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§ 185

Dnr 2019-000001 101

Val av justerare och förändring av dagordningen
Sammanfattning
Kenneth Michaelsson (C) meddelar följande förändring av dagordningen:
-

Ärendet som behandlar ”anställningsstopp” lyfts som ärende 51 på
dagordningen.

Tommy Andersson (S) föreslås till att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen samt utser Tommy Andersson
(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
________________
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§ 186

Dnr 2019-000002 101

Information från näringslivschefen
Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten.
Informationen berör bland annat:
-

Svenskt näringslivs ranking.

-

Etableringsläget i Viggen-området och östra infarten.

Deltar i debatten
I debatten deltar Åsa Evaldsson (M), Jan-Eric Wildros (S), Magnus Persson
(M) och Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
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§ 187

Dnr 2019-000336 001

Industrilabb/tecktank
Sammanfattning
Under hösten 2017 flyttades verksamheterna som är knutna till
vattenskärning och 3D-printing över till Näringslivskontoret från Cefur. Med
detta följde uppdraget att söka kvittens från näringslivet kring vikten av att
verksamheten drivs vidare, då i annan organisationsform med privat
delfinansiering. Som alternativ till detta, ordnad avveckling av
verksamheten. Det finns idag en överenskommelse med Techtank Olofström,
(Olofströms kommun) kring modellen för ett samgående i ett gemensamt är
bolag, Techtank AB. Lösningen är presenterad för näringslivet som bedömer
det som intressant och värdefullt, inte bara för företagen i Ronneby och
Olofström utan en angelägenhet för Blekinge med omnejd. Förslaget är
tidigare presenterat för såväl KSAU som KS i Ronneby i form av
informationsärende. Det överenskomna datumet för samgående var satt till
20190630. Med anledning av de politiskt oklara läge som råder i Olofström
har de meddelat att ärendet för deras del inte kommer upp för beslut förrän
under hösten. Med anledning av detta följer att inte heller Ronneby kommun
kan fatta beslut i ärendet samgående. Förutsatt att modellen för samgående
fortsatt accepteras av båda parter kan detta genomföras under hösten,
troligen per 31/12. Förändringen av processen innebär en viss osäkerhet
kring samgående. Med beaktan av att budgetmedel för 2020 inte är avsatta
för att driva verksamheten vidare blir frågan kring eventuell avveckling
aktuell.
Bedömning
Beroende av utvecklingen i Olofström så finns viss osäkerhet kring
möjligheten av samgående i gemensamt bolag för de näringslivsanknutna
verksamheterna som idag drivs i kommunal regi. Grundförutsättningarna
kring samgåendet kan också förändras under hösten. Fasta kostnader i form
av hyror för lokalen på Softcenter löper under 2020 men kostnad för
personal i form av 1,5 heltid kan upphöra vid årsskiftet. För att detta skall
vara möjligt krävs beslut kring avveckling av verksamheten knuten kring
vattenskärning och 3D. Ett sådant beslut innebär att berörd personal sägs upp
innan 30 juni med anledning av arbetsbrist. Detta hanteras i samråd med
Personalenheten. Ett sådant beslut innebär inte att ett möjligt samgående i
gemensamt bolag utesluts. Faller bitarna på plats och de nödvändiga
politiska besluten fattas i respektive kommun under hösten är det fullt
genomförbart.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(135)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-04

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Beslut att avveckla verksamheten med uppsägning av personal i anledning
av arbetsbrist.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avveckla
verksamheten med uppsägning av personal i anledning av arbetsbrist.
Deltar i debatten
I debatten deltar Tim Aulin (SD) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen avvecklar verksamheten med uppsägning av personal med
anledning av arbetsplatsbrist.
________________
Exp:
Näringslivschef, Torbjörn lind
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§ 188

Dnr 2019-000107 678

Akut platsbehov i Kallinges centralorts förskolor och
skolor
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-04-17 § 55
Den utredning, Dnr 2019.41-678, som ligger till grund för beslut om åtgärder
för att möta platsbehov i Kallinge centralort visar tydligt på ett behov inom
förskola och grundskola, både av akut karaktär och mer långsiktigt.
Sedan underlag till utredningen togs fram så har utsikterna om en ny förskola
i Kallinge ljusnat betydligt. Vi kan nu bedöma att det är rimligt att anta att en
förskola med ca 120 platser blir klar under våren 2020.
Vi lämnar ett reviderat förslag på åtgärder för Kallingeskolan för att möta de
mest akuta behoven för läsår 2019/20 och några år framöver.
Skolpaviljonger för Slättagårdsskolan, inför ht-19, är ett måste för att
verksamheten ska fungera.
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare för Framtidens Skolor
redogjorde för det förslag som med anledning av återremissen reviderats
något. Generellt kan sägas att tidigare äskanden betr förskolepaviljonger (ej
Slätta) och förskolebussen borttagits till förmån för den mest akuta delen av
ombyggnaden av Kallingeskolan samt paviljonger (för 4 klassrum)
Slättagårdsskolan. Detta framgår av reviderad utredning nedan;
”Förskola
I nuläget ser utsikterna ljusare ut beträffande ny förskola på plats i Kallinge
våren-20. Privat byggaktör har fått markanvisning och medaktör har fått
godkänt att driva förskolan. Förskolan byggs för att ge plats för ca 120 barn
och blir centralt placerad i Kallinge. Tills förskolan är på plats så får
verksamheterna i Kallinge, liksom i övriga delar av kommunen, ha
överinskrivningar på befintliga förskolor. Rävens tillfälliga förskola får vara
kvar och om det blir absolut kris så föreslås stängning av öppna förskolan så
att det kan placeras ytterligare ca 8 barn. När skolpaviljonger på
Slättagårdsskolan kommer på plats kan äldre förskolebarn placeras i ett av
klassrummen med tillhörande grupprum tills nya förskolan är klar. Det kan
bli aktuellt under våren -20 beroende på när nya förskolan blir klar. Detta
innebär att äskande för förskolebuss och paviljonger för förskola stryks.
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Nulägesredovisning av inskrivna barn samt kö till förskolan i Kallinge:
(jmfr jan-19)
Platsbrist Kallinge förskolor
19-jan kommentar
Platsantal
273 baserat 12/18 i grupp
Placerade barn
299 överinskrivning 26 barn
Akut behov jan-maj
37
Åtgärder
Rävens förskola
Ytterligare överinskrivn

01-apr kommentar
13
5
erbjudna
Ytterligare överinskrivn
4 Gullvivan
Erbjudits plats Backaryd
3 tackat nej
Erbjudits plats Räven
2 tackat nej
Erbjudits plats Ronneby
2 tackat nej
Tagits bort i kön i
har plats Hasslö -förnyad
samråd
2 köplats
Tackat ja till Thoren
3 beroende platsbrist K:e
34
3 diff. slutat /skjutit på placering
Kö maj-juli
4
Kallingeskolan
Tidigare redovisat behov kvarstår men för att komma ner i kostnad så
presenteras ett bantat förslag som håller sig inom ramen av de 4 miljoner
som tidigare beviljats för smärre ombyggnader. Vi har koncentrerat oss på de
delar som absolut behöver åtgärdas för att lokalerna ska kunna användas
maximalt. Hemkunskapssal vid aulan, som är den dyraste delen, utgår. Två
utrymmen som grundsär 7-9 använt måste byggas om för att bli två
klassrum. Det är absolut nödvändigt för att högstadiet ska kunna ta emot
ökat elevtal. Den del av Kallingeskolan som benämns ”svansen” måste
också anpassas till viss del för att rymma hela grundsär 1-9, F-6 samt
fritidshem.
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Slättagårdsskolan
För att möta ökande elevkullar de närmsta åren så bedömer vi att det är
rimligt med paviljonger motsvarande fyra klassrum inklusive grupprum. Vi
bedömer också att det är möjligt att använda något klassrum med grupprum
till äldre förskolebarn tills nya förskolan är klar.
Om Slättagårdsskolan inte får tillskott av lokaler så blir det stora problem
redan ht-2019. En akutklösning som diskuterats är att stänga öppna förskolan
på Räven redan aug-19 för att ha en grupp förskoleklasselever där. Då tappas
möjlighet till samarbete med övriga skolan och det blir svårt att lösa
fritidstiden för dessa elever eftersom lokalerna på eftermiddagen är upptagna
av äldre skolbarn. Det blir också omöjligt att ha lokalerna som reserv för
ytterligare förskolebarn.
Platser i matsalen löses under läsår 2019/20 men översyn måste göras.
Om Slättagårdsskolan i framtiden ska planeras som F-3 skola inklusive
fritidshem samt grundsär årsk 1-3 så behövs ytterligare utrymme.
Nämndsledamot Lova Necksten (MP) påpekar avsaknad av att
konsekvenserna av reviderat förslag och efterlyser konsekvensbeskrivning.
Necksten anser att utbildningsnämnden har fortsatt samma behov
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta enligt ovanstående förslag;
dels att införskaffa paviljonger för fyra klassrum med grupprum på
Slättagårdsskolan,
dels att tilldela Utbildningsnämnden och Teknik Fritid- och Kulturnämnden
enligt nedan:

Summa investering TFKN
Summa drift TKFN
Summa Investeringar UN
Summa drift UN

2019
1 135 000
190 000
700 000
690 000

årligen 20202024
380 000
1 439 000

dels att bygga om Kallingeskolan enligt ovan bantat förslag
dels att tilldela Utbildningsnämnden enligt nedan:
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Summa investeringar UN

2019
4 000 000
dels att äskande för paviljonger för förskola stryks
dels att äskande för förskolebuss i Kallinge stryks.
Utbildningsnämndens beslut 2019-04-17
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med proposition 1;
att införskaffa paviljonger för fyra klassrum med grupprum på
Slättagårdsskolan,
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med proposition 2;
att tilldela Utbildningsnämnden och Teknik Fritid- och Kulturnämnden
enligt nedan:

Summa investering TFKN
Summa drift TKFN
Summa Investeringar UN
Summa drift UN

2019
1 135 000
190 000
700 000
690 000

årligen 20202024
380 000
1 439 000

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med proposition 3;
dels att bygga om Kallingeskolan enligt ovan bantat förslag
dels att tilldela Utbildningsnämnden enligt nedan:
Summa investeringar UN

2019
4 000 000

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med proposition 4 och omröstning;
Att inte bifalla 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) tilläggsyrkande om att
äska ytterligare 10 Mkr i medel till Kallingeskolans ombyggnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-04

Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med proposition 5 och omröstning;
Att inte bifalla 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) yrkande om
att låta förslagen om paviljonger till förskolan och förskolebuss
kvarstå.
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med proposition 6;
att det av utbildningsnämnden beslutade förslaget översänds till
Kommunstyrelsen för ställningstagande angående
budgettillskott
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bevilja sökta investeringsmedel om 1 135 000 och
driftmedel om 190 000 till teknik-fritid- och kulturnämnden samt
investeringsmedel om 4 700 000 kronor och driftmedel om 690 000 kronor
till utbildningsnämnden. Summorna gäller för år 2019. Driftmedlen föreslås
finansieras från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.
Investeringsmedlen föreslås finansieras via extern upplåning.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Lova
Necksten (MP), Stefan Österhof (S), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup
(SD), Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin (V), Åsa Evaldsson (M) och Ola
Robertsson (S).
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) och Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Tommy Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget
att medel även beviljas för paviljonger Slätta samt medel enligt tabell och
äskanden om ytterligare 4 Mkr, samt att ytterligare l0 Mkr tillförs
utbildningsnämnden för ombyggnad Kallingeskolan att äskandena för
paviljonger Gullvivan samt förskolebuss i Kallinge beviljas.
Lova Necksten (MP) och Stefan Österhof (S) yrkar bifall till Tommy
Anderssons (S) förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja.
De som önskar bifall Tommy Anderssons (S) förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges elva (11) ja-röster
och sex (6) nej-röster varefter ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Namn

Ja

Kenneth Michaelsson (C)

X

Lena Karstensson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Magnus Persson (M)

X

Tim Svanberg (C)

X

Roger Gardell (L)

X

Nej

Stefan Österhof (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Malin Månsson (S)

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson
(SD)

X

Tomas Lund (SD)

X

Gina Hellberg Johansson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Totalt

11

6

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja sökta
investeringsmedel om 1 135 000 och driftmedel om 190 000 till teknikfritid- och kulturnämnden samt investeringsmedel om 4 700 000 kronor och
driftmedel om 690 000 kronor till utbildningsnämnden. Summorna gäller för
år 2019. Driftmedlen föreslås finansieras från kommunfullmäktiges konto
för oförutsedda utgifter. Investeringsmedlen föreslås finansieras via extern
upplåning.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för Tommy Anderssons (S) yrkande.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 189

Dnr 2019-000245 303

Anhållan om att införliva enskilda fastigheter i
verksamhetsområde för dagvatten
Sammanfattning
om att införliva fastigheter i verksamhetsområdet dagvatten
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheter i
verksamhetsområdet för dagvatten.
Miljöteknik ämnar att separera spillvatten och dagvatten till olika ledningar på
Bredagårdsvägen (Johannishus), Sagavägen (Bräkne-Hoby), Trädgårdsvägen
(Bräkne-Hoby), Forshagevägen (Kallinge), Solrosvägen (Ronneby), Runvägen
(Ronneby) och Vikingavägen (Ronneby). Fastigheterna ligger angränsande till idag
befintligt verksamhetsområde.
Medtagna fastigheter leder, eligt undersökningar som Ronneby Miljö & Teknik AB
gjort, bort sitt dagvatten på spillvattennätet. Tillvägagångssättet i undersökningar
har varit att genom rökning, filmning eller spolning med färgat vatten lokaliserat
var dagvattnet från fastigheterna leds.

Ronneby
Markasiten 5
Dommarringen
2
Dommarringen
5
Dommarringen
9
Flintan 2
Hällkistan 4
Runstenen 2
Stenyxan 4
Stenyxan 8
Kallinge
Kalleberga 13:4
Kalleberga 3:59
Bräkne Hoby
Hoby 6:22

Justerandes sign

Markasiten 6

Markasiten 7

Dommarringen
3
Dommarringen
6
Dommarringen
10
Hällkistan 1
Hällkistan 5
Runstenen 3
Stenyxan 5
Stenyxan 9

Dommarringen
4
Dommarringen
7
Dommarringen
11
Hällkistan 2
Hällkistan 6
Runstenen 4
Stenyxan 6
Stenyxan 10

Dommarringen
1
Dommarringen
5
Dommarringen
8
Flintan 1
Hällkistan 3
Runstenen 1
Stenyxan 3
Stenyxan 7
Stenyxan 11

Kalleberga 3:56 Kalleberga 3:55
Kalleberga 13:24 Kalleberga 3:45

Kalleberga 13:23
Kalleberga3:49

Hoby 6:47

Hoby 6:66

Hoby 6:73

Utdragsbestyrkande
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Hoby 6:56
Hoby 6:83
Hoby 2:53
Johannishus
Hjortsberga 7:30

Hoby 6:71
Hoby 6:46
Hoby 2:55

Hoby 6:33
Hoby 6:32
Hoby 2:54

Hjortsberga 7:26 Hjortsberga 7:31

Bredagårdsvägen Johannishus

Justerandes sign
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Sagavägen och Trädgårdsvägen, Bräkne-Hoby

Justerandes sign
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Forshagevägen, Kallinge

Justerandes sign
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Solrosvägen, Ronneby

Justerandes sign
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Runvägen och Vikingavägen, Ronneby

Justerandes sign
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Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att införliva föreslagna fastigheter, enligt ovan, i
verksamhetsområdet för dagvatten. Tjänsteskrivelsen kompletteras med en
motivering varför förslaget lyfts till kommunstyrelsens sammanträde.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva föreslagna
fastigheter, enligt ovan, i verksamhetsområdet för dagvatten.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 190

Dnr 2019-000246 303

Anhållan om att införliva enskild fastighet i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten,
Angelskog 1:3
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheten
Angelskog 1:3 i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.
Fastigheten har ansökt om VA och ligger inom närhetsprincipens gräns på
100-150 meter från befintligt verksamhetsområde.

Justerandes sign
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Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att införliva fastigheten Angelskog 1:3 i
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheten
Angelskog 1:3 i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 191

Dnr 2016-000125 303

Anhållan om införlivande av fastigheter i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten,
Träskobacken
Sammanfattning
Ronneby miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna
Björstorp 1:16–1:19, 1:21, 1:25, 1:5, 1:6, 1:53 och 3:1 på Träskobacken i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Fastigheterna är med i länsstyrelsen föreläggande gällande Träskobacken.

Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Björstorp 1:16–1:19, 1:21,
1:25, 1:5, 1:6, 1:53 och 3:1 på Träskobacken i verksamhetsområde för vatten
och spillvatten.

Justerandes sign
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Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheterna
Björstorp 1:16–1:19, 1:21, 1:25, 1:5, 1:6, 1:53 och 3:1 på Träskobacken i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 192

Dnr 2019-000251 356

Förslag till beslut -Taxehöjning slam och
flerfamiljsfastigheter
Sammanfattning
Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB har genom beslut 2019-04-04 § 6
inkommit med förslag på taxehöjning för enskilda avlopp (slamavskiljare,
slutna tankar) och flerfamiljsfastigheter.
Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB:s förslag 2019-04-09
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna den
föreslagna taxehöjningen för slam och flerfamiljsfastigheter. Se bilaga 1.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna taxan för enskilda avlopp
(slamavskiljare, slutna tankar) och flerfamiljsfastigheter.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna
taxan för enskilda avlopp (slamavskiljare, slutna tankar) och
flerfamiljsfastigheter.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 193

Dnr 2019-000252 356

Förslag till beslut - Ny avfallstaxa
Sammanfattning
Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB har genom beslut 2019-04-04 § 7
inkommit med förslag på ny avfallstaxa.
Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB:s förslag 2019-04-09
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna
taxeföreskriften för renhållningen. Se bilaga 2.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna avfallstaxan.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna
avfallstaxan.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 194

Dnr 2019-000263 821

Inrättande av RWC-toalett i Ronneby Sporthall
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-04-11 § 55
Det har inkommit en begäran att inrätta en RWC- toalett i Ronneby
sporthalls badavdelning. Enligt förslaget ska den placeras så att den är
tillgänglig för både pojkar och flickor enligt samma koncept som simhallen i
Kallinge sporthall. Beställningen kommer från utbildningsförvaltningen och
gäller i första hand att tillgodose behovet för elever med
funktionsvariationer.
Bedömning
Eftersom det är ett lagkrav att alla ska ha samma förutsättningar att vara
aktiv i våra anläggningar är min bedömning att åtgärden bör prioriteras.
Kostnaden är beräknad till 300 000 kr. Detta är medel som inte ligger i
budget idag utan måste äskas.
Förslag till beslut
Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur ställer sig positiv till inrättande av
en RWC-toalett i Ronneby sporthalls simhall enligt planritning. ( Se bilaga).
Nämnden föreslår att Kommunstyrelsen godkänner en finansiering enligt
beräkning på 300 000 kr.
Teknik-fritid- och kulturnämnden förslag 2019-04-11
Teknik-fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till inrättande av en
RWC-toalett i Ronneby sporthalls simhall enligt planritning. Nämnden
föreslår att Kommunstyrelsen godkänner en finansiering enligt beräkning på
300 000 kr.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden
investeringsanslag om 300 000 kronor för inrättande av en RWC-toalett.
Finansiering föreslås ske genom extern upplåning.

Justerandes sign
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Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och
kulturnämnden investeringsanslag om 300 000 kronor för inrättande av en
RWC-toalett. Finansiering föreslås ske genom extern upplåning.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 195

Dnr 2019-000155 261

Avtal arrende Stora Ekön
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2019-02-14 § 19
1992 tecknades ett arrendeavtal mellan Ronneby Kommun och fyra berörda
fastighetsägare på Stora Ekön. I detta avtal regleras ansvar och verksamhet
på tre områden: Hamnområde, lotsplan, som är en samfällighet, samt en
byggnad kallad Lotsutkiken. Hamnplan och Lotsutkiken har i sin tur skötts
och vårdats av föreningen Navigationssällskapet. Kommunens avtal med
Navigationssällskapet är uppsagt och markägarna har sagt upp
arrendeavtalet, som var satt att gälla 25 år med start 1992. ( Se beslut i
fullmäktige § 134 1992). Ett nytt förslag till avtal är framlagt. Innehållet är
bearbetat i samråd med kommunjurist samt i dialog med nuvarande
markägare, vilka har godkänt skrivningen i avtalsförslaget.
Ny information efter återremiss av kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-11 § 103
Kommunstyrelsens arbetsutskot behandlade ärendet gällande ett avtal
mellan Ronneby kommun och berörda markägare på Stora Ekön på sitt
marsmöte. Ärendet återremitterades med anledning av förslaget att den årliga
arrendesumman som kommunen ska betala föreslogs uppräknas enligt PPI,
prisindex i producent- och importledet.
Bedömning
Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2019-02-14 § 19
Kommunen har ett intresse att utveckla skärgården i Ronneby. Stora Ekön är
en viktig pusselbit i detta arbete. I projektet ARK56 som är regionalt är Stora
Ekön med som ett viktigt besöksmål för kajakpaddlare samt båttrafik.
Länsstyrelsen har avsatt medel för åtgärder på ön enligt en utvecklingsplan i
samverkan med kommunen. Även ARK 56 har en budget för utveckling
vilken ligger under kommunledningen.

Justerandes sign



Följande åtgärder är planerade:



Iordningställande av två toaletter på Lotsplan i befintlig byggnad



Iordningställande av brunn till dricksvatten om möjligt
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Iordningställande av övriga byggnader på området som
servicebyggnader och för övernattning



Flytbrygga till kajaker



Renovering av stenpir i hamnen.



Utveckling av fler båtplatser



Röjning av ön enligt plan från Länsstyrelsen.



Avyttrande av Lotsutkiken till fastighetsägaren Saxemara 18:1.

Efter tecknande av avtal går processen vidare för kommunen att teckna nytt
skötselavtal med Navigationssällskapet eller annan förening.
Ny information efter återremiss av kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-11 § 103
Frågan om vilket index som brukar användas är ställd till Anna Hinseäng,
som menar att PPI är det index som används i detta sammanhang. Från
markägarna förslår ett möjligt alternativ: En årlig uppräkning med en fast
summa.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-02-14
Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslag till avtal.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
fullmäktige att godkänna förlag till avtal med indexuppräkning enligt
liggande förslag.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslag till avtal med förändringen att
indexuppräkningen sker genom konsumentprisindex (KPI).
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
avtal med förändringen att indexuppräkningen sker genom
konsumentprisindex (KPI).
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 196

Dnr 2019-000332 101

Huvudmannaskap för Blekinges leder
Sammanfattning
Ända sedan Blekingeleden invigdes på 80-talet har en osäkerhet rått gällande
huvudmannaskapet för Blekingeleden. Detta ha lett till ojämn kvalitet på
Blekingeleden med varierande ansvarstagande från kommunerna.
Två regionala projekt gällande utveckling av enhetliga leder avslutas efter
sommaren. Då avslutas dessa projekt med regionalt anställda projektledare.
Detta gäller utvecklingen av ARK 56, samt utveckling av Blekingeleden.
Båda har stora manifestationer genom invigningar första veckan i juni.
Centrum för evenrmangen kommer att ligga i Järnavik.
Nu föreligger ett förslag till avtal gällande framtida förvaltning och
huvudmannaskap: Region Blekinge föreslås som huvudman och
kommunerna föreslås ansvara för drift och underhåll.
Förslaget ligger i linje med de diskussioner som förelegat på
tjänstemannanivå i nätverksträffar. Ett förtydligande av ansvarsfördelningen
har efterfrågats under lång tid. Lösningen liknar den struktur som finns i
Region Skåne och som har fungerat väl under flera år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår fullmäktige ställa sig bakom liggande avtalsförslag
samt godkänna förslag till finansiering för Ronneby.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ställa sig bakom liggande avtalsförslag samt
godkänna förslag till finansiering för Ronneby.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Tommy
Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom liggande
avtalsförslag samt godkänna förslag till finansiering för Ronneby.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 197

Dnr 2019-000297 002

Revidering av teckningsrätt för Ronneby kommun
Sammanfattning
Med anledning av förändringar på kommundirektörsposten samt
organisationsförändringar på kommunledningsförvaltningen föreslås att
teckningsrätten för Ronneby kommun förändras fr o m 2019-07-01. Tommy
Ahlquist ersätter tidigare kommundirektör och titeln kanslichef används
istället för samordnings- och utvecklingschef.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att reviderad teckningsrätt för Ronneby kommun
enligt framtaget förslag ska gälla från 1 juni 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att reviderad
teckningsrätt för Ronneby kommun enligt framtaget förslag ska gälla från 1
juni 2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
tillägget att beslutet justeras omedelbart.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen fastställer att reviderad teckningsrätt för Ronneby
kommun enligt framtaget förslag ska gälla från 1 juni 2019. Till detta
protokoll bifogad bilaga 1.
Beslutet justeras omedelbart.
________________
Exp:
Tommy Ahlquist
Anna-Karin Sonesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38(135)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-04

Kommunstyrelsen

§ 198

Dnr 2019-000273 007

Årsredovisning Sydarkivera 2018
Sammanfattning
Kommunalförbundet Sydarkivera har överlämnat årsredovisning för 2018
med tillhörande revisionsberättelse för beslut till medlemskommunerna.
Kommunfullmäktige har i enlighet med förbundsordningen att fatta beslut i
ansvarsfrågan. Revisorerna för Sydarkivera tillstyrker att förbundsstyrelsen
för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bevilja förbundsstyrelsen för kommunalförbundet
Sydarkivera ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bevilja förbundsstyrelsen för kommunalförbundet
Sydarkivera ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsstyrelsen
för kommunalförbundet Sydarkivera ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 199

Dnr 2019-000260 002

Ändring av delegationsordning - kommunstyrelsen
Sammanfattning
Beslut om ny politisk organisation
Efter valet 2018 föreslogs en ny politisk organisation. Denna föreslagna
ändring av delegationsordning är en direkt följd av kommunfullmäktiges
beslut av den 29 november 2018 (se dnr KS 2018/628).
Kommunfullmäktiges beslut har medfört att en ny nämnd instiftats under
vilken kommunens tekniska verksamhet sorterar. Nytt reglemente antogs av
kommunfullmäktige i december 2018 och delegationsordning antogs av
Teknik-, fritid- och kulturnämnden i januari 2019, en delegationsordning där
den tekniska verksamheten är upptagen.
Kommunstyrelsen behöver därför stryka den tekniska verksamheten ur den
egna delegationsordningen, samma punkter som är upptagna i den nya
nämndens delegationsordning. Det som gör saken svår att överblicka är att
den nya enheten under kommunstyrelsen – mark och exploateringsenheten –
övertar vissa av de uppgifter som tidigare låg på tekniska enheten.
Samtliga ändringar är markerade i bilagt förslag till delegationsordning. För
att se vilka delar som numera återfinns i delegationsordningen för teknik-,
fritid-, och kulturnämnden är det enklast att jämföra delegationsordningarna
med varandra. TFKs delegationsordning återfinns på hemsidan under
kommunens regelverk.
Särskilt om punkten 1.5
Punkten 1.5 är ny där kommunjuristerna får delegation att avge yttranden vid
förelägganden från domstol eller annan myndighet. Styrelsen ska besluta om
yttrandet ska vidhållas.
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Särskilt om punkterna 4.1 och 4.2 – Lag (2016:1147) om upphandling av
koncessioner
I punkterna 4.1 och 4.2 regleras delegation gällande förfrågningsunderlag i
upphandlingsärenden enligt LOU. Punkterna har ändrats genom att även
omfatta lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).
Särskilt om punkten 5.1
Punkten har ändrats så att exploateringschefen har delegation under
förutsättning att denne samråder med kommundirektören.
Kommundirektören har inte längre någon egen delegation.
Särskilt om punkten 5.4
Exploateringschefen har upprepade gånger haft problem med att genomföra
åtgärder i lantmäteriförrättningsärenden till följd av hur delegationen är
formulerad.
Lantmäteriet har invänt att exploateringschefen förvisso haft möjlighet att
besluta i ärenden, men att tjänstemannen inte fått underteckna handlingar.
Genom införandet av formuleringen ”samt underteckna handlingar” bedöms
Lantmäteriet godkänna Exploateringschefens undertecknande.
Särskilt om punkten 5.18
Punkten 5.18 är ny och ger exploateringschefen rätt att bevilja förtida
tillträde till en tomt i väntan på lantmäteriförrättning. Införandet innebär en
administrativ lättnad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta
ändringarna i kommunstyrelsens delegationsordning.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta
ändringarna i kommunstyrelsens delegationsordning.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
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Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen antar ändringarna i kommunstyrelsens
delegationsordning.
________________
Exp:
Kommunjuristerna
Kommundirektören
Anna Hinseäng
Anna-Karin Sonesson
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
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§ 200

Dnr 2019-000230 001

Nytt reglemente Socialnämnden
Sammanfattning
Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKL. SKL tog under
2018 fram ett nytt förslag till reglemente. I Ronneby kommun följer
reglementet för teknik-, fritid- och kulturnämnden den nya mallen.
Socialnämnden reglemente föreslås nu få samma nya struktur. Vissa sakliga
ändringar har också gjorts, bland annat föreslås det att nämndens utskott ska
heta individutskott.
Bedömning
Allmänna ändringar - Ny struktur
Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKL. De flesta
reglementen baseras på det förslag som togs fram 1992 och som SKL sedan
reviderade löpande. Under 2018 publicerade SKL ett nytt s.k. normalförslag
för reglementen. Det nya normalförslaget hade genomgått en omfattande
uppdatering jämfört med tidigare normalförslag från SKL.
I Ronneby kommun är Kommunstyrelsens och Teknik-, fritid-och
kulturnämndens reglemente baserat på SKLs förslag från 2018.
Socialnämndens reglemente föreslås nu få samma nya struktur.
Förändringarna är tämligen omfattande varför de inte låter sig beskrivas i
text, utan man gör bäst i att läsa det gamla reglementet och jämföra med
ändringsförslaget. Den uppmärksamme kommer notera att ändringarna i sak
inte är särskilt stora. Strukturen är emellertid annorlunda. Det nya förslaget
bär också en större tydlighet än tidigare.
Sakliga ändringar
Vissa sakliga ändringar har skett. Dessa ändringar har arbetats fram
tillsammans med förvaltningscheferna för socialförvaltningen och
äldreförvaltningen. Förändringen är inte stor, men den klargör på ett bättre
sätt rollfördelning mellan äldre- och socialnämnd.
Nämndens särskilda uppgifter har också förändrats till viss del, studera
förslaget för att se ändringarna.
Remissyttrandet
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Socialnämnden har lämnat ett remissyttrande till föreslagna ändringar av
reglementet där nämnden har yttrat sig i sju punkter, se bilaga 60, protokoll
från socialnämnden. Dessa punkter besvaras enligt följande;
1. Formuleringen är en standardisering som återfinns i samtliga
reglementen. Syftet är att formuleringen ska avse övergripande mål
som inte är avhängigt tidsbegränsade mål.
2. Ordet ”sysselsättning” har lagts till enligt nämndens förslag.
3. Arbetsutskott har ändrats till individutskott på samtliga förekommande
ställen i reglementet, enligt nämndens förslag. Det finns inga legala
hinder till en sådan ändring, men det skall dock uppmärksammas att
det kan leda till konsekvenser i fråga om nämndens beredning av
ärenden. Syftet med den organisatoriska förändring som genomfördes
inför den nya mandatperioden var att samtliga nämnder förutom
socialnämnden fick beredningsutskott. Syftet var att arbetsutskottet
skulle bereda socialnämndens ärenden. Se vidare under p. 7 nedan
samt 6 kap. 6 § i reglementet gällande de av nämnden föreslagna
uppgifterna för utskottet.
4. Kulturutskott var en felskrivning som har ändrats till individutskott,
enligt nämndens förslag.
5. Formuleringen är en standardisering som återfinns i samtliga
reglementen och som följer SKL:s mall.
6. Kommunfullmäktige har inte möjlighet att utse vilka ledamöter som
ska ingå i utskottet, av det följer bland annat att fullmäktige ej kan
utpeka nämndens presidium såsom varande presidium i utskottet.
Nämnden har alltså själv att utse ledamöterna i utskottet bland
ledamöter och ersättare i nämnden, se Axel Danielsson, Kommunal
nämndadministration, s. 81 (2018).
7. Individutskottets uppgifter har reglerats enligt nämndens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta ändringarna i socialnämndens reglemente.
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Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente med följande
förändringar:
1. Det som i 6 kap. Utskott och 6 § benämns som individutskott ändras
till arbetsutskott och ges följande lydelse:
”De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör först
redogöras för i arbetsutskottet. Ordföranden i utskottet avgör hur
ärenden ska redogöras i utskottet. Arbetsutskottet lämnar samtliga
ärenden vidare till nämndens ordförande för fastställande av
dagordning enligt 3 kap. 6 §.
Arbetsutskottet ska också fatta beslut i individärenden i enlighet med
gällande delegationsordning.”
2. Till följd av detta ska benämningen individutskott utgå även på
övriga ställen i dokumentet och ersättas av arbetsutskott.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Malin Månsson (S) och Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till nytt
reglemente med följande förändringar:
1. Det som i 6 kap. Utskott och 6 § benämns som individutskott ändras
till arbetsutskott och ges följande lydelse:
”De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör först
redogöras för i arbetsutskottet. Ordföranden i utskottet avgör hur
ärenden ska redogöras i utskottet. Arbetsutskottet lämnar samtliga
ärenden vidare till nämndens ordförande för fastställande av
dagordning enligt 3 kap. 6 §.
Arbetsutskottet ska också fatta beslut i individärenden i enlighet med
gällande delegationsordning.”
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2. Till följd av detta ska benämningen individutskott utgå även på
övriga ställen i dokumentet och ersättas av arbetsutskott.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 201

Dnr 2018-000126 019

Inbjudan till samråd om förslag till havsplaner för
Sverige
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag att ta fram förslag till Sveriges
första statliga havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.
Förslagen till havsplaner var på samråd 2018. Under samrådstiden yttrade
sig över 160 olika aktörer.
Mellan perioden 14 mars och 14 juni 2019 är de statliga havsplanerna
utställda för granskning. I granskningsförslaget som utarbetats efter samrådet
har de tre havsplanerna samlats i ett dokument, men med olika avgränsade
delar och med utvecklad redovisning av planeringsförutsättningar. För att
förenkla förståelsen och tolkningen av havsplanerna har också den digitala
presentationen av planerna utvecklats efter samrådet. Inkomna synpunkter
för de tre havsplanerna redovisas gemensamt i en samrådsredogörelse.
Handlingarna består av:


Plankarta med planbestämmelser



Planbeskrivning



Samrådsredogörelser



Konsekvensbedömning (hållbarhet, samhällsekonomi, miljö)

Havsplanerna beslutas av regeringen och vägleder nationella myndigheter,
kommuner, och domstolar i kommande beslut, planering och
tillståndsprövningar. Senast mars 2021 ska regeringen fatta beslut och senast
2027 kommer Havs- och vattenmyndigheten initiera en ny process för att
uppdatera havsplanen. Näringsidkare vägleds också av planen. Havsplanen
ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling och vägleda vid motstående
intressen.
Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en
lämplighetsbedömning utifrån läge, beskaffenhet och behov. Riksintressen
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och andra allmänna intressen är viktiga för avvägningen. I de flesta fall anses
intressen kunna samexistera.
I havsplanen redovisas åtta användningsområden i Östersjön inom
delområde södra Östersjön: Natur, Energiutvinning, Yrkesfiske, Rekreation,
Kultur, Försvar, Sjöfart och Sandutvinning. Havsplanen anger också
områden där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden eller till
totalförsvarets intressen.
Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en
lämplighetsbedömning utifrån läge, beskaffenhet och behov.
Konsekvenserna av havsplanen bedöms utifrån ekologiska, ekonomiska och
sociala perspektiv och redovisas i en separat miljökonsekvensbeskrivning
samt hållbarhetsbedömning.
Den viktigaste negativa miljöeffekten i Östersjön kommer från de områdena
för energiutvinning vid Södra Midsjöbanken respektive sandutvinning i
södra Öresund. Annan negativ påverkan kommer från nuvarande
sjöfartsstråk över Hoburgs bank.
Den viktigaste positiva miljöeffekten i Östersjön kommer av användning
natur och vägledning om hänsyn till höga naturvärden som bedöms ge
förutsättningar för hållbar samexistens mellan användningar och långsiktigt
säkrande av ekosystemtjänster.
De miljöaspekter som påverkas av planförslaget är att övervintrande fåglar
får en måttlig negativ påverkan samtidigt som både klimat och landskap får
en positiv påverkan.
I planen föreslås även planeringsåtgärder. För Östersjön är dessa att utreda
sjöfartsflytt för att minska effekter från oljeläckage från sjöfart, minimera
påverkan i området med Hoburgs bank, Norra och Södra Midsjöbankarna
samt att utreda fågelpåverkan på hela Södra Midsjöbanken inklusive den
Polska sidan.
Ronnebys vattenområde ingår i området som getts beteckningen Ö262 med
användningen försvar, sandutvinning, sjöfart och yrkesfiske. Stora F
indikerar att försvarets intresse är huvudanvändning i området. Lilla n
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indikerar att det finns utvecklingstankar kring natur i området, men att det
inte finns underlag för att peka ut detta som huvudanvändning. De höga
naturvärdena gäller främst revmiljöer, fisklek-, fågel och däggdjursområde
samt klimattillflykt för blåmussla, blåstång och sill. Inom området finns även
höga kulturmiljövärden.
Parallellt med framtagandet av de statliga havsplanerna pågår ett
mellankommunalt havsplanearbete mellan Blekinges fyra kustkommuner.
Den mellankommunala havsplanen var på samråd under 2018. Därefter har
planhandlingarna reviderats och planeras att ställas ut under sommaren 2019.
Den mellankommunala havsplanen överlappar den statliga havsplanen
geografiskt inom en del av territorialhavet. Målsättningen är att de båda
havsplanerna ska ha samsyn inom de olika intresseområdena och stödja
varandra.
Havs- och myndighetens förslag i sin helhet finns att tillgå på
https://www.havochvatten.se/hav/samordning-fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.htm.
Bedömning
Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplan har skickats på
internremiss till miljö- och byggnadsnämnden och till teknik fritid och
kulturnämnden. Svar har endast inkommit från miljö- och
byggnadsnämnden.
Miljö-och byggnadsnämndens yttrande
I det område i territorialhavet där de statliga och kommunala planerna
överlappar varandra gäller båda planerna. Planerna sammanfaller till stor del
beträffande föreslagen användning och hänsyn. Dock finns en diskrepans
beträffande hur riksintresseområdet för energi öster om Hanö har hanterats i
de båda planerna.
Sveriges totalförsvar har omfattande intressen i havsplaneområde Östersjön.
Detta intresse ges i den statliga havsplanen företräde framför
riksintresseanspråk för vindbruk öster om Hanö. Användningarna bedöms
inte kunna samexistera eftersom Regeringen avslagit en ansökan om
vindkraft i området.
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I Blekinges havsplan är utgångspunkten att så långt möjligt pröva
förutsättningarna för samexistens mellan försvar och anläggning för
energiutvinning genom gemensamt acceptabla lösningar för att tillgodose
intressenas behov av havsområdet. I den kommungemensamma havsplanen
anges dock att det är staten som vid en eventuell prövning av
produktionsanläggning för energi, avgör om samexistens är möjlig.
Energiproduktion är ett viktigt nationellt anspråk som Blekinges havsplan
med skrivningen ovan försöker beakta. I de statliga havsplanerna anges i
planbeskrivningen att det finns behov av fortsatt arbete när planerna har
antagits och att havsplaneringsprocessen har visat på behov av att utreda
specifika frågor. I detta sammanhang anges energietablering i havet med
bibehållna förutsättningar för försvar och säkerhet. Tillvägagångssätt för
energietablering i havet med bibehållna förutsättningar för försvar och
säkerhet bedöms vara i behov av utveckling i en statlig utredning parallellt
med havsplaneringen. Frågor som kan behöva utredas är nuvarande system
och juridiska förutsättningar för vindkraftsetablering och möjliga
förändringar därav, inklusive tekniska lösningar och åtgärder för att
kompensera störningar på befintliga försvarsanläggningar. En sådan
utredning bör ha en bred och lösningsinriktad ansats.
Resultatet av en sådan utredning kommer att behandlas först i uppföljningar
och nya förslag till Havsplaner, vilka ska lämnas till regeringen senast om
åtta år. I detta avseende samspelar Blekinges havsplan bättre med
skrivningen om att försöka finna lösningar för energietablering i havet med
bibehållna förutsättningar för försvar och säkerhet.
Kan man nå fram till en samexistens mellan försvar och energiutvinning
genom gemensamt acceptabla lösningar, vilket är utgångspunkten i Blekinge
havsplan, så skulle de goda förutsättningar för energiutvinning och det stora
behov av el som finns i södra Sverige tillgodoses på ett bättre sätt än vad
havsplanen för Östersjön gör. Denna utgångspunkt tar höjd för en teknisk
utveckling som kan komma att ske inom såväl energi- som försvarssektorn.
Blekinges kustkommuner anser att riksintresseområdet för vindbruk öster om
Hanö ska medtas i Sveriges havsplaner, delen Östersjön, så att den
överensstämmer med förslaget till havsplan för Blekinges kustkommuner.
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I samband med arbetet med Blekinge havsplan har behovet av att kartlägga
och identifiera platser där det kan vara möjligt att pröva lämpligheten av
dumpning av muddermassor lyfts fram och områden pekats ut där lagring av
material, såsom rena muddermassor kan komma att prövas. Denna typ av
ytor har inte pekats ut i havsplaner för Sverige, vilket Blekinges
kustkommuner gärna hade sett.
Muddring är en förutsättning för sjöfartens verksamhet. Blekinges hamnar
kommer behöva fortsätta att växa för att kunna ta emot en ökande trafik och
större fartyg. För att klara detta finns det behov att bygga ut kajer och skapa
djupare inre farleder vilket i sin tur leder till att muddring kommer bli
nödvändigt. Om massorna inte är förorenade kan det mest kostnadseffektiva
och minst miljöpåverkande vara att placera muddermassor i havet.
Ytterligare en skillnad mellan den kommunala översiktsplanen och den
statliga havsplanen för Östersjön är att energiintresset har getts företräde
framför yrkesfisket vid Taggen. I Blekinge havsplan får fiske bedrivas i det
aktuella området i den utsträckningen utpekade områdesskydd,
energiproduktion, försvarsmaktens verksamhet eller annan reglering inte
begränsar detta.
I de statliga havsplanerna anges att i de fall en kommun har redovisat tydliga
avsikter i fråga om den framtida användningen av de havsområden som
kommer att omfattas av såväl en översiktsplan som en havsplan, ska detta
vägas in vid beslutet om havsplanen.
Den kommungemensamma översiktsplanen för Blekinges havsområde visar
på lokala och regionala överväganden och viljeinriktningar som bör tillmätas
betydelse i den statliga havsplaneringen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
________________
Exp:
Havs- och vattenmyndigheten , havochvatten@havochvatten.se
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§ 202

Dnr 2019-000342 439

Refarm Linné
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tog beslut den 15 augusti 2006 om att Ronneby kommun
skulle gå med i föreningen Miljöresurs Linné (som senare bytte namn till
Miljö Linné). Miljö Linné och Refarm har bedrivit närbesläktad verksamhet
och har haft likartade mål och visioner – hållbarhet, mat och cirkulär
livsmedelsproduktion. Den 4 mars 2019 beslutades att föreningarna skulle gå
samman till en förening Refarm Linné. I samband med detta har föreningen
sett över sina medlemsavgifter. Det innebär för Ronnebys del en höjning av
medlemsavgiften från 7 000 kr till 13 000 kr.
Bedömning
Ingen av kommunens verksamheter har nyttjat medlemskapet i Miljö Linné
på flera år och ser inte något behov av att nyttja den nya föreningens tjänster.
Med bakgrund av detta föreslås kommunen avsluta sitt medlemskap i
föreningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att
Ronneby kommun inte ska vara medlemmar i föreningen Refarm Linné.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
Ronneby kommun inte ska vara medlemmar i föreningen Refarm Linné.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommun inte ska vara medlemmar i
föreningen Refarm Linné.
________________
Exp:
Miljöutvecklare, Sofie Samuelsson
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§ 203

Dnr 2019-000289 047

Statsbidrag 2019 till kommuner för
habiliteringsersättning
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-04-23 § 70
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under 2019 fördela
medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning.
Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet. Socialstyrelsen betalar
ut 1 092 583 kr under 2019 till Ronneby kommun. Stimulansbidraget kan
endast nyttjas under 2019. Statsbidraget får även användas till att bibehålla
en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget från
föregående år (2018). Daglig verksamhet är en bland 10 rättigheter som kan
beviljas som stödinsats enligt LSS. Endast personer som har en diagnos i
form av utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, samt
personer som i vuxen ålder förvärvat en hjärnskada som lett till betydande
begåvningshandikapp eller personer med varaktiga psykiska
funktionsnedsättningar har en habiliteringsersättning. Ca 180 personer har
beslut om daglig verksamhet/sysselsättning inom funktionsstöd. Daglig
verksamhet kan vara gruppverksamhet i särskilda lokaler eller utflyttad
verksamhet hos olika arbetsgivare. Syftet med stödinsatserna är att främja
delaktigheten i samhället och bidra till den personliga utvecklingen.
Ersättningen är viktig för den enskilde och utgör ett ekonomiskt tillskott för
en grupp med begränsad ekonomi. Ersättningen kompletterar ofta sjuk- och
aktivitetsersättning och är frivillig för kommunerna. Flertalet av Sveriges
kommuner betalar en habiliteringsersättning. Ronneby kommun betalar 7,64
kr/tim i habiliteringsersättning.
I dialog med deltagare inom daglig verksamhet framkommer att den extra
habiliteringsersättningen som betalades ut under 2018 var ett betydelsefullt
ekonomiskt tillskott för den enskilde. Det är många som under flera år levt
med mycket begränsad ekonomi med små möjligheter att påverka sin
ekonomiska situation. Deltagare har berättat att de nu haft möjlighet att köpa
personliga saker, möbler, tv och annan elektronik till hemmet för den extra
ersättning som utbetalats. Andra har lagt pengarna på semesterresor.
Närvaron har också ökat, då ersättningen är baserad på hur många timmar
den enskilde är i verksamheten. Ett fåtal personer lämnar daglig verksamhet
för ett lönearbete och det innebär att möjligheten att påverka sin ekonomi i
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positiv riktning är svår för de flesta som har daglig verksamhet.
Habiliteringsersättningen i Ronneby kommun har höjts med 64 öre på 10 år.
Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att rekvirera
stimulansmedel (1 092 583 kr) från Socialstyrelsen som ett extra
stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2019 och som betalas ut
vid två tillfällen, den 1/7 respektive 31/12 som en extra timersättning.
Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,64 kr/tim. Det ska tydligt framgå
att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar ut under 2019.
Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser 2020 så
upphör det extra stimulansbidraget efter 2019.
Socialnämndens beslut 2019-04-23
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta:
1. Att rekvirera stimulansmedel (1 092 583 kr) från Socialstyrelsen som
ett extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2019.
2. Att stimulansbidraget betalas ut vid två engångsutbetalningar, den
1/7 respektive innan den 24/12 som en extra timersättning.
3. Att samtidigt behålla nuvarande ersättning på 7,64 kr/tim.
4. Att det tydligt ska framgå att det är ett extra stimulansbidrag som
Socialstyrelsen betalar ut under 2019. Om inga nya medel tillkommer
från Socialstyrelsen som avser 2020 så upphör det extra
stimulansbidraget efter 2019.
5. Att det ska gå ut ett brev med information om ovanstående till dem
som är berörda.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:
1. rekvirera stimulansmedel (1 092 583 kr) från Socialstyrelsen som ett
extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2019.
2. stimulansbidraget betalas ut vid två engångsutbetalningar, den 1/7
respektive innan den 24/12 som en extra timersättning.
3. samtidigt behålla nuvarande ersättning på 7,64 kr/tim.
4. det tydligt ska framgå att det är ett extra stimulansbidrag som
Socialstyrelsen betalar ut under 2019. Om inga nya medel tillkommer
från Socialstyrelsen som avser 2020 så upphör det extra
stimulansbidraget efter 2019.
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5. det ska gå ut ett brev med information om ovanstående till dem som
är berörda.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. rekvirera stimulansmedel (1 092 583 kr) från Socialstyrelsen som ett
extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2019.
2. stimulansbidraget betalas ut vid två engångsutbetalningar, den 1/7
respektive innan den 24/12 som en extra timersättning.
3. samtidigt behålla nuvarande ersättning på 7,64 kr/tim.
4. det tydligt ska framgå att det är ett extra stimulansbidrag som
Socialstyrelsen betalar ut under 2019. Om inga nya medel tillkommer
från Socialstyrelsen som avser 2020 så upphör det extra
stimulansbidraget efter 2019.
5. det ska gå ut ett brev med information om ovanstående till dem som
är berörda.
________________
Exp:
Socialnämnden
Ekonomienheten
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§ 204

Dnr 2019-000290 049

Taxa/avgifter tobakstillstånd
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-04-23 § 71
Förslag till avgifter gällande prövning av ansökan och handläggning enligt
ny tobakslag, Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter, avgift för
prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror.
Bedömning
För prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror och
liknande produkter införs avgifter som tar sikte på att utredningen följer
samma principer som för utredning av serveringstillstånd.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige anta
föreslagna avgifter.
Socialnämndens beslut 2019-04-23
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna
avgifter enligt, till protokollet tillhörande bilaga 1, Förslag till avgifter:
Tobakstillstånd.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till avgifter för tobakstillstånd.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Ola Robertsson (S).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till avgifter
för tobakstillstånd.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 205

Dnr 2019-000295 049

Taxa/avgifter serveringstillstånd
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-04-23 § 72
Förslag till avgifter gällande prövning av ansökan, handläggning och tillsyn
av serveringstillstånd samt försäljning av folköl.
Bedömning
Förslaget grundar sig på att avgiftsbeskrivningen och tillhörande avgifter
som berör serveringstillstånden behöver uppdateras med utgångspunkt från
gällande lagstiftning (Alkohollag 2010:1622), öka likvärdigheten mellan
kommunerna i länet avseende uttag av avgifter samt en tydligare koppling
mellan avgiftens storlek och de resurser som behöver tas i anspråk vid en
utredning.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige anta
föreslagna avgifter.
Socialnämndens beslut 2019-04-23
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna
avgifter för serveringstillstånd, enligt till protokollet tillhörande bilaga 2,
med förändringen att under punkt 6 i dokumentet ska det första intervallet
vara 0 > 50 000 kronor i helårsomsättning med en avgift på 800 kronor.
Andra intervallet blir då 50 001 > 100 000 kronor med en avgift på 1500
kronor.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta avgifter för serveringstillstånd med följande
förändringar:
1. Punkt 6 i dokumentet förändras på så sätt att första intervallet
bestäms till 0 > 50 000 kronor i helårsomsättning med en avgift på
800 kronor. Andra intervallet blir då 50 001 > 100 000 kronor med
en avgift på 1500 kronor.
2. Ny taxa för tillfälligt gemensamt serveringsutrymme bestäms till
2000 kronor.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Tim Aulin (SD), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och
Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för
serveringstillstånd med följande förändringar:
1. Punkt 6 i dokumentet förändras på så sätt att första intervallet
bestäms till 0 > 50 000 kronor i helårsomsättning med en avgift på
800 kronor. Andra intervallet blir då 50 001 > 100 000 kronor med
en avgift på 1500 kronor.
2. Ny taxa för tillfälligt gemensamt serveringsutrymme bestäms till
2000 kronor.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 206

Dnr 2019-000249 040

Förtydligande av beslut §69/2019 och §70/2019
avseende finansiering
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fattat två beslut som behöver förtydligas och
eventuellt korrigeras i någon del.
KF §69 handlar om att genomföra en förstudie av parkeringshus Kilen.
Första delen av beslutet avser förstudien. Denna bör hanteras som en
driftkostnad och därmed bör enheten för Mark- och exploatering tillföras 200
tkr för genomförande. Här behöver kompletteras med hur kostnaden ska
finansieras, t ex från KF extra reserv, och gärna ett förtydligande till vilken
förvaltning/enhet anslag ska anslås.
Den andra delen av beslutet anger att ett exploateringskonto ska upprättas.
Frågan som behöver klargöras är hur det framtida ägandet av mark och
byggnad är tänkt. Förstudien kommer sannolikt att peka i någon riktning.
Om kommunen ska äga mark och eventuellt parkeringshus så betraktas det
som en investering. Om syftet är att iordningsställa marken för att sälja till
en privat entreprenör som i sin tur ska bygga parkeringshus, handlar det en
exploatering. Oavsett om det ska vara investering eller exploatering så bör
konto inte öppnas förrän beslut om investering eller exploatering fattats.
KF §70 handlar om konsultstöd till planverksamheten. Beslutet är tydligt i
delen som anger att 700 tkr tillförs planverksamheten på miljö- och
byggnadsförvaltningen) men det saknas uppgift om hur anslaget ska
finansieras, t ex från KF extra reserv.
Bedömning
De två besluten §69 och §70 behöver förtydligas så att finansieringen sker
från rätt budgetpost.
Investerings- eller exploateringskonto bör öppnas först då beslut finns som
anger att marken/byggnaden ska bli en stadigvarande tillgång i kommunen
eller om den är avsedd att avyttras.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Beslutet i §69/2019 förtydligas med att finansieringen av förstudien med
200 000 kronor sker från KF extra reserv och att driftmedlen anslås till
enheten för mark och exploatering. När det gäller att upprätta
exploateringskonto upphävs beslutet.
Beslutet i §70/2019 förtydligas med att finansieringen av de 700 000
kronorna till planverksamheten på miljö- och byggnadsförvaltningen sker
från KF extra reserv.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:
1. Beslutet i §69/2019 förtydligas med att finansieringen av förstudien
med 200 000 kronor sker från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter och att driftmedlen anslås till enheten för mark
och exploatering.
2. Beslutet i §70/2019 förtydligas med att finansieringen av de 700 000
kronorna till planverksamheten på miljö- och byggnadsförvaltningen
sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
Då finansieringen i ovan förslag sker från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter och att delen i första punkten om att upphäva beslut om
upprättande av exploateringskonto stryks så räcker det med beslut av
kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
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1. Beslutet i §69/2019 förtydligas med att finansieringen av förstudien
med 200 000 kronor sker från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter och att driftmedlen anslås till enheten för mark
och exploatering.
2. Beslutet i §70/2019 förtydligas med att finansieringen av de 700 000
kronorna till planverksamheten på miljö- och byggnadsförvaltningen
sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
Då finansieringen i ovan förslag sker från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter och att delen i första punkten om att upphäva beslut om
upprättande av exploateringskonto stryks så räcker det med beslut av
kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Ekonomichef, Johan Sjögren
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§ 207

Dnr 2019-000331 040

Tertialrapport 2019-04-30
Sammanfattning
Härmed avges tertialrapport per 2019-04-30. Rapporten indikerar ett negativt
årsresultat om 26,8 mkr, vilket är 29,8 mkr sämre än budget.
Centrala konton och förutsättningar
Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott på 25,4 mkr.
Detta under antagande att KS och KF:s reserver för oförutsett och KF:s extra
reserv används helt under 2019, ca 16,8 mkr i kvarstående medel vid
rapporttillfället. Ett lägre användande förbättrar resultatet.
Nämnderna
Nämnderna redovisar sammantaget ett överskridande med 55,2 mkr mot
budget. Det är socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden som
står för de största budgetavvikelserna i kronor räknat.
För mer information se tertialrapporten och nämndernas rapporter.
Bedömning
Vid tertialuppföljning 2019-04-30 finns osäkerhet i prognoserna då en stor
del av året återstår. Av försiktighet antas centrala reserver behöva användas
men om så inte blir fallet minskar det totala överskridandet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.
Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.
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Redovisningen av särskilda uppdrag noteras till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Malin
Månsson (S), Jan-Eric Wildros (S), Lova Necksten (MP), Stefan Österhof
(S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att
samtliga nämnder kallas till kommunstyrelsens arbetsutskott för
överläggning om rapportens innehåll.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.
Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.
Redovisningen av särskilda uppdrag noteras till protokollet.
Kommunstyrelsen kallar samtliga nämnder till kommunstyrelsens
arbetsutskott för överläggning om rapportens innehåll.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 208

Dnr 2019-000329 040

Information om kommunens krediter 2019-04-30
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Bedömning
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda
bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2019-04-30 till 202 (187) mkr.
Värden inom parantes avser per 2018-12-31. 61 (61) % av kommunens
lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har
44 (33) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Riksbankens styrränta låg per 2019-04-30 på -0,25 % (-0,25 %).
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
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Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tills vidare, vid
behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider
så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men
med möjlighet att välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Vidare föreslås kommunstyrelsen att rapportera beslutet jämte
sammanställning över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 209

Dnr 2019-000292 040

Avveckling av tvärpolitisk grupp för arbete med hållbar
ekonomi i Ronneby kommunkoncern
Sammanfattning
Hösten 2017 bildades en tvärpolitisk grupp för hållbar ekonomi i Ronneby
kommunkoncern, KS §333/2017. Syftet var att, med anledning av den
långsiktiga finansiella analys som genomfördes vintern 2016/2017, fortsätta
arbetet med frågor om långsiktigt hållbar ekonomi samt nå samsyn i olika
prioriteringsfrågor.
Kommunstyrelsens ordförande har inkommit med förslag till förändring.
Bedömning
Gruppen har haft några få möten, men formerna för arbetet behöver ses över
för att frågorna om långsiktigt hållbar ekonomi.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den hittillsvarande tvärpolitiska gruppen för
fortsatt arbete för hållbar ekonomi i Ronneby kommunkoncern enligt KS
§333/2017 upplöses.
Kommunstyrelsen beslutar att ansvaret för att arbeta vidare med frågorna
kring långsiktigt hållbar ekonomi för Ronneby kommunkoncern flyttas till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
1. att den hittillsvarande tvärpolitiska gruppen för fortsatt arbete för
hållbar ekonomi i Ronneby kommunkoncern enligt KS §333/2017
upplöses.
2. att ansvaret för att arbeta vidare med frågorna kring långsiktigt
hållbar ekonomi för Ronneby kommunkoncern flyttas till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
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Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. att den hittillsvarande tvärpolitiska gruppen för fortsatt arbete för
hållbar ekonomi i Ronneby kommunkoncern enligt KS §333/2017
upplöses.
2. att ansvaret för att arbeta vidare med frågorna kring långsiktigt
hållbar ekonomi för Ronneby kommunkoncern flyttas till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
________________
Exp:
Ekonomienheten, Johan Sjögren
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§ 210

Dnr 2019-000254 106

Samverkansavtal 2019 mellan Ronneby kommun och
polis
Sammanfattning
Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Ronneby
kommun ska ligga till grund för det operativa brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet i Ronneby med målet att verka för en minskad
brottslighet och ökad trygghet i kommunen. Överenskommelsen anger de
yttre ramarna för samverkan kring den trygghetsskapande och
brottsförebyggande verksamheten samt lyfter fram problemområden där
gemensamma åtgärder är möjliga. För varje period anges också specifika
områden benämnt medborgarlöften där polis och kommun arbetar med
specifika insatser för att minska och förebygga problematik.
Under våren 2019 har en ny överenskommelse arbetats fram med
utgångspunkt från en aktuell gemensam lägesbild samt uppföljning av
föregående samverkansöverenskommelse.
Övergripande inriktning för överenskommelsen 2019 -2023 föreslås vara att
Öka tryggheten i offentliga miljöer genom att:


Upprätthålla en aktuell gemensam lägesbild



Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö



Reducera rekrytering till kriminella nätverk



Öka säkerheten i trafiken



Aktivt arbeta med brottsförebyggande åtgärder och information

Ovanstående insatser kommer att brytas ner till olika aktiviteter i en
åtgärdsplan som biläggs överenskommelsen. Denna åtgärdsplan kommer att
följas upp årligen och revideras vid behov.
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Samverkansöverenskommelsen innebär att Polismyndigheten och Ronneby
kommun åtar sig att följa framtagna åtgärdsplaner och att dessa ska
verkställas inom den avtalade perioden. Samverkansöverenskommelsen
föreslås bestå av tre dokument; ett undertecknat huvuddokument med själva
överenskommelsen som anger inriktning, löptid och åtaganden, en
åtgärdsplan med insatser och aktiviteter samt ett dokument som beskriver
utvalda medborgarlöften. Medborgarlöften, som ingår som en del av
Polismyndighetens styrmodell, kommer att presenteras vid ett senare tillfälle
och då läggas till samverkansöverenskommelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att anta Samverkansöverenskommelsen
”Samverkan för ett tryggare Ronneby” mellan Polismyndigheten och
Ronneby kommun 2019-2023 och bilagd ”Åtgärdsplan – insatser för en
tryggare offentlig miljö i Ronneby kommun” och att Brottsförebyggande
rådet åläggs ansvaret att vid behov uppgradera överenskommelsens
åtgärdsplan.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå
kommunfullmäktige att anta Samverkansöverenskommelsen ”Samverkan för
ett tryggare Ronneby” mellan Polismyndigheten och Ronneby kommun
2019-2023 och bilagd ”Åtgärdsplan – insatser för en tryggare offentlig miljö
i Ronneby kommun” och att Brottsförebyggande rådet åläggs ansvaret att vid
behov uppgradera överenskommelsens åtgärdsplan.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
Samverkansöverenskommelsen ”Samverkan för ett tryggare Ronneby”
mellan Polismyndigheten och Ronneby kommun 2019-2023 och bilagd
”Åtgärdsplan – insatser för en tryggare offentlig miljö i Ronneby kommun”
och att Brottsförebyggande rådet åläggs ansvaret att vid behov uppgradera
överenskommelsens åtgärdsplan.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 211

Dnr 2018-000322 790

Policy Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) för
Ronneby kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-07 § 222 att anta förslag till policy för
Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) för Ronneby kommun. Vidare togs
beslut om att en handlingsplan till policyn tas fram vilken ska revideras
årligen. I ”Riktlinjer för Ronneby kommuns styrdokument” framgår att
dokument av arten policy ska beslutas av kommunfullmäktige. Ärendet lyfts
därför igen för vidarebefordran till fullmäktige för slutligt beslut. Begäran
om detta kommer från arbetsmarknadsenheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till policy för Arbetsintegrerade sociala
företag (ASF) för Ronneby kommun.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till policy för Arbetsintegrerade sociala
företag (ASF) för Ronneby kommun.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till policy för
Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) för Ronneby kommun.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 212

Dnr 2019-000308 739

Regler för förenklade biståndsbeslut
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-04-24 § 64
Revisorer lät sakkunniga granska biståndsbedömningen inom äldreomsorgen
2015. Efter behandling av rapporten i sin helhet beslutade äldrenämnden
2015-08-19, § 106 att återkalla beslutet om serviceinsatser enligt § 216
(2011/175), men med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut då
paragrafen inte kan upphävas av en nämnd.
Enligt 2016-02-17, § 21 beslutar äldrenämnden mot bakgrund av
ovanstående att uppdra åt äldreförvaltningen att utreda regler för och
hantering av förenklade biståndsbeslut.
Äldreförvaltningen återkommer i ärendet 2016-09-14, § 106 utifrån det
förenklade biståndet som används för trygghetslarm och matdistribution. Då
beslutar äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande
användande av förenklad biståndsbedömning och återgå till traditionell
biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser samt ge
äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i
äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats.
2016-11-24, § 382 Kommunfullmäktige beslutar att användandet av
förenklad biståndsbedömningen inom äldreförvaltningen kvarstår i väntan på
att regeringens utredning presenteras.
Från 2018-07-01 trädde en ny bestämmelse i kraft som handlar om förenklat
beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Den innebär att nämnden har
befogenheter att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon
föregående behovsprövning. Bestämmelsen är en del i Framtidens
Äldreomsorg- En nationell kvalitetsplan 2017/18:280 och är frivillig för
kommunen att tillämpa.
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Bestämmelsen gäller för äldre personer och erbjudande av hemtjänstinsatser,
det vill säga både service och personlig omvårdnad. Det ligger inom
kommunens befogenheter att i sina riktlinjer för handläggning närmare
precisera vilken ålder som ska gälla.
Bestämmelsen har ett krav på information till den äldre. Detta är ett villkor
för att kommunen ska få erbjuda hemtjänstinsatser utan föregående
behovsprövning. Innan erbjudandet ska den äldre informeras om:
I vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet
av insatserna
På vilket sätt kommunen följer upp insatserna
Rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
Om servicetjänster som återfinns i tidigare beslut från 2011 ska återinföras
behöver det justeras enligt följande:
Servicetjänster till max 6 timmar per månad per person. De serviceinsatser
som omfattas är städning samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen
för kommunens riktlinjer samt enligt fastställda tidsschabloner.
Därmed behöver insatserna inköp, promenad och ledsagning till och från
kulturaktivitet tas bort. Detta med anledning av Lagen om valfrihet (LOV)
och de krav och den ersättningsmodell nämnden fattat beslut om i slutet på
2015.
Äldrenämnden föreslås besluta ett av alternativen nedan:
Att förändra det förenklade beslutsfattandet, utöver trygghetslarm och
matdistribution till 75 år och äldre, till följande: Servicetjänster till max 6
timmar per månad per person. De serviceinsatser som omfattas är städning
samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen för kommunens riktlinjer
samt enligt fastställda tidsschabloner, alternativt
Att behålla förenklat beslutsfattande av trygghetslarm och matdistribution till
75 år och äldre, se över möjligheterna till förenklat beslutsfattande utöver
kategori 1 (städ och tvätt) inom LOV samt kraven samt ersättningsmodellen
enligt LOV behöver synkroniseras med beslut och riktlinjerna för
handläggningen, alternativt
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Att notera informationen till protokollet.
Bedömning
Revisorer lät sakkunniga granska biståndsbedömningen inom äldreomsorgen
2015. I den efterlämnade rapporten lämnades två rekommendationer, varav
den ena var att se över rutinen för förenklat bistånd. Efter behandling av
rapporten i sin helhet beslutade äldrenämnden 2015-08-19, § 106 att
återkalla beslutet om serviceinsatser enligt § 216 (2011/175), men med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut då paragrafen inte kan upphävas
av en nämnd.
Enligt 2016-02-17, § 21 beslutar äldrenämnden mot bakgrund av
ovanstående att uppdra åt äldreförvaltningen att utreda regler för och
hantering av förenklade biståndsbeslut.
Äldreförvaltningen återkommer i ärendet 2016-09-14, § 106 utifrån det
förenklade biståndet som används för trygghetslarm och matdistribution. Då
beslutar äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande
användande av förenklad biståndsbedömning och återgå till traditionell
biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser samt ge
äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i
äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats.
2016-11-24, § 382 Kommunfullmäktige beslutar att användandet av
förenklad biståndsbedömningen inom äldreförvaltningen kvarstår i väntan på
att regeringens utredning presenteras.
Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre trädde i
kraft 2018-07-01.
Idag används förenklat bistånd för personer över 75 år gällande
matdistribution och trygghetslarm.
Servicetjänsterna som återfinns i tidigare beslut från 2011 avser max 6
timmar per månad per person. Utförs helgfria vardagar mellan kl. 08.0017.00. Lägst 1 timma, högst 3 timmar för varje insatstillfälle. Insatserna som
omfattas enligt rutinen: städning, tvätt/klädvård, inköp, promenad,
ledsagning till och från kulturaktivitet.
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Enligt tidigare bestämmelser tilläts inte ovanstående, varav revisionens
rekommendationer 2015. I dagsläget, i och med nya bestämmelser enligt 4
kap. 2a § socialtjänstlagen är det möjligt utifrån lagrum, men inte utifrån
beslut om LOV inom hemtjänsten med tillhörande ställda krav och
ersättningsmodell.
Från 2018-07-01 trädde en ny bestämmelse i kraft som handlar om förenklat
beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Den innebär att nämnden har
befogenheter att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon
föregående behovsprövning. Bestämmelsen är en del i Framtidens
Äldreomsorg- En nationell kvalitetsplan 2017/18:280 och är frivillig för
kommunen att tillämpa.
Syftet med bestämmelsen är att öka den äldres rätt till självbestämmande och
delaktighet samt att tona ner på ett resurskrävande inledande
utredningsarbete till förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet
och effektivitet. Lagen vill även förstärka förebyggande insatser och genom
att vissa hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede bedöms behovet
av mer omfattande äldreomsorg minska eller skjutas upp.
Bestämmelsen gäller för äldre personer och erbjudande av hemtjänstinsatser,
det vill säga både service och personlig omvårdnad. Det ligger inom
kommunens befogenheter att i sina riktlinjer för handläggning närmare
precisera vilken ålder som ska gälla samt vilka insatser och omfattningen av
dessa.
Bestämmelsen har ett krav på information till den äldre. Detta är ett villkor
för att kommunen ska få erbjuda hemtjänstinsatser utan föregående
behovsprövning. Innan erbjudandet ska den äldre informeras om:
I vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet
av insatserna
På vilket sätt kommunen följer upp insatserna
Rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL.
Vid förenklat beslutfattande utgår biståndshandläggaren från de kriterier som
kommunen har fastställt i sina riktlinjer och själva utredningen består i stort
sett av ett konstaterande att den äldre uppnått dessa. Beslutet behöver endast
innehålla information om de insatser, enligt kommunens riktlinjer, som den
äldre önskar och som kommunen beviljar. Själva utförandet planeras sedan
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av den äldre tillsammans med utföraren som denne väljer. Om den äldre
själv vill eller om kommunen ser behov av mer omfattande insatser ska en
utredning och behovsbedömning alltid göras och bistånd i form av hemtjänst
beviljas utifrån 4 kap. 1§ SoL.
Om servicetjänster som återfinns i tidigare beslut från 2011 ska återinföras
behöver det justeras enligt följande:
Servicetjänster till max 6 timmar per månad per person. De serviceinsatser
som omfattas är städning samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen
för kommunens riktlinjer samt enligt fastställda tidsschabloner.
Därmed behöver insatserna inköp, promenad och ledsagning till och från
kulturaktivitet tas bort. Detta med anledning av Lagen om valfrihet (LOV)
och de krav och den ersättningsmodell nämnden fattat beslut om i slutet på
2015. Kategorierna av insatser är uppdelade i tre olika varav den första är
städ och tvätt, den andra är service och den tredje är omvårdnad. De är
uppdelade på detta sätt utifrån att det är olika ersättningsnivåer för utförarna
beroende på kategori. Att blanda mellan kategorierna när det gäller
ersättningen till utförarna bedöms inte vara optimalt hanterande. Likaså har
nämnden tagit beslut om att en utförare kan etablera sig med samtliga
kategorier eller enbart en eller två. Detta betyder att det förenklade biståndet
inte är applicerbart på en utförare som enbart valt att etablera sig inom
kategori ett. Bedömningen är således att om nämnden vill erbjuda förenklat
beslutsfattande utöver kategori 1 (städ, tvätt) behöver kraven samt
ersättningsmodellen enligt LOV synkroniseras med beslut och riktlinjerna
för handläggningen.
Äldrenämnden föreslås besluta ett av alternativen nedan:
Att förändra det förenklade beslutsfattandet, utöver trygghetslarm och
matdistribution till 75 år och äldre, till följande: Servicetjänster till max 6
timmar per månad per person. De serviceinsatser som omfattas är städning
samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen för kommunens riktlinjer
samt enligt fastställda tidsschabloner, alternativt
Att behålla förenklat beslutsfattande av trygghetslarm och matdistribution till
75 år och äldre, se över möjligheterna till förenklat beslutsfattande utöver
kategori 1 (städ och tvätt) inom LOV samt kraven samt ersättningsmodellen
enligt LOV behöver synkroniseras med beslut och riktlinjerna för
handläggningen, alternativt
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Att notera informationen till protokollet.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta ett av alternativen nedan:
Att förändra det förenklade beslutsfattandet, utöver trygghetslarm och
matdistribution till 75 år och äldre, till följande: Servicetjänster till max 6
timmar per månad per person. De serviceinsatser som omfattas är städning
samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen för kommunens riktlinjer
samt enligt fastställda tidsschabloner, alternativt
Att behålla förenklat beslutsfattande av trygghetslarm och matdistribution till
75 år och äldre, se över möjligheterna till förenklat beslutsfattande utöver
kategori 1 (städ och tvätt) inom LOV samt kraven samt ersättningsmodellen
enligt LOV behöver synkroniseras med beslut och riktlinjerna för
handläggningen, alternativt
Att notera informationen till protokollet.
Äldrenämndens beslut 2019-04-24
Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att inte erbjuda förenklat bistånd för servicetjänsterna
städ och tvätt upp till sex timmar.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att inte erbjuda förenklat bistånd för servicetjänsterna
städ och tvätt upp till sex timmar.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte erbjuda förenklat
bistånd för servicetjänsterna städ och tvätt upp till sex timmar.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 213

Dnr 2019-000339 250

Information, projekt Kv. Kilen 7
Sammanfattning
Styrelsen för AB Ronnebyhus har 2019-04-29 § 30 beslutat att ge VD och
ordförande i uppdrag att informera kommunstyrelsen om fas 2 beslut för
kvarteret Kilen. Bifogat styrelsens beslut 2019-04-29 § 30.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin
Månsson (S), Jan-Eric Wildros (S), Tim Aulin (SD) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
AB Ronnebyhus
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§ 214

Dnr 2018-000720 261

Risatorp 1:10 - Restaurering av betesmark
Sammanfattning
Betesmarken i Risatorp håller på att restaureras. För att i fortsättningen hålla
området öppet krävs betesdjur.
Bedömning
Då kommunen flera gånger tagit i anspråk mark i Angelskog, som
arrenderats ut, erbjöds denna arrendator betet i Risatorp som
ersättningsmark.Grannarna var först inte negativa till ko-bete om vi flyttade
ner staketet ca 30 meter från deras tomtgränser, men har senare meddelat att
de absolut inte kan acceptera ko-bete i området. De vill ha får. Arrendatorn
har bara kor. Arrendatorn erbjöds att byta mark med annan arrendator som
har får, men tackade nej till detta.
Kommunen har gjort en Miljöteknisk markundersökning, MIFO 2, på
området. Konsulten föreslår ytterligare täckning av hushållssoptippen.
Då betesmarken är ny och det kanske inte finns så mycket bete i år samt att
kommunen kan blir tvungna att täcka fd tipp på området föreslås ett gratis
nyttjanderättsavtal första året.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna ett
gratis nyttjanderättsavtal för ko-bete under 2019.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna ett
gratis nyttjanderättsavtal för ko-bete under 2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ett gratis nyttjanderättsavtal för ko-bete under
2019.
________________
Exp:
Markförvaltare, Eva Lydin
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§ 215

Dnr 2019-000272 009

Ny tjänst vid mark- och exploateringsenheten
Sammanfattning
Ronneby växer och behovet av förstärkning på exploateringssidan finns. Det
är ett stort intresse att bygga och etablera sig i Ronneby – både för företag
och bostadsbolag. Fler detaljplaner produceras och med det kommer behovet
av att vara flera som jobbar med genomförandefrågor.
Bedömning
Mark- och exploateringsenheten har en viktig roll för att utveckla och skapa
förutsättningar för Ronneby kommuns framtida tillväxt. Arbetsuppgifter som
förekommer inom exploateringssidan är bland annat granskning och
deltagande i detaljplaneprocessen, ta fram underlag till exploateringsprojekt,
upphandla entreprenörer och granska deras arbete samt slutbesikta
exploateringsprojekt. Man ansvarar för att ta fram handlingar till
exploateringsprojekt såsom väg, dagvatten eller ledningsdragande. Enheten
ansvarar för samordning av ledningsfrågor med Miljöteknik likväl
samordning med länsstyrelsen i olika frågor. Enheten stöttar
byggprojektledarna med bl.a. fastighetsrättsliga frågor i byggprojekt.
Enheten har nära kontakt med de som ska etablera sig på kommunal mark så
att anslutningar till kommunala vägar etc blir bra.
För att höja de strategiska frågorna om vilken riktning kommunen ska ta i
framtiden krävs planering och förberedelser. För att kunna jobba framåt och
fortsätta driva utvecklingen krävs att man börjar jobbar direkt med de
detaljplaner som vinner laga kraft.
Med en förstärkning till mark- och exploateringsenheten kommer vi att få
bättre förutsättningar att kontrollera och driva vårt jobb framåt. Med
exploatering följer mycket infrastruktur som kräver granskning under
genomförande. Det är viktigt att det finns tid till detta så att kvalitén på det vi
producerar inte blir dålig.
Ekonomi: Lämplig tjänstebefattning kan vara lantmätare,
exploateringsingenjör, samhällsbyggare, anläggningsingenjör, projektledare
mark eller liknande.
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Tjänsten föreslås vara på heltid med projektfinansiering genom
exploaterings-projekten. Lämpliga tjänstebefattningar kan vara
exploateringsingenjör, anläggningsprojektör, projektledare mark och
anläggning eller liknande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en ny heltidstjänst med fokus
exploatering inrättas på mark- och exploateringsenheten.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inrätta en ny
heltidstjänst med fokus exploatering på mark- och exploateringsenheten.
Vidare föreslås kommunstyrelsen att från kontot för oförutsedda utgifter
tillföra mark- och exploateringsenheten 168 000 kronor för finansiering av
tjänsten under 2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen inrättar en ny heltidstjänst med fokus exploatering på
mark- och exploateringsenheten. Vidare anslås från kommunstyrelsens konto
för oförutsedda utgifter till mark- och exploateringsenheten 168 000 kronor
för finansiering av tjänsten under 2019.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
Ekonomienheten
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§ 216

Dnr 2019-000284 303

Anhållan om utökande av verksamhetsområde för
dagvatten, Slättagårdsvägen
Sammanfattning
Kalleberga 6:268 kommer att bebyggas med förskola och behovet av att
ansluta sig till det kommunala ledningsnätet finns.
Bedömning
Fastigheten Kalleberga 6:268 kommer att bebyggas med förskola och ligger
inom detaljplanerat område. Vatten-spill- och dagvattenledningar finns i
fastighetsgräns. Behovet av att anslutas till det kommunala nätet är stort.
Anhållan gäller därför utökning av verksamhetsområde för vatten, spill och
dagvatten. Miljöteknik är ledningshavare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att besluta utöka verksamhetsområde för vatten,
spill och dagvatten gällande Kalleberga 6:268.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde för vatten, spill och
dagvatten gällande Kalleberga 6:268.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka
verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten gällande Kalleberga
6:268.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

89(135)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-04

Kommunstyrelsen

§ 217

Dnr 2019-000085 253

Ronneby 22:1, fastighetsförsäljning Viggen norra
Sammanfattning
Detaljplanen för Viggen norra har vunnit laga kraft och den första
etableringen är aktuell. McDonalds avser att etablera matrestaurang på
området.
Bedömning
Detaljplanen för Viggen norra har vunnit laga kraft och den första
etableringen är aktuell. McDonalds avser att etablera matrestaurang på
området.
Området som önskas köpa är ca 4000 kvm stort och är lokaliserat i den södra
delen av området. Köpesumman är satt enligt tidigare KF beslut till 100
kronor/kvadratmetern. Anslutningsavgifter samt lantmäterikostnaden
tillkommer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
godkänna upprättat köpekontrakt.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
upprättat köpekontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt, till detta protokoll
bifogad bilaga 2.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
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§ 218

Dnr 2019-000032 446

Ansökan om att få ingå i verksamhetsområdet för
vatten och avlopp, Fällöstrands VA-ekonomiska
förening
Sammanfattning
Fällöstrands VA-ekonomiska förening har ansökt om att få ingå i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Bedömning
Miljöteknik och Fällöstrands VA-ekonomiska förening ligger i förhandlingar
som inte är avslutade gällande övertagande av VA-anläggning. Innan
verksamhetsområde för spill och vatten bildas i rubricerat område så vill
Ronneby Miljöteknik som är Va-huvudman avsluta förhandlingen.
Miljöteknik kommer då att ta över anläggningen från Fällöstrands Vaekonomiska förening. Efter att förhandlingarna är avslutade och Vaanläggningen är överlämnad så kan fastigheterna införlivas i
verksamhetsområde.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att Miljöteknik ska förhandla om att överta Vaanläggningen på Fällöstrand och därefter införliva den i verksamhetsområde.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge i uppdrag åt Ronneby Miljö & Teknik AB att
slutföra förhandlingen om att överta Va-anläggningen på Fällöstrand.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag åt Ronneby
Miljö & Teknik AB att slutföra förhandlingen om att överta Vaanläggningen på Fällöstrand.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 219

Dnr 2019-000334 210

Uppdrag ny detaljplan Droppemåla
Sammanfattning
Ronneby växer och ett ökat behov av bostäder finns i området söder om
staden. Intresse för området Droppemåla finns och därför bör en detaljplan
tas fram. En detaljplan för Droppemåla ligger även i enlighet med
översiktsplanen.
Bedömning
Ronneby växer och med det ett ökat behov av bostäder. För att möjliggöra
för exploatering i Droppemåla bör en detaljplan tas fram. I den gällande
översiktsplanen finns det områden för bostadsändamål utpekade i området
med avsikt att komplettera den befintliga bebyggelsen. Utifrån
översiktsplanen har man i aktuellt planprogram södra Risatorp arbetat fram
ett skissförslag kring området där man tittat på möjligheten för etablering av
både bostäder och förskola med hänsyn till rådande naturförhållanden. Det
finns även ett framtaget förslag kring hur trafiksituationen ska kunna lösas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta ge Miljö- och Byggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram detaljplan för bostäder i Droppemåla.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram detaljplan för bostäder i Droppemåla.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Ola Robertsson (S), Jan-Eric
Wildros (S) och Magnus Persson (M).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- och
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för bostäder i
Droppemåla.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 220

Dnr 2019-000326 253

Listerby 16:54, Ansökan köp av mark
Sammanfattning
Sara Olsson och Mikael Harrysson har ansökt om att få köpa del av Listerby
16:54 för att bygga permanentbostadshus. Aktuellt område ligger i
korsningen mellan Blekingsekesvägen och Jaktkanotvägen i Slättanäs.
Området ligger utanför detaljplan. Förutsättningarna för bebyggelse på
platsen är goda genom kommunalt VA och lämpliga markförutsättningar
Bedömning
Markområdet som önskas förvärvas ligger i korsningen mellan
Blekingsekesvägen och Jaktkanotvägen i Slättanäs och är skogsområde. Det
finns ingen avstyckad tomt varpå fastighetsbildning krävs som om det blir
aktuellt bekostas av köparen. Sökande önskar bygga permanentbostadshus
på tomten. Tomten angränsar till befintlig bebyggelse och lämplig
tomtstorlek att avstycka är ca 1500-2000 kvm. Tomten kommer inte att
knytas till fritidsbebyggelsen mot Slättanäsvägen utan anta
permanentbostadskaraktären i angränsande bostadsområde. Kommunalt VA
finns i vägområdet. Några skydd i form av ex biotopskydd eller annan
skyddsvärdnatur finns inte på platsen.
Området berörs inte av detaljplan men har tidigare varit föremål för förslag
till detaljplan. Området borttogs från detaljplan genom regeringsbeslut från
2004 (se underlag). Där anfördes bland annat att området är av karaktären
fritidsbebyggelse. Då området idag inte är planlagt kan man pröva
möjligheten till bebyggelse med permanentbostadshus genom
förhandsbesked.
Ärendet föreslås fortsätta genom att sökanden ges möjlighet att söka
förhandsbesked på egen bekostnad för nybyggnation. Vid positivt
förhandsbesked kan kommunen sälja marken. Detta hanteringssätt för att inte
sälja mark som inte kan bebyggas. Processen blir något längre för sökande
men tryggare. Ett inriktningsbeslut om försäljning bör tas.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta om inriktningsbeslut att sälja del av
Listerby 16:54 samt tillåta sökande av förhandsbesked för nybyggnation.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om inriktningsbeslut att sälja del av Listerby
16:54 samt tillåta sökande av förhandsbesked för nybyggnation.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om inriktningsbeslut
att sälja del av Listerby 16:54 samt tillåta sökande av förhandsbesked för
nybyggnation.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 221

Dnr 2019-000343 303

Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill och
dagvatten Johannishus
Sammanfattning
De sista åtta planlagda tomterna i Johannishus är under exploatering och
behovet av att utöka verksamhetsområdet för vatten, spill och dagvatten
finns.
Bedömning
De sista åtta planlagda tomterna i södra Johannishus är under pågående
exploatering och behovet av att utöka verksamhetsområdet för vatten, spill
och dagvatten finns. Området är del av fastigheten Hjortsberga 4:73.
Kommunala anläggningar finns i angränsande område.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införliva del av Hjortsberga
4:73 i verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten.
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Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att införliva del av Hjortsberga 4:73 i
verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva del av
Hjortsberga 4:73 i verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 222

Dnr 2019-000302 251

Kilen 5, markanvisning och genomförandeavtal
Sammanfattning
Amasten Fastighets AB har ansökt om att få markanvisning på Kilen 5 för
att projektera för nybyggnation av hyresbostäder. Detaljplanen för aktuell
fastighet medger åtta våningar.
Bedömning
Amasten Fastighets AB är ett fastighetsbolag som finns etablerat i Ronneby
sedan tidigare och nu önskar förstärka sitt bestånd ytterligare med
nybyggnation av hyresrätter. Kilen 5 har tidigare varit markanvisad till C4
som under anvisningstiden inte levererat skisser och förslag till
nybyggnation samt efter anvisningstidens slut tackat nej till fortsatt avtal.
Fastigheten är därmed fri att bjuda ut och Amasten är det företag som visat
störst intresse för denna tomt. Företaget är medveten om vilka
förutsättningar som gäller för Kilenområdet. Det inkluderar även
parkeringsnormen på 0,5 parkering per lägenhet.
Kilen 5 ligger direkt norr om röda magasinet. Magasinet är en egen fastighet
och ingår inte i markanvisningen.
Amasten Fastighets AB föreslås få markanvisning under nio månader för att
projektera och leverera skisser samt material kring hur företaget tänker kring
cradle to cradle. Förslag till markanvisningsavtal finns framtaget och bifogas
som underlag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta ge Amasten Fastighets AB
markanvisning i enlighet med upprättat förslag.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge Amasten Fastighets AB markanvisning i enlighet
med upprättat förslag.
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Jäv
Magnus Persson (M) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Amasten Fastighets
AB markanvisning i enlighet med upprättat förslag.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 223

Dnr 2017-000697 217

Samråd - Detaljplan för Karossen 5
Sammanfattning
Arbetet med att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Karossen 5 med flera
fastigheter i Ronneby stad startade i och med att miljö- och
byggnadsnämnden beviljade planbesked 2018-01-24 § 16. Efter
planbeskedet beviljades har ett planavtal ingåtts med fastighetsägaren till
Karossen 5 och en trafikutredning arbetades fram som underlag för
planförslaget. Den nya detaljplanen arbetas fram med ett normalt
planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) och beslut ska nu
fattas om samråd för förslaget.
Samtliga samrådshandlingar och tillhörande undersökningar finns på:
www.ronneby.se/karossen5.
Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden mottog en ansökan om planbyte för
fastigheten Karossen 5 2017-11-09. Efter handläggning med
remissförfarande beslutade miljö- och byggnadsnämnden att bevilja
planbesked 2018-01-24 § 16 för fastigheten. Sökanden har därefter tagit sin
ansökan om planbesked i anspråk genom att ingå planavtal med Ronneby
kommun för arbetet.
Syftet med detaljplanen är att skapa en bredare markanvändning än vad
gällande planförhållanden medger och en stadsmässig arkitektur och
stadsbild i ett framväxande handelsstråk längs Karlshamnsvägen. Planen
syftar förutom till fler markanvändningar med handels- och industriändamål
också till att reglera en robustare trafikföring i området.
Sökanden har bekostat en översiktlig miljöteknisk markundersökning för
fastigheten Karossen 5 då denna kartlagts som potentiellt förorenad enligt en
kartläggning gjord av Länsstyrelsen i Blekinge län. Undersökningen utgör
här ett underlag till detaljplanen tillsammans med en trafikutredning. I
samband med ansökan om planbesked konstaterades behovet att studera
trafiksituationen i en helhet för att kunna utforma ett lämpligt planförslag.
Detta har fått till följd att gatumarken runt kvarteret Karossen ingår i
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planområdet för att kunna skapa en ny infart till Industrigatan från
Karlshamnsvägen.
Förutom en miljöteknisk markundersökning och en trafikutredning utgör
också en geoteknisk undersökning från 1978 ett underlag till detaljplanen.
Den geotekniska undersökningen gjordes i samband med att Sörbybäcken
förlades i en kulvert i den norra delen av planområdet.
Förslag till beslut
Att inte ha någon erinran mot samrådsförslaget till ny detaljplan för
Karossen 5 med flera fastigheter.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha någon
erinran mot samrådsförslaget till ny detaljplan för Karossen 5 med flera
fastigheter.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot samrådsförslaget till ny detaljplan
för Karossen 5 med flera fastigheter.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Peter Robertsson
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§ 224

Dnr 2019-000158 214

Granskning - Förslag till detaljplan för Björnen 10
Sammanfattning
Adress: Götgatan 31, Ronneby kommun
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2016-08-18 MBN § 148 upprättat
ett förslag till ny detaljplan för Björnen 10 i centrala Ronneby (Espedalen)
Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning
med nya bostäder, centrumändamål och skola i ett centralt läge.
Bedömning
För Björnen 10 gäller idag detaljplan: Nr. 86, Förslag till Detaljplan för
Björnen 6, omfattande nytt hälsocenter, serviceboende och
studentlägenheter, laga kraft 1999-07-08. Genomförandetiden har löpt ut.
Gällande plan medger för Björnen 10, bostäder i en våning, max 600 kvm.
För projektet har en behovsbedömning genomförts och kommunens
ställningstagande är att planens genomförande inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed inte behöver upprättas.
Samråd har skett med Länsstyrelsen i Blekinge län som instämmer med
kommunen.
Planförslaget har varit ute på samråd under mars månad. Synpunkter inkom
från Länsstyrelsen Blekinge, Lantmäteriet, Kommunledningsförvaltningen,
Anna Hinseäng, Region Blekinge, Räddningstjänsten Östra Blekinge,
Miljöteknik, Hyresgästföreningen, Urban Jönsson och Äldrenämnden.
För att bebyggelsen inte ska komma för nära gatan förses planen med en ca
sexmeter bred punktprickad remsa som också utgör u-område för
underjordiska ledningar. Ändringar efter samrådet är framför allt att
byggnadshöjden ökas från 12 meter (tre våningar) till 24 meter (sexvåningar)
och korsmarkerad mark minskar till förmån för att kunna bygga högre
punkthus. Bestämmelser ang. exploateringsgrad läggs till. Ändringar i
planbeskrivning markeras med lodrätt streck i kanten.
Handlingarna finns på www.ronneby.se/bjornen10.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha
något att erinra.
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Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något
att erinra.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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§ 225

Dnr 2019-000349 310

Flytt av den digitala infartsskylten vid väg 27
Sammanfattning
Placeringen av den digitala infartsskylten vid väg 27 har anmälts till
Länsstyrelsen av Trafikverket som varande trafikfarlig. Trafikverket kräver
att skylten flyttas utanför vägens säkerhetszon (10 meter från asfaltskant).
Efter att ha gått igenom ursprungliga ansökningar och tillstånd har
Kommunikationschefen och Kommunjuristen kommit fram till att skylten
verkligen är felplacerad. Trafikverket har gått med på att dra tillbaks sin
anmälan om skylten flyttas skyndsamt och Kommunen har yrkat på att
Länsstyrelsen avskriver ärendet. Besked om detta väntas inom en månad.
En flytt av skylten är förstås behäftat med kostnader som idag inte finns
budgeterade. Baserat på kostnaderna för att montera skyltarna äskas därför
200 000 kr för flytt av skylten.
Bedömning
Länsstyrelsens beslut (bilaga 1) från 2014-07-04 avseende skylten på väg 27
är formulerat som följer:
Gällande skylten på riksväg 27, norr om Ronneby, har länsstyrelsen vid
besök på platsen uppfattat det som att den skylt som finns uppsatt idag byts
mot den digitala skylten. I sådant fall anser inte länsstyrelsen att skyltens
placering kommer att störa trafiken. Vidare står den inte vid en komplicerad
trafiksituation, t.ex. korsning eller cirkulationsplats. Ej heller kan
landskapsbilden anses påverkas på sätt som medför att tillstånd inte kan ges.
I platsbeskrivningen har dock kommunens tjänsteman (2015-06-25) visat på
en annan plats – se bilaga 2. I den bilagan finns följande bild:
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I bilden syns den befintliga skylt (vid pilen) där den digitala infartsskylten nu
är placerad
Det förefaller troligt att Trafikverket sett och accepterat placeringen som
föreslås i bilaga 2, vilket i sin tur har lett fram till anmälan då skylten faktiskt
nu är placerad på en annan plats och i allra högsta grad inom vägens
säkerhetszon.
Detta innebär att Länsstyrelsen har underlag för att undanröja det befintliga
tillståndet om ärendet går vidare. För att undvika en långdragen process med
ansökan av nytt tillstånd har samtal förts med Trafikverket som även besökt
platsen tillsammans med tjänstemän från Kommunen. I diskussionen med
Trafikverket, efter deras anmälan, har Kommunen anvisats en plats som
ligger i linje med Kommunens eget initiala förslag. Där är även elskåpet som
försörjer skylten placerat.
Om en flytt sker skyndsamt drar Trafikverket tillbaks sin anmälan vilket gör
att Länsstyrelsen kan avskriva ärendet.
Tjänstemännens bedömning är att en flytt av skylten bör initieras så fort som
möjligt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anslå 200 000 kronor i
investeringsmedel för flytt av den digitala infartsskylten vid väg 27.
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Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anslå 200 000 kronor i investeringsmedel för flytt av
den digitala infartsskylten vid väg 27. Finansiering sker via extern
upplåning.
Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 200 000 kronor i
investeringsmedel för flytt av den digitala infartsskylten vid väg 27.
Finansiering sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 226

Dnr 2019-000364 001

Val till föreningsstämma med energikontor sydost
Sammanfattning
Föreligger ärende om val av ombud till föreningsstämmor med Energikontor
Sydost för mandatperioden 2019-2022.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att utse Kenneth Michaelsson som ordinarie ombud
med Magnus Pettersson som ersättare till Energikontor sydosts
föreningsstämmor under perioden 2019-2022.
Arbetsutskottet förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att utse Kenneth Michaelsson som ordinarie ombud
med Magnus Pettersson som ersättare till Energikontor sydosts
föreningsstämmor under perioden 2019-2022.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Kenneth
Michaelsson som ordinarie ombud med Magnus Pettersson som ersättare till
Energikontor sydosts föreningsstämmor under perioden 2019-2022.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 227

Dnr 2019-000301 001

Inrättande av strategisk lokalförsörjningsfunktion
Sammanfattning
Under hösten 2018 gjordes en översyn av den tekniska verksamheten i
Ronneby kommun. Uppdraget genomfördes av ett upphandlat företag, Public
partner. Slutrapporten lämnades i oktober 2018,
Ur rapporten, den del som handlar om lokalförsörjning.
”Den enskilt viktigaste iakttagelsen vi gör är kopplad till den
långsiktiga lokalförsörjningen. Vi ser att arbetet med dessa frågor
kännetecknas av kortsiktighet och med svag samverkan mellan den
tekniska verksamheten och kärnverksamheten. I vissa fall
förekommer det att verksamhetschefer vid kärnverksamheten, på
egen hand, ansvarar för sin lokalförsörjning utan medverkan från de
lokalansvariga.
Konsekvenserna kan bli följande:





Lösningar som kommer snabbt och nära inpå brukar bli
kostnadsdrivande
Juridiska och ekonomiska risker när verksamhetschefer
ingår egna avtal med externa hyresvärdar.
Avsaknad av strategisk och långsiktig styrning medför
ofta stora ekonomiska konsekvenser. Generellt sett
brukar riktvärdet för lokalkostnader var ca 20% av
driftbudgeten. För Ronneby skulle detta innebära att
varje procent lokalkostnad motsvarar ca 3 mkr.

För den kortsiktiga lokalförsörjningen ser vi inte något tydligt regelverk
för relationer, spelregler och incitament för aktörerna. Konsekvenserna
kan bli följande,



Justerandes sign

Verksamheterna sitter med överytor, som skulle kunna
frigöras för annan verksamhet”
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Vid samtal som jag själv haft med chefer som representerar
kärnverksamheterna, har det framkommit behov av en strategisk
lokalförsörjningsfunktion. Min bedömning är att Ronneby Kommun skulle
kunna effektivisera lokalbehovshanteringen, både när det gäller långsiktiga
och kortsiktiga behov.
Förslag
 En strategisk lokalförsörjningsfunktion skapas inom den nybildade
mark-och exploateringsenheten.


En tjänst flyttas från förvaltningen för Teknik- fritid- och kultur, till
mark- och exploteringsenheten. Tjänsten benämnes lokalstrateg.



Samtliga behov av lokaler, interna och externa, inom koncernen skall
anmälas till lokalförsörjningsfunktionen, som gör en bedömning av
vilka lokaler som finns lediga.



De kommunala bolagen anmäler alltid lediga lokaler till
lokalstrategen



Hyresavtal, interna och externa, tas fram av
lokalförsörjningsfunktionen, men kan undertecknas av respektive
chef enligt gällande delegation. Vissa avtal skall beslutas av
Kommunfullmäktige.



Samtliga hyresavtal dokumenteras och finns tillgängliga inom markoch exploateringsenheten. Uppsägning av avtal anmäles alltid till
lokalstrategen.



Lokalstrategen, tillsammans med representanter för förvaltningarna,
tar fram rutiner, referensgrupp mm, för det gemensamma arbetet.



En långsiktig strategisk lokalförsörjningsplan tas fram skyndsamt.
Mark- och exploateringsenheten, i samverkan med berörda
förvaltningar, utreder vilka framtida behov av nybyggnationer och
ombyggnationer som finns och med detta vilka ekonomiska och
politiska beslut som krävs.

Sedan tidigare är 50 % tjänst, projektassistent, överflyttad från Teknik- fritid
och kulturförvaltningen. Med lokalstrategen föreslås att medel för 150 %
tjänst flyttas över från förvaltningen för Teknik- fritid- och
kultur till Kommunledningsförvaltningen, Mark- och
exploateringsenheten.
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Förslag till beslut
Föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget
ovan, samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta
enligt förslaget.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget med tillägget att 124 000 kronor
tillförs mark- och exploateringsenheten för ökade lönekostnader 2019.
Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. Yttrande
i ärendet begärs in från teknik-fritid- och kulturnämnden innan behandling i
kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Bengt
Sven Åke Johansson (SD), Ola Robertsson (S), Malin Månsson (S), Roger
Gardell (L) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar på att återremittera ärendet i väntan på
yttrandet från teknik-fritid- och kulturnämnden.
Ola Robertsson (S) och Malin Månsson (S) yrkar bifall till Tommy
Anderssons (S) yrkande.
Kenneth Michaelsson (C) och Roger Gardell (L) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning 1
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på om frågan ska avgöras idag
eller återremitteras och finner att frågan ska avgöras idag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar återremittera ärendet röstar ja.
De som önskar avgöra ärendet idag röstar nej.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges fem (5) ja-röster och
tolv (12) nej-röster varefter ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Namn

Nej

Kenneth Michaelsson (C)

X

Lena Karstensson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Magnus Persson (M)

X

Tim Svanberg (C)

X

Roger Gardell (L)

X

Stefan Österhof (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Malin Månsson (S)

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson
(SD)

X

Tomas Lund (SD)

X

Gina Hellberg Johansson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Totalt
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget med
tillägget att 124 000 kronor tillförs mark- och exploateringsenheten för
ökade lönekostnader 2019. Medel tas från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader. Yttrande i ärendet begärs in från teknik-fritid- och
kulturnämnden innan behandling i kommunfullmäktige.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 228

Dnr 2019-000344 170

SMS-livräddare i Blekinge
Sammanfattning
Föreslår härmed att Ronneby kommun etablerar samarbete och ställer sig
bakom konceptet SMS - livräddare, enligt bifogat förslag. Förslaget har
tagits fram i samverkan mellan region Blekinge och övriga
Blekingekommuner. Förslaget har också diskuterats i regionsamverkan samt
i regionchefsgruppen.
Förslaget är att Region Blekinge står för kostnaderna för installation av
teknisk utrustning, implementering och initial projektledning. Den beräknade
årliga driftskostnaden föreslås delas mellan Region Blekinge, som står för
hälften av driftskostnaden, och länets fem kommuner som står för resterande
hälften, fördelat efter aktuell befolkningsmängd (fördelningsnyckel).
För Ronnebys del blir kostnaden 78 tkr i årlig driftskostnad.
Förslag till beslut
Föreslås att Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget ovan samt avsätta
78 tkr kronor årligen för driftskostnader för sms- livräddare.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget ovan samt avsätta
78 tkr kronor årligen för driftskostnader för sms- livräddare. Finansiering för
år 2019 tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Finansieringen för kommande år hänskjuts till budgetberedningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget
ovan samt avsätta 78 tkr kronor årligen för driftskostnader för smslivräddare. Finansiering för år 2019 tas från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader. Finansieringen för kommande år hänskjuts till
budgetberedningen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 229

Dnr 2019-000305 001

Instruktion för kommundirektör
Sammanfattning
Sedan 1 januari 2018 finns ett lagkrav att kommunstyrelsen ska anta en
instruktion för den ledande tjänstemannen i kommunen. Uppgiften att ta
fram en instruktion har vilat på kommundirektören, i april 2019 övergick
uppgiften på kommunjuristerna. Detta är ett förslag till instruktion för
kommundirektör i Ronneby kommun.
Bedömning
Regeringens motiv till att införa ett krav på instruktion för direktören är att
SOU 2015:24 visade att det finns en hög omsättning av kommundirektörer i
kommuner och landsting vilket delvis kunde kopplas till samarbetsproblem
med politiker eller andra tjänstemän. Något som i sin tur kunde tänkas bero
på oklarheter i rollfördelning vilket lett till konflikter som kunnat medföra att
den ledande tjänstemannen fått sluta.
Av lagen framgår att styrelsen ska fastställa hur direktören ska leda
förvaltningen under styrelsen. I instruktionen ska också direktörens övriga
uppgifter fastställas. Ambitionen är att arbetet med upprättandet av
instruktionen ska leda till en dialog och en diskussion om
uppgiftsfördelningen mellan de förtroendevalda och direktören.
Regeringens syfte med att föreslå ett krav på att styrelsen fastställer en
instruktion för direktören är att detta ska bidra till att skapa ett bra samspel
mellan de förtroendevalda och direktören. En tydlig fördelning av uppgifter
innebär normalt en bättre samverkan. Finns det en instruktion för en sådan
fördelning och ett sådant samspel, finns det också förutsättningar för ett
fungerande samarbete. Vid en eventuell konflikt kan det vara en fördel att
kunna luta sig mot vad som har reglerats i en instruktion.
Regeringen identifierar att en instruktion för kommundirektören kan komma
att innehålla ärenden som gränsar till sådant som anges i en
delegationsordning. I fall där ärenden i delegationsordningen och
instruktionen tangerar varandra kan det vara lämpligt att styrelsen i
instruktionen både tar upp delegationen och de övriga arbetsuppgifterna.
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Det framgår inte i lag eller förarbeten exakt vad en instruktion ska innehålla.
SOU 2015:24 del A, s. 268 lyfter dock ett exempel från
Kommundirektörsföreningen, som sedan hänvisats till under
lagstiftningsprocessen. Den checklistan har därför använts brett i hela landet,
så också i detta fall. Checklistan finns bilagd som underlag för den hugade.
Uppgiften att ta fram en instruktion har vilat på kommundirektören, i april
2019 övergick uppgiften på kommunjuristerna. Detta är således ett förslag
till instruktion för kommundirektör i Ronneby kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta
Instruktion för kommundirektör.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta
Instruktion för kommundirektör.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen antar Instruktion för kommundirektör, till detta protokoll
bifogad bilaga 3.
________________
Exp:
Kommundirektören
Kommunjuristerna
Kanslichefen
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§ 230

Dnr 2018-000496 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Roger Gardell (L) avseende möjlighet för privata
restauranger att leverera mat till våra skolor och
äldreboenden
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-04-11 § 47
Roger Gardell yrkar på att privata restauranger får möjlighet att upphandla
leveranser av mat till kommunala skolor och äldreboenden där
tillagningskök inte finns eller är planerade.
Bedömning
Samtliga äldreboenden utanför centrala Ronneby, Lindebo i Bräkne-Hoby,
Backen i Backaryd, Björkliden i Eringsboda, Ålycke i Johannishus och
Olsgården i Kallinge, har idag produktion i egna kök. Köken producerar mat
till sina boende samt till hemmaboende i området, förutom Olsgården som
bara producerar till sina boende.
I centrala Ronneby produceras maten i det nybyggda köket Knut Hahn som
tillagar 150 portioner middag och 150 portioner kvällsmat till boende på
Vidablick, Ågårdsbo, Parkdala kortis samt 150 portioner lunch till
hemmaboende i Ronneby centralort, Kallinge och Saxemara.
Köket Knut Hahn producerar även mat till skolor och förskolor. Efter
färdigställande av ”Framtidens skolor” kommer köket Knut Hahn att
producera 400 portioner till Fredriksbergsskolan och 110 portioner till
Fridhems fsk som inte kommer ha eget tillagningskök.
Savannens fsk i Bräkne-Hoby producerar 35 portioner till Galaxens fsk och
55 portioner till Saltkråkans fsk. Backen i Backaryd producerar 90 portioner
till Backarydskolan och 40 portioner till Backaryd fsk. Björkliden
producerar 80 portioner till Eringsbodaskolan och 25 portioner till
Eringsboda fsk. Backsippans fsk producerar 185 portioner till
Listerbyskolan, 125 portioner till Johannishusskolan och 30 portioner till
Prästgårdens fsk. Kallingeskolan producerar 120 portioner till
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Hallabroskolan, 45 portioner till Hallabro fsk, 200 portioner till
Slättagårdsskolan, 15 portioner till Rävens fsk och 15 portioner till Myrans
fsk. Ålycke producerar 45 portioner till Nyponets fsk.
Totalt sett lagas 2065 portioner mat till förskolor, skolor och äldreomsorg
som inte har egna tillagningskök. Av dessa 2065 portioner produceras ca
1700 portioner i nybyggda kök som dimensionerats för denna produktion.
Köket Knut Hahn har varit i bruk i 2,5 år och dimensionerades för att kunna
klara av en produktion av 500 portioner till äldreomsorgen samt 2000
portioner till skolor och förskolor. Bland annat byggdes en vagnhall med
plats för 50 värmevagnar där 38 av dessa platser är avsedda för utskick av
mat till äldreomsorgens särskilda boenden, kortis, trygghetsboenden och
dagcentraler samt 4 platser för utskick till kvarvarande skolor och förskolor.
Separat utrymme anpassades också för att kunna packa lunchportionerna till
hemmaboende. Köket har även ett nytt reservaggregat om behov av sådant
skulle uppstå och är det kök som är rustat vid en eventuell kris.
Kallingeskolans kök och Backsippans fsk har nybyggda kök under de
senaste 5 åren och är dimensionerade för den tänka produktionen enligt
ovan.
Kommunen har redan betalt för att bygga kök i storlek att klara den framtida
produktionen. Tas produktion bort från köken blir köken onödigt stora och
byggkostnaden har blivit onödigt dyr. Personalbehovet blir inte lika stort
vilket kan leda till arbetslöshet för hela eller delar av den friställda
personalen.
Har privata restauranger har kapacitet att laga den mängd portioner som
varje enskild skola, förskola eller äldreboende behöver? Finns kunskapen att
tillaga en väl sammansatt kost som motsvarar skollagens krav på
näringsriktig mat? Finns kunskapen att laga och kvalitetssäkra specialkost
och anpassad kost/konsistens? Finns kunskap om äldres behov av
näringstätare mat och mellanmål? Finns resurser hos privata aktörer att
tillhandahålla övriga livsmedel till frukost och mellanmål? Har de plats för
de värmevagnar som behövs för transporten till förskolor, skolor och
äldreboenden?
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Att skriva ett förfrågningsunderlag för ändamålet är både svårt och
tidskrävande. Finns den resursen? Ska man fråga vad man får för en viss
peng eller fråga vad det kostar att producera det man önskar? Finns resurs
(controller) att kontrollera att avtalet följs?
Vid den tid då kommunen sa upp avtalet med G-klavens skola hade de
väldigt svårt att hitta en restaurang som var villig att producera mat till
samma kostnad som de betalt till kommunen. Vissa kommuner i landet har
även erfarenhet av att privata aktörer inte velat laga specialkost och anpassad
kost/konsistens. Kommunerna får då producera den specialanpassade maten i
egen regi vilket ger dyrare portionskostnad än för ordinarie tillagad mat på
grund av ökade kostnader för speciella livsmedel, personal och transporter.
Om den privata aktören inte kan tillhandahålla livsmedel till frukost och
mellanmål får antingen mottagningsköket/avdelningen beställa själva från
leverantör, vilket innebär stora förpackningar som är utrymmeskrävande
eller beställa varorna från dagens tillagningskök, vilket kräver fortsatta
transportkostnader.
Förslag till beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-04-11
Teknik fritid- och kulturnämndens allmänna uppfattning är att all tillagning
av kost skall ske i egen regi och är därför inte positiva till att upphandla
externa leverantörer från t ex privata restauranger oavsett om tillagningskök
finns eller är planerade i närområdet. Vidare föreslås kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) och Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Roger Gardell (L) yrkar på att återremittera ärendet för att utreda och se över
möjligheterna för privata aktörer att leverera mat till kommunala skolor och
äldreboenden.
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Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning 1
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Reservation
Roger Gardell (L) reserverar sig mot att inte återremittera ärendet.
Propositionsordning 2
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 231

Dnr 2017-000589 101

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP)
avseende att servera helt vegetarisk-vegansk mat i
skolan och förskolan
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2019-04-11 § 48
Lova Necksten från Miljöpartiet föreslår i en motion att Ronneby kommun
ska servera helt vegetarisk-vegansk mat till de som önskar detta i våra skolor
och förskolor samt att kockar och övrig kökspersonal vid behov ges
fortbildning i att laga helt vegetarisk-vegansk kost. Enligt Lova Necksten är
de elever som idag önskar äta vegansk kost hänvisade till skolans
salladsbuffé vilket gör det svårt att få till en fullvärdig måltid som kan
tillgodose elevernas näringsbehov.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att
kompletteras med ett beslutsförslag.
Bedömning
From ht 2002 skall elever/barn som önskar annan kost av religiösa/etiska
skäl erbjudas alternativ till fläskkött när det gäller luncher. Alternativet
kommer baseras på annan animalisk produkt eller vegetarisk kost enligt
elevens önskemål.
Eftersom det kan finnas önskemål om annat utbud av mat begränsas
förändringen till att gälla elever/barn som inte äter fläsk.
Vegetarisk kost delas traditionellt in i olika grupper:
Veganmat består helt av vegetabilier utan något inslag från djurriket, alltså
varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung.
Lakto-vegetarisk mat innehåller vegetabilier och mjölkprodukter.
Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller vegetabilier, mjölkprodukter och även
ägg.
Kostenheten serverar sedan 2002 lakto-ovo-vegetariska maträtter till
barn/elever som inte äter fläsk och önskar vegetarisk kost samt till
barn/elever som önskar halalslaktat kött. Kostenheten serverar även elever
som önskar vegetarisk kost lakto-ovo-vegetarisk kost efter att det fått
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information av skolsköterskan om vikten att inte bara utesluta vissa
livsmedel utan att ersätta dessa med andra vegetabilier. Vi har salladsbufféer
på samtliga skolor som erbjuder olika grönsaker och rotfrukter tillsammans
med baljväxter och 2 dressingar varav en är oljebaserad för att passa
veganer.
Med lakto-ovo-vegetarisk kost är det lätt att äta tillräckligt med protein men
det kan däremot vara svårt att komma upp i tillräckliga mängder järn. Mjölk,
ost och ägg är rika på protein, många mineraler och vitaminer men har ett
lågt innehåll av järn. Goda vegetabiliska järnkällor är böner, linser, ärtor,
fullkornsprodukter och de flesta mörkgröna grönsaker (exempelvis grönkål
och spenat).
Att utesluta animaliska livsmedel helt, det vill säga att bara äta veganmat,
kräver goda kunskaper om mat, näringsämnen och noggrann planering.
Veganmat saknar helt vitamin B12, som bara finns i animaliska livsmedel.
Det är också betydligt svårare för kroppen att utnyttja järnet i vegetabilierna.
Oftast innehåller veganmat även mindre protein, kalcium, riboflavin (B2)
och D-vitamin än en meny med animalier. Eftersom en veganmeny aldrig
kan göras helt näringsmässigt tillfredställande krävs därför kosttillskott av
åtminstone vitamin B12 och D-vitamin. Det är också viktigt att ha en bra
dialog med vårdnadshavaren, och vara tydlig med att det är vårdnadshavaren
och inte förskolan/skolan, som ansvarar för att maten kompletteras med
kosttillskott.
Tallriksmodellen för vegetarianer har tre delar:
Den första fylls med potatis, pasta, bulgur, bröd eller liknande. Gärna
fullkornsprodukter. För den som behöver mycket energi kan den här delen
göras större.
Den andra, lika stora delen, fylls med grönsaker och rotfrukter. För den som
vill hålla igen, kan den här delen gärna få utgöra halva tallriken.
Den sista, lite mindre delen, fylls med baljväxter, sojaprodukter, quorn eller
ägg (quorn och ägg är ej veganmat).
Således finns idag möjlighet för veganer att äta varm potatis, pasta, bulgur
eller liknande, grönsaker, rotfrukter och dressing. Vissa av våra vegetariska
rätter är även veganska och då skriver vi ut det på menyn på
Gymnasieskolan Knut Hahn och Kallingeskolan där vi erbjuder vegetarist
alternativ till samtliga elever.
Livsmedelsverket avråder inte från veganmat om förskolan och skolan har
den kompetens och resurser som krävs för att servera en väl planerad
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veganmeny. Kunskap om veganmat är idag inte allmän kunskap och finns
inte hos personalen i kommunens kök. Vi uppskattar att det är ganska få som
önskar veganmat vilket gör att arbetsinsatsen och kostnaden blir betydande
per portion med utbildning, menyplanering samt själva matlagningen.
Kostenheten är idag resursmässigt inte anpassad att kunna tillgodose
önskemål om veganmat. Kostenheten ställer sig dock positiv till att
undersöka möjligheten att införa t ex en 4 veckors rullande, näringsberäknad
veganmeny för att tillgodose önskemål och samtidigt säkerställa
näringsriktigheten. Detta kräver eventuellt att kostpolicyn ändras samt att
dialog med vårdnadshavare säkerställs angående vårdnadshavarens ansvar
att maten kompletteras med kosttillskott.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås ge kostenheten i uppdrag att
utreda vilka koster som ska tillhandahållas inom Ronneby kommuns skolor
och förskolor. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att motionen är besvarad med detta.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) och Lova
Necksten (MP).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 232

Dnr 2018-000739 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på att
långsiktigt trygga vattenförsörjningen i kommunen
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen från Gabriella Majlinger
Ströman med förslag om att införa avsaltningsanläggningar för att långsiktigt
trygga vattenförsörjningen i kommunen.
Bedömning
En begäran om yttrande på medborgarförslaget skickades till Miljöteknik.
Miljötekniks yttrande
Ronneby Miljö & Teknik AB ställer sig positiva till fortsatt arbete gällande
en avsaltningsanläggning för att trygga dricksvattenförsörjningen. Dock bör
ett fortsatt arbete gälla en regional anläggning och gemensam utredning då
kommunerna i länet står inför liknande problematik med kortare perioder
med nederbörd och snösmältning som fyller på ytvatten och
grundvattentäkterna. En gemensam anläggning innebär fördelar både i
driftkostnader och andra avseende som miljöpåverkan och skydd av
dricksvattnet/täkten.
Teknikerna för avsaltning är relativt likvärdig men kan se ut så här;
Råvattenintag, grovfiltrering, filtrering med omvänd osmos,
återmineralisering, alkalisering, desinfektion (UV) och distribution. Det som
skiljer i avsaltningsanläggningarna är anpassningen för råvattnet som tas in,
dvs vilka membran som används i den omvända osmosen. Valet av membran
(filtreringsstorlek) påverkar även energianvändningen då det kräver ett högre
tryck ju finare membran som väljs.
För att utarbeta en processlösning med anpassad utrustning krävs en mer
omfattande förstudie och längre provtagningsserie utav råvattnet. Vattnet i
havet har en större variation över årstiderna än till exempel ett råvatten från
grundvatten. Likaså är det inte enkelt att jämföra energiförbrukning och total
kostnad då processlösning och utrustning inte är känd. I en mer omfattande
studie bör även miljöaspekterna vägas in då det bland annat används
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kemikalier för att det inte ska koagulera på membranytorna, likaså
kemikalier för att tvätta dem. Detta bildar tillsammans en ständig ström av
avloppsvatten från anläggningen. Anläggningar utav sådan typ avjoniserar
även vattnet totalt och producerar ett destillerat vatten som behöver
återmineraliseras för att kunna distribueras till konsumenterna som
dricksvatten.
Ronneby Miljö & Teknik AB arbetar i nuläget med att säkra
dricksvattenförsörjningen med de kända täkter som finns i kommunen.
Karlsnäs råvattentäkt kan leverera 10.100m3/dygn vid maxdygn vilket
beräknas förse alla kommuninvånare med dricksvatten. Förstudie för att
bygga ut Brantafors vattenverk och ledningsnätet pågår. Samtidigt inventeras
övriga etablerade täkter för att skydda vattnet samt optimera råvattenuttag
gentemot tillgång och inte enbart förlita sig på en råvattentäkt.
Ovan nämnd reningsteknik för havsvatten kan även appliceras på en av de
största kända grusåsarna med grundvatten i Blekinge, Bredåkra deltat, då
filtreringen är av sådan typ att nano-strukturer kan avlägsnas. Positiva
effekter utav en sådan anläggning torde både vara av rening av förorenat
område samtidigt som dricksvattentillgången säkras.
Ytterligare ett område som inte är långt prövat nationellt med däremot
internationellt är att rena avloppsvatten för att framställa dricksvatten.
Liknande teknik som för att rena havsvatten kan användas. För att göra detta
vatten accepterat som dricksvatten kan det eventuellt förstärka grundvattnet i
exempelvis Johannishussåsen vilket görs redan idag men med ett renat
ytvatten.
Nuvarande dricksvattenproduktion uppgår till ca 6.500m3/dygn.
Översiktsplanen (antagen 2018-06-20 KF) beskriver en befolkningsökning
från 29.200 till 31.000 personer fram till 2035. I nuläget är 84% anslutna till
det kommunala nätet. Med dessa procentuella ökningar samt en plan på
växande handel, infrastuktur beräknas en kapacitet på 10.000 m3/dygn trygga
dricksvattenförsörjningen i Ronneby kommun på längre sikt.
Ronneby Miljö & Teknik AB anser att en helhetslösning för
dricksvattenförsörjningen ligger utanför ramen om dess åtagande och
beslutsrätt och bör behandlas politiskt då avgränsningen är av sådan
omfattande ekonomisk och geografisk karaktär.
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Ronneby Miljö & Teknik AB ställer sig positiva att utreda frågan vidare med
havsvatten, dock på regional nivå för att framställa dricksvatten. Kapacitet
för
Ronneby Kommun beräknas till 10.000m3/dygn inklusive utbyggnad
ti|l2035.
Gällande energiförbrukning och reningstekniker bör en mer omfattande
utredning öras med hänsyn till råvattenkvalitet och anpassad processlösning.
För framtiden och den lokala miljösituationen bör även en utredning på
kommunnivå innefatta försörjning från Bredåkra deltat och renat
avloppsvatten..
Förslag till beslut
Kommunstyrelsenarbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget bifalles. Miljöteknik får
i uppdrag att utreda frågan vidare med avsaltningsanläggning för att rena
Östersjövatten, Bredåkradeltat och avloppsvatten.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med motiveringen att
kommunen följer tekniken inom området och vill förtydliga att det i
dagsläget inte råder vattenbrist utan snarare överföringsbrist.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Lova Necksten (MP) och JanEric Wildros (S).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
med motiveringen att kommunen följer tekniken inom området och vill
förtydliga att det i dagsläget inte råder vattenbrist utan snarare
överföringsbrist.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 233

Dnr 2019-000005 101

Delegationsbeslut 2019

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras:
1. Beslut om Ronneby kommun avstår från att yttra sig över SOU
2019:16 Ny kärntekniklag.
2. Sammanställning av delegationsbeslut, mark- och
exploateringsenheten..
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.
Arbetsutskottets förslag 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar de återrapporterade delegationsbesluten till
protokollet.
________________
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§ 234

Dnr 2019-000004 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet:
3. Bengt-Olof o Monika Nilsson, anmälan om störande buller från
vindkraftverket i Lilla Kulleryd
4. Energikontorsydost, Kallelse till föreningsstämma och tillägg
Kallelse till föreningstämma
5. Länsstyrelsen Blekinge, Beslut – Ändring av villkor i gällande
tillståndsbeslut
6. Länsstyrelsen Blekinge, Vård- och underhållsplan för Brunnsparken
7. Ronnebyhus, Årsredovisning 2018 och Årsredovisning Ronnebyhus
Holding AB
8. SKL, Cirkulär 19:21
9. Inera, Om Ineras nya styrelseordförande
10. Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Årsredovisning 2018
11. Länsstyrelsen Blekinge, Idag släpps rapporten. Besöksnäringen i
Blekinge ur ett utvecklingsperspektiv
12. Länsstyrelsen Blekinge, Beslut gällande tillstånd att bedriva träning
och arbete med sökhund vid eftersläckning av skogsbränder under
den sk hundförbudstiden
13. RWA, Är din kommun Årets medmänskliga kommun 2019?
14. Swedavia, Information om adressering till Swedavias flygplatser
15. SKL, Cirkulär 19:01, 19:18,19:19, 19:20
16. Teliacompany, Framtidens nät
Protokoll

Justerandes sign

-

Regionala samverkansrådet 2019-04-02

-

Kommunala rådet för funktionshinder, 2019-02-13, 2019-04-10
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Protokollsutdrag
Äldrenämnden 2019-04-24 § 60
Socialnämnden, 2019-04-23 § 69
Beslut
Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 235

Dnr 2019-000382 001

Anställningsstopp
Sammanfattning
Med anledning av att kommunens ekonomiska resultat för 2019 pekar på ett
betydande underskott, närmare 30 miljoner, föreslås följande
Dels ett anställningsstopp inom samtliga förvaltningar.
Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med
behörighet och legitimation, förskollärare och barnskötare), vård- och
omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig assistans)
samt personal inom kostenheten (måltidpersonal, kockar, kokerskor), dock
skall även undantagna tjänster prövas av förvaltningschef, så också
vikariebehov.
Mer- och övertid beviljas bara i nödfall.
Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet.
Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av kommundirektören.
Dels uppmanas nämnderna att besluta om inköpsstopp av varor och tjänster
som inte är direkt nödvändiga för att bedriva verksamheten. Generellt
undantagna från inköpsstoppet bör vara varor och tjänster som är direkt
kopplade till brukare, elever m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och
matvaror.
De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så liten
omfattning som möjligt och helst inte alls.
Tjänsteresor prövas av förvaltningschef.
Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del bedrivs genom
konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och planverksamheten.
Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i närtid.
Beställningar som är gjorda berörs inte.
Dels, externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av
kommunstyrelsen arbetsutskott, Ksau.

Justerandes sign
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Dels ges ett uppdrag till ekonomichefen att följa upp tillfälliga statsbidrag
2017-2019 inom alla verksamheter och hur dessa påverkat verksamheternas
personalbudget efter det att statsbidraget upphört.
Redovisning sker i samband med uppföljning av Tertial 2.
Förslag till beslut
Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom
ovanstående förslag och att omprövning sker efter tertial 2.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Nicolas
Westrup (SD), Malin Månsson (S), Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric
Wildros (S), Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V) och Stefan Österhof (S).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att
beslutet justeras omedelbart.
Propositionsordning
Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande:
Dels ett anställningsstopp inom samtliga förvaltningar.
Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med
behörighet och legitimation, förskollärare och barnskötare), vård- och
omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig assistans)
samt personal inom kostenheten (måltidpersonal, kockar, kokerskor), dock
skall även undantagna tjänster prövas av förvaltningschef, så också
vikariebehov.
Mer- och övertid beviljas bara i nödfall.
Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet.
Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av kommundirektören.
Dels uppmanas nämnderna att besluta om inköpsstopp av varor och tjänster
som inte är direkt nödvändiga för att bedriva verksamheten. Generellt
undantagna från inköpsstoppet bör vara varor och tjänster som är direkt
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kopplade till brukare, elever m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och
matvaror.
De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så liten
omfattning som möjligt och helst inte alls.
Tjänsteresor prövas av förvaltningschef.
Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del bedrivs genom
konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och planverksamheten.
Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i närtid.
Beställningar som är gjorda berörs inte.
Dels, externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av
kommunstyrelsen arbetsutskott, Ksau.
Dels ges ett uppdrag till ekonomichefen att följa upp tillfälliga statsbidrag
2017-2019 inom alla verksamheter och hur dessa påverkat verksamheternas
personalbudget efter det att statsbidraget upphört. Redovisning sker i
samband med uppföljning av Tertial 2.
Omprövning sker efter tertial 2.
Beslutet justeras omedelbart.
________________
Exp:
Samtliga förvaltningar och nämnder
Samtliga enhetschefer
Akten

Justerandes sign
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Säljare:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Adress:

Stadshuset,

Telefon:

04s7 61 80 00

Org.nr:

212000-0837

Köpare:
Adress:

Food Folk Sverige AB, nedan kallad köparen
127 85 Skärholmen

Org nr:

556181-2297
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Överlåtelseftirklaring och fastighetens omfattning
Kommunen överlåter och ftirsäljer härmed till köparen den del av fastigheten Ronneby
om ca 4000 kvm som markerats på bifogad karta.

22:l
2

Köpeskilling

2.1

Köpeskillingen på 100 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på
tillträdesdagen.

2.2

Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro 110020-5. När köpeskillingen
åir betalad, ska Kommunen omgående överlämna kvitterat köpebrev.

2.3

Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöriga kartor och andra
handlingar jml4 kap 20 g JB.

3

Tillträdesdag mm
Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3
vunnit laga kraft. Förtida tillträde kan ske genom skriftlig överenskommelse efter det att
Ronneby Kommuns Kommunfullmtiktigebeslut vunnitlagakraft och vid den tidpunkt
då bygglov åir beviljat.

3.1

3.2

Köpet enligt det hiir avtalet ska ske genom avstyckning.

3.3

Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriftirrättningen.
Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken harmed
bitrads av Kommunen. Köparen svarar fiir kostnaden ftir fastighetsbildningen.

3.4

Köparen har innan tillträdesdagen rätt att disponera överlåtelseområdet ftir
undersökningar och markarbeten. Samtliga åtgärder som utftirs innan tillträdesdagen
utftirs på egen risk. Köparen har inte rätt till ersättning ftir nedlagda kostnader även om

/,u fu
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köpet inte genomftirs. Om köpet inte genomftirs och överlåtelseområdet har ftirsämrats
på grund av åtgärder som utftirts av Köparen har kommunen rätt till ersättning
motsvarande den faktiska kostnaden ftir återställande av området.

4

Exploateringsskyldighet

4.1

Köparen skall exploatera avstyckningslotten ftjr byggande av restaurang. Uppftirandet
av byggnaden skall till väsentliga delar ha skett inom 18 månader efter äet ålt fop*rn
har tillträtt fastigheten.

4.2

Om Köparen inte har exploaterat avstyckningsområdet enligt 4.1 skall densamme
omgående meddela Kommunen sina avsikter. Kommunen har rättattåterköpa
avstyckningslotten ftir motsvarande köpeskilling enligt 2. 1.

5

Fastighetens skick
Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa nägraanspråk i någon
form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fef i någon form.
Kommunen bekräftar genom detta avtal att inga awikelser eller andra biister är kända,
eller borde varit kända, avseende Fastigheten

5.1

6
6.1

Fördelning av utgifter mm
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av
Kommunen.

6.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen

ska bäras av

Köparen.

7
7.1

Inskrivningsåtgärder mm
Köparen ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

7.2

Köparen ska lämna grannemedgivande vid eventuell byggnation av intilliggande
fastigheter i enlighet med gällande plan ftir området. Under ftirutsättning uit raau.t
medgivande inte medfcir väsentligt men ftir Köparen och/eller den verksamhet Köparen
direkt eller indirekt avser att bedriva på Fastigheten.

7.3

Om köparen överlåter hela eller del av fastigheten enligt detta avtal ska Köparen vid
överlåtelsen tillse att de skyldigheter som regleras i detta avtal alltjämt ska galla mot den
nye ägaren. Bryter Köparen mot detta, ska Köparen på begäran av Kommunen till
Kommunen omgående utbetala ett vite om 50 procent av köpeskillingen.

8

Tvist

8.1

Tvist med anledning av detta k<ip ska avgöras av allmän domstol.

9

Förutsättningar ftir avtalets giltighet
För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmiiktige

9.1

godkänner det. Om Kommunfullmdktige godkänner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ftrutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är

Å.fu
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lagakraftvunnet, anses ingånget fran och med dagen efter att Kommunfullmtiktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

9.2

Avtalets giltighet ftirutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomftirande av en avstyckning.

9.3

Om ftirutsättningarna enligt 9.1 och 9.2inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. Eventuell återställning av marken ska ske på
köparens bekostnad.

9.4

Avtalets giltighet ftirutsåitter att Köparen beviljas bygglov fiir uppfiirande av
restaurangbyggnad och dåirtill hörande anläggningar.

10

Anslutningsavgifter
10.1 Avgifter ftir anslutning till el, fiber, avlopp och fiarrvtirme ingår ej i köpeskillingen och
skall erläggas i siirskild ordning enligt taxor.

11
1

Avtalsexemplar

1.1 Det

håir avtalet har upprättats

i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen

Köparen

Ronneby den

Roger Fredriksson

Food Folk Sverige AB

Anna Hinseäng

Sälj arens egenhåindiga namnteckningar bevittnas
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lnstruktion för kommundirektör

1. lnledning
1.1.

Rättslig reglering

Av

7 kap. 1-3 $$ kommunallagen (2017:725) framgår att kommunstyrelsen
ska utse en direktör som ska ha den ledande ställningen bland kommunens

anställda. Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska
leda ftirvaltningen under styrelsen samt vilka övriga uppgifter direktören ska
ha.

1.2.

Kommunstyrelsen antar instruktionen

Denna instruktion antas och åindras av kommunstyrelsen och utgör ett

komplement

till

de regleringar

ftir kommundirektören som finns i

kommunens reglementen, kommunstyrelsens delegationsordning och
kommundirektörens anställningsavtal.

2.

Kommunens ledande tjänsteman

2.1.

Kommundirektör

Kommunens ledande tjänsteman ska ha titeln Kommundirektör. Som stöd i
ledningsfunktionen kan kommundirektören tillsätta en biträdande

kommundirektör tillika stabschef.

2.2.

Chef över förvaltningen under styrelsen

Kommundirektören är ftirvaltningschef och har ett arbetsgivaransvar över
kommunledningsftirvaltningen som lyder under kommunstyrelsen.
Kommundirektören beslutar om dess organisation. Kommundirektören
anställer den personal som ingår i kommunledningsftirvaltningen, vid
anställning av nliringslivschef ska samråd med kommunstyrelsen
genomftlras.

2.3.

Chef över förvaltningschefer

Kommundirektören har ett arbetsgivaransvar och är chef över kommunens
övri ga ftirvaltningschefer. Förvaltningscheferna anställs och awecklas av
kommunstyrelsen i samråd med presidiet under berörd nämnd.

2.4.

VD i kommunkoncernens moderbolag

Avsikten är att kommundirektören ska vara VD i kommunkoncernens
moderbolag, VD utses av styrelsen ftir moderbolaget. Kommundirektören
ska vara delaktig i rekrytering av VD till kommunkoncernens övriga bolag.

2.5.

Samordningsansvar for kommunkoncernen

Kommundirektören ansvarar ftir samordning över kommunens
ft rvaltningschefer samt verkställande direktörer inom kommunkoncernen.
Kommundirektören ska tillse att ftirvaltningschefer och verkställande

bA
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direktörer inom kommunkoncemen beaktar kommunövergripande frågor och
anlägger ett koncernperspektiv.

3. Anställning
3.1.

Kommundirektörens anställningsförhållande

Kommundirektören tillsvidareanstiills på kommunledningsförvaltningen som
kommundirektör. Anställningen åir undantagen från lag (1982:80) om
anställningsskydd i enlighet med 1 $ 2 st. lp. samma lag.
Kommundirektörens anställningsvillkor preciseras i dennes
anställningsavtal.

3.2.

Kommunstyrelsens arbetsgivaransvar för kommundirektören

Kommunstyrelsen har att arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar ftir
kommundirektören. Kommunstyrelsens ordftirande representerar
kommunstyrelsen i kontakten med kommundirektören och ansvarar ftir att
redogöra ftir arbets- och rollftirdelning.

3.3.

Utvecklings- och lönesamtal

Kommundirektörens utvecklings- och lönesamtal hålls med
kommunstyrelsens ordftirande. Vid utvecklingssamtalet ska denna
instruktion användas som diskussionsunderlag och vid behov ska iindringar i
instruktionen genomftiras enligt gängse ordning.

4.

Uppdrag

4.1.

Ledning, styrning och kontroll

Kommundirektören ansvarar ftir att kommunen har ett effektivt och
ändamålsenli gt verksamhetsledningssystem och att principerna for ledning,
styrning, uppföljning, utvärdering och kontroll är tydliga inom
kommunkoncernen.
Kommundirektören ansvarar ftir beredning av åirenden till kommunstyrelsen
och dess utskott samt tillser att underlagen till beslut åir väl underbyggda och
allsidigt belysta. För ärenden från annan nämnd ansvarar kommundirektören
ftir att lämpliga kompletteringar genomftirs innan åirendet anhåingiggörs.
Kommundirektören iir ft)redragande i kommunstyrelsen och dess utskott,
uppgiften ffir överlåtas till andra tjtinstemåin under
kommunledningsftirvaltningen.
Kommundirektören har att bitrada kommunstyrelsen i den uppsikt över
nåimndernas verksamhet som beskrivs i kommunallagen. Kommundirektören
har yttrande- och närvarorätt i kommunstyrelsen samt övriga nåimnder.

4.2.

Verkställighet

Kommundirektören har ett ansvar ftir att övergripande politiska
ställningstaganden verkställs i vederbörlig ordning. Kommundirektören har
ett såirskilt ansvar ftir att verkställa de beslut som kommunstyrelsen fattar.

'e Å",
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Rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän

Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande ska i nära dialog
arbeta ftir att tydliggöra rollfördelningen mellan ftirtroendevalda och
tjänstemiin.

4.4.

Kommunens organisation

Kommundirektören ska tillse att kommunen har en åindamålsenlig
organisation som sköts utifran ett koncemperspektiv. I det arbetet ingår att
fastställa en ledningsstab med liimpliga funktioner, ledningsstaben kan
ftlrändras efter behov.

4.5.

Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen

Kommundirektören ska verka ftir att kommunkoncernens utvecklingsarbete
sker i enlighet med kommunstyrelsens visioner. Kommundirektören har en
drivande roll for att utveckla och effektivisera kommunkoncernens samtliga
verksamheter. Kommundirektören har också en roll i utvecklingen av
kommunen som geografiskt område.

4.6.

Externa kontakter

Kommundirektören ska ha goda kontakter med massmedia och ansvarar ft)r
att offentligt vårda kommunens varumåirke. Frågor av politisk natur bör dock
hanteras i nära samråd med kommunstyrelsens ordförande.

4.7.

Förhållandet till kommunfullmäktige

Kommundirektören ska hålla sig informerad om vilka iirenden som
fiireligger i kommunfullmäktige. Ansvaret innebiir bland annat att ftilja de
debatter som ft)rs i fullmiiktige.
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