunens
detaljplan.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar som yttrande att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget samt ge fritid- och
kulturförvaltningen uppdrag att undersöka och utreda möjligheter om att
sätta staket alternativ spärra området i samråd med tekniska förvaltningen
och därmed även ta fram ett kostnadsförslag.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-10-16
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avge följande yttrande till
kommunfullmäktige: Föreslå att berörd förvaltning/nämnd bjuder in till ett
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möte med berörda båtägare för att efterhöra vilka eventuella problem man
upplever finns i området och hur man bäst löser dessa.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att återremittera ärendet till fritid- och
kulturnämnden för att tillsammans med tekniska förvaltningen föra samtal
med båtägarna och utreda eventuella förutsättningar för att genomföra
föreslagna åtgärder inför kommande säsong.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera ärendet till fritid- och
kulturnämnden för att tillsammans med tekniska förvaltningen föra samtal
med båtägarna och utreda eventuella förutsättningar för att genomföra
föreslagna åtgärder inför kommande säsong.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Fritid- och kulturförvaltningen, Thomas Andersson
Fritid- och kulturförvaltningen, Shirin Sahebjamee
Tekniska förvaltningen, Emelie Stenborg
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§ 488

Dnr 2018-000409 109

Besvarande av medborgarförslag - att Ronneby
kommun beslutar att arbeta för en vargfri kommun
Sammanfattning
Medborgaren föreslår att Ronneby kommun ska besluta att arbeta för en
vargfri kommun.
Bedömning
Kommunen har inte mandat att fatta beslut i frågor som rör rovdjur, utan
detta är en statlig angelägenhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 489

Dnr 2018-000369 109

Besvarande av medborgarförslag - Förbud att röka på
kommunala badplatser och lägga in förbudet i den
lokala ordningsstadgan för Ronneby kommun
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit om att införa ett förbud mot rökning på
Ronneby kommuns kommunala badplatser. En bestämmelse om det föreslås
skrivas in i den lokala ordningsstadgan för Ronneby kommun.
Medborgarförslaget har sänts på remiss till fritid- och kulturnämnden.
Fritid- och kulturnämnden föreslår att medborgarförslaget bifalles med
tillägget att det införs en anvisad plats för rökning med sopkärl för fimpar
och snus. Erforderliga ändringar genomförs i fritid- och kulturförvaltningens
ordningsregler.
Bedömning
Införande av rökförbud på kommunala badplatser bör ses som en insats för
att bidra till och erbjuda en hälsofrämjande livsmiljö i Ronneby kommun.
Förslaget går i linje med kommunens folkhälsoarbete och
kommunfullmäktiges beslut (2017-02-23 § 70) om att ställa sig bakom målet
om ett rökfritt Sverige 2025.
Rökfria zoner är ett viktigt led i kommunens folkhälsoarbete för hur fler
människor, i synnerhet barn, kan slippa att utsättas för andras tobaksrök på
allmän plats. Därav görs bedömningen att det inte bör införas någon anvisad
plats för rökning med sopkärl för tobaksskräp. Det bör istället genomföras
informations- och kommunikationsinsatser i syfte att informera allmänheten
om rökfria badplatser och för att minska nedskräpningen av tobaksskräp.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktig att
-

ge teknik-, fritid- och kulturnämnden i uppdrag att verkställa
rökförbud på kommunala badplatser senast 1 juni 2019.

-

anse medborgarförslaget besvarat.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Bengt
Johansson (SD) och Magnus Pettersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att avslå medborgarförslaget.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Kenneth Michaelsson (C) och Roger Gardell (L) yrkar på att förslaget
remitteras till folkhälsorådet.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande att
avslå förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 490

Dnr 2017-000453 109

Besvarande av medborgarförslag att namnge en gata
efter Anders Broström
Sammanfattning
Styrelsen i White Angels, KRIF Hockeys supporterklubb, har genom
Thomas Nilsson inkommit med ett medborgarförslag där de föreslår att gatan
vid ishallen i Kallinge namnges efter Anders Broström.
Bedömning
Förslaget har varit uppe i miljö- och byggnadsnämnden som hänvisar till
skriften Ortsnamn och namnvård. I skriften menas det att det är klokt att inte
namnge efter levande personer utan låta tiden hinna ge perspektiv på
personen och hans gärning. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår därför att
förslaget att namnge gatan vid ishallen i Kallinge efter Anders Broström
avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget att namnge gatan vid
ishallen i Kallinge efter Anders Broström.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget att namnge gatan vid
ishallen i Kallinge efter Anders Broström
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 491

Dnr 2018-000273 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Lena Mahrle (L), tvärsektoriellt team för hemmasittare
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle (L) har lämnat en motion om
tvärsektoriellt team för hemmasittare. Motionären föreslår att:
– ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en samverkansstruktur mellan de
aktörer som är involverade kring eleven med hemmarsittarproblematik.
– arbetet bygger på utvärderade och rekommenderade metoder för
problematiken, i dagsläget innebär det metoder som grundar sig på kognitiv
beteendeterapi.
Motionen har sänts på remiss till socialnämnden, utbildningsnämnden och
enheten för arbetsmarknad och integration. Yttranden innehåller beskrivning
av nämndens/enhetens pågående arbete och samverkan kopplat till
hemmarsittarproblematik samt behovet av utveckling av arbetet och
samverkan kopplat till motionen.
Socialnämnden erbjuder sedan 2011/2012 öppenvårdsinsatser till elever med
hög skolfrånvaro. Insatsen bygger på nära samarbete med skola och
aktualiseras antingen via skolan eller att familjen tar kontakt med
socialtjänsten. Insatser bygger på ett systeminriktat arbetssätt med fokus på
risk- och skyddsfaktorer. Genom länsövergripande samverkansavtal mellan
kommunen och landstinget samt samordnas individuell plan (SIP) finns det
idag upparbetade strukturer mellan de verksamheter som är involverade
kring elever med hemmasittarproblematik. På lokal nivå finns det sedan
2015 en samverkansgrupp med representanter från barn- och
ungdomspsykiatrin, habiliteringen, socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen. I socialnämndens yttrande lyfts att socialtjänsten
ofta kommer in när problematiken med skolfrånvaro blivit för stor. Att
snabbare få till de insatser som socialtjänsten erbjuder förslås därav som ett
förbättringsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

84(110)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utbildningsnämnden beskriver i sitt yttrande att utbildningsförvaltningen
arbetar på flera nivåer kring hemmasittare både internt kopplat till varje
skolenhet och i regelbunden samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin,
habiliteringen och socialförvaltningen. För gymnasiet finns även samverkan
med Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) på Navigatorcentrum.
Förvaltningens Råd- och stödteam stöttar skolenheterna genom bland annat
handledning för personal. På övergripande nivå finns Riktlinjer för
bemötande och förebyggande vid långvarig frånvaro hos elever i
grundskolan eller motsvarande skolformer. Det pågår en översyn av
riktlinjerna då dessa är gamla och ännu inte är implementerade i
verksamheterna. I det arbetet har ett behov av gemensamma rutiner kring
hantering av skolfrånvaro identifierats. Det avser rutiner från första
frånvaron, vilka samverka sker med, dokumentation och uppföljning av
arbetet. Utbildningsnämnden föreslår i sitt yttrande att motionen anses
besvarad vad gäller den första att-satsen och att andra att-satsen ska avslås.
Enheten för arbetsmarknad och integration (Navigatorcentrum) instämmer
med förslagen i motionen och beskriver i sitt yttrande Kommunalt
aktivitetsansvar (KAA) och projekt Perrongen, för ungdomar som hoppat av
gymnasiet. Projektet sker i samverkan med utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, FINSAM-projekt, arbetsförmedlingen m.fl. I yttrandet
lyfts möjligheter till framtida utveckling avseende samverkan och metoder:
– Utvecklat samarbete med grundskolan för att arbeta förebyggande i tidig
ålder.
– Utvecklat samarbete med landstinget.
– Motiverande insatser i tidigare åldrar.
– 7Tjugo metoden som arbetssätt.
Utöver lyfts vikten av att fler får busskort med kortare kilometer (under 6
km), då det i nuläget finns hemmasittare som inte kommer till skolan för de
inte kan
Bedömning
Utifrån socialnämndens och utbildningsnämndens yttranden görs
bedömningen att det idag finns en samverkansstruktur mellan de aktörer som
motionären efterfrågar. Det pågår även ett utvecklingsarbete i samverkan,
genom översyn av rutiner, där de förbättringsbehov som aviserats ingår.
Ett tillägg till denna översyn bör dock vara att involvera enheten för
arbetsmarknad och integration för att ta del av deras perspektiv och
kunskaper.
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Avseende motionärens förslag om utvärderade och rekommenderade
metoder bedöms val av metod vara upp till professionerna i samverkan och
då utifrån aktuell forskning, beprövad erfarenhet och lämplighet i varje unikt
fall.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att utifrån bedömningen anse motionen 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
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utifrån bedömningen anse
motionen besvarad.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 492

Dnr 2017-000493 101

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christer Leksell angående höjning av bron vid hamnen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering. Motionen hanterar en höjning av bron över Ronnebyån
vid hamnen och yrkar på en utredning angående kostnader och möjlighet att
genomföra en höjning för att hantera en större motorbåt.
Bedömning
En höjning av bron vid hamnen skulle tillåta att större båtar kom längre upp
i Ronnebyån. Bron vid BCC har en fri höjd om 2,45 m vid normalt
vattenstånd. Motsvarande är 1,75 m för bron vid Brunnskällan.
Frågan om en höjning av bron har hanterats i tidigare ärende (KS 2002/360).
I KF 2003 §102 har frågan om en höjning av bron besvarats. Där framhålls
de omfattande insatserna och kostnaderna gällande arbete med
nivåhöjningar, VA och trafiksituationen kring bron. Även trafiksäkerheten
bedöms bli sämre. En kostnad beräknades då till 13 Mskr.
Tekniska förvaltningens nuvarande bedömning ligger i linje med tidigare
beslut. Problematiken med VA, trafiksäkerhet och omkringliggande vägar
kvarligger. Dock skulle kostnadsbilden bli betydligt högre. Kostnadsbilden
kan inte kvantifieras i dagsläget och om ett sådant behov föreligger krävs en
utredning. En sådan utredning kan samordnas med utredningen om klaffbro
samt tillfällig bro (2018-000473) och bedöms kosta 200 tkr.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Bengt
Johansson (SD) och Magnus Pettersson (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på motionen.
Nicolas Westrup (SD) yrkar på att motionen ska anses besvarad.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 493

Dnr 2018-000473 101

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Willy Persson (KD) angående klaffbro över ån i
Ronnebyhamn
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering. Motionen hanterar en klaffbro över Ronnebyån vid
hamnen och yrkar på en utredning angående kostnader.
Bedömning
En klaffbro vid hamnen skulle tillåta att större båtar kom längre upp i
Ronnebyån. Bron vid BCC har en fri höjd om 2,45 m vid normalt
vattenstånd. Motsvarande är 1,75 m för bron vid Brunskällan.
Frågan om en klaffbro har hanterats i tidigare ärende (KF 2017 §100). Där
framhålls byggkostnaderna på ca 45-50 mskr med efterföljande
driftkostnader på 1 mskr/år, samt den påverkan en klaffbro har på
trafikflöden både under byggtiden och efter. Motionen föreslår en tillfällig
bro under byggtiden vilket även det behövs bedömas avseende kostnader och
möjligt genomförande.
Tekniska förvaltningens nuvarande bedömning ligger i linje med tidigare
beslut. Dock skulle kostnadsbilden bli högre. Om inte den beräknade
kostnaden anses tillräcklig som underlag behövs en utredning göras. En
sådan utredning kan samordnas med utredningen om höjning av bron (2017000493) och bedöms kosta 200 tkr.

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Bengt
Johansson (SD) och Magnus Pettersson (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på motionen.
Nicolas Westrup (SD) yrkar på att motionen ska anses besvarad.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 494

Dnr 2018-000362 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Lova Necksten (MP) om återanvändning av
plastförpackningar inom äldreomsorgen
Sammanfattning
I motionen skriver Lova Necksten att det i dagsläget används mängder av
plastförpackningar för utdelning av mat till hushållen inom äldreomsorgen
varje dag. Alla dessa förpackningar innebär givetvis en kostnad men
framförallt bidrar det också till en stor mängd plastsopor. Visserligen går
dessa förpackningar bra att återvinna, men ett mer hållbart användande och
en resursminskning hade kunnat uppnås genom att istället samla in och
återanvända dessa förpackningar igen.
Lova Necksten föreslår i motionen att utreda vad som behövs för att kunna
återanvända de plastförpackningar som används för matdistributionen inom
äldreomsorgen och att införa lämpligt system för återanvändning av dessa.
Bedömning
Tekniska förvaltningen använder idag de förpackningar som är mest
lämpade för matdistribution av de som finns på marknaden. De innehåller
flera fack så att matkomponenterna inte blandas under transport och
mottagaren kan lägga upp portionen så som hen själv önskar den serverad.
Krav som ställs på förpackningarna är att det ska vara hygieniska, tätslutande
samt hålla värmen vid transport. Till dagens förpackningar finns speciellt
framtagna värmeväskor med speciellt framtagna värmeplattor samt speciellt
framtagna ”frigolitlådor” att ställa väskorna i, för att på så sätt bevara
värmen på maten under transport. Samtligt är måttanpassat efter
förpackningen. Förpackningarna öppnas lätt genom att skära med kniv eller
sax genom plastfilmen. Tomma förpackningarna kan staplas i varandra och
källsorteras som plast, vilken senare återvinns.
Alternativ till dagens plastförpackningar som idag finns på marknaden är:


Justerandes sign

Komposterbara formar: Dessa har bara ett fack vilket gör att maten
blandas under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet.
Locken trycks på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa
mottagare som svåra att öppna. Handhavandet att sätta på locken på
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formarna ger risk för förslitningsskador på personalens händer och
handleder, vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem.

Justerandes sign



Folieformar: Dessa har bara ett fack vilket gör att maten blandas
under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet. Locken
trycks på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa mottagare
som svåra att öppna. Handhavandet att sätta på locken på formarna
ger risk för förslitningsskador på personalens händer och handleder,
vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem.



Hårdplastburkar: Dessa har oftast bara ett fack vilket gör att maten
blandas under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet.
Locken trycks på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa
mottagare som svåra att öppna. Handhavandet att sätta på locken på
formarna ger risk för förslitningsskador på personalens händer och
handleder, vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem. Möjlighet finnas att
återanvända hårdplastburkar, dock föreligger hygieniska risker med
att återta burkar till köket. Om mottagaren väljer att äta direkt ur
burken blir det lätt repor i den vilket kan vara en hygienrisk. Vid ett
återlämnande av burken måste den vara diskad men trots det finns
risk för kontamination. Återlämnande av burkar innebär ytterligare
en arbetsuppgift för hemtjänsten vilket kan bli kostnadsdrivande för
hemtjänsten. Då alla med matdistribution inte har hemtjänst sköts
distributionen av upphandlad transportör vilket kan bli
kostnadsdrivande för matdistributionen, då ytterligare uppgifter ska
utföras av transportören. Burkarna måste hygiendiskas innan de kan
återanvändas vilket kan bli kostnadsdrivande för kostenheten i form
av mer tidsåtgång i köket. Ett visst svinn på burkar bör inräknas då vi
inte vet om burkarna kommer tillbaka, vilket i sig är
kostnadsdrivande. Detta innebär även att köket behöver
uppställningsplats för extraburkar vilket saknas idag.



Glasburkar: Dessa har bara ett fack vilket gör att maten blandas
under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet. Locken
trycks på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa mottagare
som svåra att öppna. Handhavandet att sätta på locken på formarna
ger risk för förslitningsskador på personalens händer och handleder,
vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem. Burkarna är tunga vilket även
detta belastar personalens arbetsmiljö. Möjlighet finnas att
återanvända glasburkar, dock föreligger hygieniska risker med att
återta burkar till köket. Vid ett återlämnande av burken måste den
vara diskad men trots det finns risk för kontamination. Återlämnande
av burkar innebär ytterligare en arbetsuppgift för hemtjänsten, vilket
kan bli kostnadsdrivande för hemtjänsten. Då alla med
matdistribution inte har hemtjänst sköts matdistributionen av
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upphandlad transportör, vilket kan bli kostnadsdrivande för
matdistributionen då ytterligare uppgifter ska utföras av
transportören. Uppställningsplats för återtagna burkar finns idag inte
i köken. Burkarna måste hygiendiskas innan de kan återanvändas,
vilket kan bli kostnadsdrivande för kostenheten i form av mer
tidsåtgång i köket. Ett visst svinn på burkar bör inkluderas då vi inte
vet om burkarna kommer tillbaka vilket i sig är kostnadsdrivande.
Detta innebär även att köket behöver uppställningsplats för
extraburkar vilket saknas idag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall 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 avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 495

Dnr 2018-000402 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Lova Necksten (MP) om införande av fler el-cykelpooler
till våra kommunala verksamheter
Sammanfattning
Motionären skriver att för de som jobbar inom kommunen finns idag
möjlighet att boka cykel/el-cykel när man ska transportera sig under
arbetstid. Dessa cyklar finns dock bara tillgängliga på stadshuset vilket gör
det svårt för många verksamheter att utnyttja dem. För flera av de
kommunala verksamheterna, som ligger placerade runt om i kommunen blir
det istället enklare att a egen bil för att transportera sig även kortare sträckor
i tjänsten.
Enligt miljöprogram siktar vi mot att Ronneby kommun ska bli
fossilbränslefritt och att ”fler resor ska ske till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik”, men för att uppnå detta måste vi givetvis skapa bra
förutsättningar för att även våra anställda ska kunna välja fossilfria
transporter.
Vi har som ett exempel flera verksamheter belägna på Soft center samt
förskolekansli med flera som hade kunnat välja bort bilen vid flertalet
tillfällen om de istället hade tillgång till en egen elcykelpool.
Med bakgrund av detta föreslår vi:
Att det utreds vilka kommunala verksamheter, utanför stadshuset, som är i
behov av tillgång till el-cyklar samt att det köps in ett anpassat antal elcyklar till respektive verksamhet där behov föreligger.
Bedömning
Äldreförvaltningen kartlägger löpandet behovet av transportmedel vid
bilbyte. Det har resulterat i att förvaltningen har införskaffat elcyklar där så
är lämpligt. Vid genomförande av det särskilda uppdraget i budgeten att öka
andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten inkluderat
bolagen är det därmed möjligt för alla verksamheter att kartlägga behovet av
bilar och komplettera fordonsflottan med elcyklar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

94(110)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen bifalls
genom att nämnderna och bolagen får i uppdrag att utreda vilket behov de
har av elcyklar i samband med genomförandet av det särskilda uppdraget i
budgeten att öka andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala
verksamheten inkluderat bolagen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget och motionen.
Nicolas Westrup (SD) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller Nicolas Westrups (SD) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 496

Dnr 2017-000494 101

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christer Leksell (SD) angående turistbyrå och
turistinformation
Sammanfattning
2017-08-15 lämnade ledamoten Christer Leksell (sd) in en motion angående
Turistbyrå och turistinformation. Motionen argumenterar för att
turistinformationen bör finnas i Clarbergska huset vid torget i Ronneby.
SD Ronneby yrkar i motionen på att:
- Undersök möjligheten att flytta turistbyrån till Clarbergska huset.
- Undersök möjligheten att öppna turistinformation på Galtsjön.
Bedömning
Sedan motionen lämnades in har Turistinformationen flyttat in i Clarbergska
huset, enligt ett beslut som fattades under budgetberedningen inför budget
2018-19. Turistinformationen har öppet 6 dagar per vecka under högsäsong
(juni – augusti) och tre dagar per vecka under resterande del av året.
På Galtsjön finns idag broschyrställ som fylls på av personal inom
kommunens turismverksamhet men ingen bemanning har funnits på plats
under 2018. En utvärdering av verksamheten kommer att ske under hösten
och beslut om bemanning fattas då.
Förslag till beslut
Kommunikationschefen föreslår att Kommunfullmäktige finner att
motionen är bifallen då det som motionären förslår har genomförts.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att motionen ska anses besvarad
istället för bifallen.
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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 föreslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

97(110)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 497

Dnr 2018-000355 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Rune Kronkvist (S) angående möjligheten att utreda
flytt av den allmänna anslagstavlan i Bräkne-Hoby
Sammanfattning
En motion har inkommit från kommunfullmäktige Rune Kronkvist (s) med
förslag om att utreda möjligheten att flytta kommunens anslagstavla i
BräkneHoby från torget till Lanthandeln, ICA nära och att kommunen ser
över ordningsreglerna för användandet och vem som ska ansvara för
anslagstavlorna. Motionären föreslår att en flytt av anslagstavlan görs i
samband med ombyggnad av ICA Näras parkeringsplats.
Bedömning
I dag finns en anslagstavla placerad på torget i BräkneHoby nära gångbanan
och en parkeringsplats, så tillgängligheten är god. Stor oordning råder
emellertid. I byn finns för övrigt åtminstone en annan anslagstavla som
används för att informera invånarna om olika aktiviteter.
En flytt av anslagstavlan i BräkneHoby som idag är placerad på torget på
kommunal mark till Lanthandeln ICA näras parkering (ej kommunens mark)
är bygglovspliktig. Bygglov söks av den som flyttar anslagstavlan.
Eftersom Ronneby kommun inte äger marken måste ett avtal upprättas
mellan Ronneby kommun och markägarna. Kontakt har tagits med
markägaren och i nuläget finns inget intresse av att teckna avtal med
kommunen. Markägaren inväntar besked om ändring av en väg innan
parkeringsplatsen byggs om.
Kontakt har tagits med miljö- och byggnadsförvaltningen som meddelat att
ett förslag till detaljplan har skickats till Trafikverket som i sin tur har
återkopplat med att ett samverkansavtal måste tecknas mellan kommunen
och trafikverket. Avtalet ska upp i kommunfullmäktige den 31 oktober.
Förslag till detaljplanen ska upp i miljö- och byggnadsnämnden för
antagande i november och efter det tar det ca 4 veckor innan planen vinner
laga kraft.
För att visa vem som ansvarar för informationstavlorna bör skylt sättas upp
där det framgår att det är kommunens anslagstavla och att anslagstavlorna
rensas från all annonsering var 6.e vecka/den första måndagen i varje månad.
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Min bedömning är att kommunens anslagstavlor bör finnas på kommunal
mark, detta för att slippa ökade kostnader i form av hyresavtal, bygglov och
flytt. Tidsmässigt vet vi inte heller när det kan bli aktuellt med en eventuell
flytt så därför bör man i nuläget avvakta.
Kostnad
Avtal mellan Ronneby kommun och markägarna
Kostnad xx kr
-Flytt av anslagstavlan i BräkneHoby (enligt tekniska förvaltningens gata
parkenhet). ca 7000 kr
-Informationsskylt
ca 300 kr
-Drift
ca 4000 kr/år
Bygglovskostnad (enligt miljö- och byggnadsförvaltningen – bygglovsenhet)
Ca 3000 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 498

Dnr 2018-000224 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Nicolas Westrup (SD) om försörjningsstöd till personer
utan uppehållstillstånd.
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-05-29 § 90
”Ordet papperslös används för att beteckna människor som befinner sig i
Sverige utan tillstånd-alltså olagligt. Ibland används begreppen ”illegala
invandrare” eller ”illegala utlänningar” istället för papperslösa. Om en
person eller familj som fått avslag på sin asylansökan och gömmer sig för att
inte bli utvisad, så är dessa att anses som papperslösa och enligt
Förvaltningsrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen har dessa inte heller
rätt till Vare sig försörjningsstöd eller nödbistånd.”
Sverigedemokraterna genom Nicolas Westrup (SD) yrkar att:
Ronneby kommun ser över sina rutiner när det gäller utbetalning till ej
ersättningsberättigade personer.
Ronneby kommun fortsättningsvis inte betalar ut försörjningsstöd till
personer som illegalt befinner sig i Sverige
Ronneby kommun fortsättningsvis inte betalar ut nödbistånd till illegalt
befinner sig i Sverige.
Bedömning
Efter granskning har socialförvaltningen under 2017 beviljat s.k. akut
nödbistånd till ca 3-5 personer/hushåll till en sammanlagd kostnad mellan 10
000-15 000 kr. De situationer som varit aktuella under 2017 avser EUmigranter som fått hjälp med hemresa eller akut nödbistånd under kort tid
eller familjemedlemmar till asylsökande som inte själva var asylsökande.
Socialnämnden följer och tillämpar samma bedömning som Högsta
Förvaltningsdomstolens dom, 2017-06-05, "Försörjningsstöd enligt 4 kap. I
§ socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen 0m mottagande av asylsökande
m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas av den sistnämnda
lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till försörjningsstöd
Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av 4 kap. 3
§ socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 1 § alls kan komma ifråga.
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Kommunen har enligt 2 kap. l § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att
enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 §
ge bistånd även i andra fall än de som omfattas av 4 kap. I §. Av
överklagandebestämmelserna i 16 kap. 3 § följer emellertid att dessa
paragrafer inte ger enskilda en sådan rätt till bistånd som kan prövas i
domstol.”
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna
ovanstående yttrande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup
(SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att motionen ska anses besvarad
med ovanstående.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 499

Dnr 2018-000003 101

Delegationsbeslut 2018
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut rapporteras till sammanträdet:
-

Återrapportering av delegationsbeslut tekniska förvaltningen 2018.

-

Yttrande över remissen SOU 2018:65 informationsutbyte vid
samverkan mot terrorism.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 500

Dnr 2018-000177 101

Information från kommunikationsenheten
Sammanfattning
Kommunikationschef, Johan Sandberg, ger information om aktuellt från
kommunikationsenheten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V),
Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunikationsenheten, Johan Sandberg
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§ 501

Dnr 2018-000011 101

Information från kommundirektören
Sammanfattning
Kommundirektör, Magnus Widén, ger information i ärendet. Informationen
berör arbetet med den nya organisationen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommundirektör, Magnus Widén
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§ 502

Dnr 2018-000009 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Föreligger följande information och inbjudningar till kurser och konferenser:
-

Ronneby kommun, Mentorer i våldsprevention MVP

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan erinran.
________________
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§ 503

Dnr 2018-000010 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet:
-

Blekinge Tingsrätt, Kungörelse - Ronneby entreprenad & trädgård
AB har försatts i konkurs

-

Kommuninvest, Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen
för Kommuninvest ekonomisk förening

-

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 18:37, 18:39, 18:40

-

Växjö Tingsrätt, Deldom Ragn-Sells AB Järnbruksvägen 5 Kallinge

Protokollsutdrag
-

Utbildningsnämnden 2018-10-18 § 158

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningsärendena till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 504

Dnr 2018-000685 009

Information nyårsfirande 2018
Sammanfattning
Åren 2014 och 2015 har det arrangerats nyårsfirande i Ronneby med
fyrverkerier, underhållning och tal.
Underhållning och tal var placerat på torget och uppskjutning av fyrverkerier
på Snäckebacksplans parkering.
Åren 2016 och 2017 har det arrangerats nyårsfyrverkeri.
Hur har det fungerat från 2014-2017
År 2014 fungerade evenemanget på torget/Snäckebacksplan bra.
År 2015 var det mycket stökigt på torget. Privatpersoner stod nedanför
scenen och sköt raketer och smällare i folksamlingen. Även där teknikern
stod vid mixerbordet var det stökigt och personer som slängde smällare mm.
Denna kväll var det endast två poliser i tjänst och två väktare. Det saknades
poliser och ordningsvakter.
År 2016 var det ingen underhållning eller tal på torget i Ronneby.
Anledningen till det, var på grund av att evenemanget på torget inte kunde
säkras upp med poliser och ordningsvakter.
Fyrverkeriplatsen, Snäckebacksplan (parkering) var inhägnat med staket och
bevakat av FRG medlemmar. Ca 30 minuter innan uppskjutning av
fyrverkerier var även två väktare på plats.
År 2017 arrangerades ett fyrverkeri på Nyårsafton kl. 24.00. Uppskjutningen
av fyrverkeripjäserna flyttades från Snäckebacksplan (parkering) upp till
Snäckebacken, samma plats som kommunen arrangerar Valborgsmässofirandet. År 2017 års nyårsfirande fungerade utmärkt. Det var inga incidenter
vid uppskjutningsplatsen utan allt fungerade som det skulle. Det var poliser
på
plats intill torget vid Kungsgatan.
Information som Polismyndigheten informerar om är att Polisen inte har
någon extra resurser tillgänglig, därför behöver vi har två väktare på plats.
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Bedömning
Nyårsfirande i Ronneby
År 2018 är arrangeras ett fyrverkeri den 31:e december, Nyårsafton kl.
24.00. Uppskjutningen av fyrverkeripjäserna avfyras från Snäckebacken.
Två väktare och som tidigare år använda FRG medlemmar till att vakta
området där uppskjutningen sker. Årets nyårsfirande blir på samma upplägg
som år 2017.

Uppskjutningsplats: Fyrverkerier, se bifogade karta
Snäckebacken (högst upp på höjden), samma plats som 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunikationsenheten genomför ett
fyrverkeri kl. 24.00 i Ronneby.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (L) och Magnus Pettersson (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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
kommunikationsenheten genomför ett fyrverkeri kl. 24.00 i Ronneby.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 505

Dnr 2018-000686 214

Detaljplan Hoby 1:23
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplanför Hoby
1:23 m.fl. ICA-nära i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att i
enlighet med Plan och bygglagen ge Hoby 1:23 m fl. ICA Hoby möjlighet
till utbyggnad, ny tillfart och större parkering. Planen hanteras enligt normalt
förfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.
Detaljplanen har varit utskickad för granskning till berörda myndigheter,
fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2018-04-03 t.o.m. 2018-0427. Ett granskningsutlåtande finns nu att tillgå för det aktuella planprojektet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något
att erinra mot förslaget.
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 att inte ha något
att erinra mot förslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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