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§ 466

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till att jämte
ordförande justera dagens protokoll.
________________
Exp:
Akten
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§ 467

Dnr 2017-000475 040

Information om kommunens krediter 2017-08-31
Sammanfattning
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.
Bedömning
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda
bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 augusti 2017 till 314 (338) mkr.
Värden inom parantes avser per 31/12 2016. 64 (49) % av kommunens
lånestock om 625 (641) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre
månader. Av lånen har
22 (38) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Riksbankens styrränta låg per 2017-08-31 på -0,50 % (-0,50 %).
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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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
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:
Kommunstyrelsen
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§ 468

Dnr 2017-000500 009

Båttrafik i Ronnebyån
Sammanfattning
Trafiken på Ronnebyån 2017 har haft en positiv utveckling och visar på ett
stort intresse från våra invånare och besökare. Under de veckor som trafiken
har bedrivits så har trots besvär med inställda/begränsade turer och ett inte
helt optimalt sommarväder, 4.000 resenärer nyttjat möjligheten till båttur.
Synpunkter om förbättringar/utveckling från resenärerna har framkommit
och redovisats av Blekingetrafiken. Se bifogade bilagor från
mailkonversation. Blekingetrafiken förordar en flerårig upphandling och
föreslår att den rutt som trafikerats under sommaren behålls. Den
upphandling som Blekingetrafiken genomfört på uppdrag av Karlshamn och
Karlskrona kommun vad avser deras skärgårdstrafik, ger oss möjlighet att
mot en summa av 300.000 kr årligen få en möteshamn på Östra Piren med
helgtrafik under 8 sommarveckor.
Bedömning
Med utgångspunkt från samtal med Blekingetrafiken och
synpunkter/information som de lämnat i mailunderlag, ser vi svårigheten att
använda lärkbryggan som angöringsplats samt fördelen att genomföra en
längre upphandling. Detta ger förutsättningar för fler intressenter att bedriva
båttrafiken samt bättre anpassat fartyg. För att arkipelagtrafik skall vara
aktuellt under sommaren 2018 krävs också beslut om uppförande av enklare
terminalbyggnad på Östra Piren. Enligt uppgift från Blekingetrafiken är
åtrafiken mycket svår att tillgänglighetsanpassa, främst med avseende på
passagen under våra broar. Vad gäller en eventuell arkipelagrut finns inte
dessa problem. Vi ser det som möjligt att piren är i presentabelt skick med
terminal till säsongen 2018. Blekinge föreslår också vissa ändringar i
tidtabellen utifrån sommarens erfarenheter. De förslag till utveckling av
trafiken som presenterats av Blekingetrafiken ser vi som fullt möjliga att
genomföra.
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Förslag till beslut
Att ge Blekingetrafiken i uppdrag att genomföra upphandling av trafik på
Ronnebyån med skärgårdsanslutning enligt den rutt som varit aktuell under
sommaren 2017. Att trafiken upphandlas med flerårigt avtal. Vad gäller
möjligheten till trafik längs Blekingekusten föreslår vi att denna möjlighet
avropas från Blekingetrafiken, förutsatt beslut på uppförande av enklare
terminalbyggnad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Roger Gardell
(L) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande:
1. Ge Blekingetrafiken i uppdrag att genomföra upphandling av trafik
på Ronnebyån med skärgårdsanslutning enligt den rutt som varit
aktuell under sommaren 2017. Trafiken upphandlas med flerårigt
avtal.
2. Möjligheten till trafik längs Blekingekusten avropas från
Blekingetrafiken och hanteras i budget 2018.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:
1. Ge Blekingetrafiken i uppdrag att genomföra upphandling av trafik
på Ronnebyån med skärgårdsanslutning enligt den rutt som varit
aktuell under sommaren 2017. Trafiken upphandlas med flerårigt
avtal.
2. Möjligheten till trafik längs Blekingekusten avropas från
Blekingetrafiken och hanteras i budget 2018.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 469

Dnr 2017-000499 012

Utveckling Östra Piren
Sammanfattning
Enligt beslut som tidigare har fattas så kommer under hösten rivning att
genomföras av byggnad 1, 6 och 8. Rivning av byggnad 7 genomförs hösten
2018. Förslag till framtida utveckling har tidigare presenterats i form av
skiss, se bilaga Östra Piren 2016. Med utgångspunkt från detta förslag
presenterar vi nu förslag enligt bilaga ÖPiren_ sitplan 04juli. Kopplat till
detta förslag finns också grovkalkyl bifogat ärendet. I förslag till utveckling
ingår även privata intressenter. I det förslag som nu presenteras ingår
utökning av ställplatser. Anläggande av gästmarina och gångstråk runt
området. Servicebyggnad med enklare servering. Anläggande av
parkeringsplatser för såväl personbilar som trailerekipage. Faciliteter för
trollingfiskare samt enklare handelsbodar för uthyrning. Hänsyn är också
tagen för utveckling knutet till fiskeriverksamheten samt en allmän
uppsnyggning av området med ytor för park och lek.
Bedömning
Området har stor potential för att utvecklas till en attraktiv mötesplats där
även utrymme för marint anknutna verksamheter är en naturlig del av miljön.
Med de möjligheter som finns kring turtrafik med båt så är även en aktiv
skärgårdshamn en del i utvecklingen. Möjligheten för privata aktörer på
området behöver också beaktas på ett sådant sätt att området blir attraktivt
för privata investeringar. Beslut kring inriktning är av stor betydelse så att
tiden som ett obebyggt rivningsområde minimeras.
Förslag till beslut
Beslut/inriktning kring hur vi behandlar Östra Piren som etableringsområde
är nödvändigt för att driva utvecklingsprocessen. Beslut kring vilka
kommunala investeringar som är aktuella samt enligt vilken tidplan, är
nödvändiga för att driva utvecklingsprocessen framåt. Till vissa delar för vi
också räkna med en bygglovsprocess som tidsfaktor.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Tommy
Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera ärendet och
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera ärendet och
informationen till protokollet.
________________
Exp:
Magnus Graad, förvaltningschef
Torbjörn Lind, näringslivschef
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§ 470

Dnr 2017-000540 250

Entreprenadform Snäckebacksskolan
Sammanfattning
Beroende på den förändrade genomförandeplanen avseende kommunens 49-skolor i Ronneby tätort har tidplanen för om- och tillbyggnationen av
Snäckebacksskolan flyttats fram. Detta möjliggör alternativa lösningar till
den ursprungliga tanken om partneringgenomförande. Aktuellt ärende lyfts
för att dialoga kring val av entreprenadform för om- och tillbyggnad av
Snäckebacksskolan.
Bedömning
Tekniska förvaltningen redovisar möjliga genomförandeformer och därtill
tänkta tidplaner för dialog om val av entreprenadform för om- och
tillbyggnad av Snäckebacksskolan.
Förslag till beslut
Ksau noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S) och Peter Bowin
(V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Magnus Graad, förvaltningschef tekniska förvaltningen
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§ 471

Dnr 2017-000373 4018

Remiss Ett hållbart Blekinge - regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020
Sammanfattning
Syftet med Blekinges regionala åtgärdsprogram är att lyfta och genomföra
åtgärder som krävs i vårt län för att generationsmålet och
miljökvalitetsmålen ska uppnås. Åtgärderna ska komplettera de insatser som
redan görs och samordnas med gällande planer och planerad utveckling.
Länsstyrelsen har tillsammans med andra aktörer i länet reviderat
åtgärdsprogrammet.
Programmet omfattar insatser och åtgärder inom sex fokusområden:

Biologisk mångfald

Friskt vatten

God bebyggd miljö

Giftfri miljö

Hållbara transporter och smart energi

Hållbar konsumtion
Bedömning
Förslag till yttrande över Ett hållbart Blekinge – Regionalt åtgärdsprogram
för miljökvalitetsmålen 2017-2020 har beretts i kommunstyrelsens miljöoch energiråd.
Se bilaga för förslag till yttrande.

Förslag till beslut
Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
kommunstyrelsen att anta förslag till yttrande över Ett hållbart Blekinge –
Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 som sitt eget.
Kommunstyrelsens atbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om
omedelbar justering av ärendet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till miljö- och energirådets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta
förslag till yttrande över Ett hållbart Blekinge – Regionalt åtgärdsprogram
för miljökvalitetsmålen 2017-2020 som sitt eget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen att
besluta om omedelbar justering av ärendet.
Förslag till yttrande över Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram
för miljömålen 2017-2020 (Dnr: 2017-000373 nr. 61561).
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 472

Dnr 2017-000559 199

Kunskapshöjande insatser avseende Agenda 2030
Sammanfattning
Värdens ledare har ställt sig bakom 17 globala mål och Agenda 2030 som
syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga (regeringen).
Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i
mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet.
Delegationen presenterade i juni en övergripande handlingsplan för Sveriges
genomförande av agendan. Delegationen föreslår också sex prioriterade
områden i arbetet för en hållbar välfärd:


Ett jämlikt och jämställt samhälle



Hållbara städer



En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi



Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller



Hållbara och hälsosamma livsmedel



Stärkt kunskap och innovation

De prioriterade områdena synliggör hur ekonomiska, sociala och
miljömässiga utmaningar hänger samman och att de måste hanteras med ett
samlat grepp. Åtgärder som ger stor effekt kan prioriteras och
hävstångseffekter kan uppstå. En höjd ambitionsnivå inom de prioriterade
områdena får positiv effekt på flera av agendans mål och delmål.
För att uppnå målen till år 2030 måste alla vara med och ta ansvar – stater,
regioner, kommuner, institutioner, privata företag, världssamfundet och det
civila samhällets organisationer.
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Bedömning
Myndigheter, organisationer och media efterfrågar i en större grad vad
kommunen gör för att uppnå målen i Agenda 2030. Vi ser samtidigt att andra
kommuner och myndigheter jobbar aktivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv
kopplat till Agenda 2030. På regional och lokal nivå är det stora skillnader
vad gäller kunskap om och insatser kopplade till Agenda 2030. I Blekinge
finns inget sammanhållet arbete mellan kommunerna, regionen eller
landstinget.
I Ronneby kommun görs det väldigt mycket som följer Agenda 2030 men vi
kopplar det inte till agendan. Medvetenheten om de globala målen uppfattas
som låg. Genom att tydliggöra kopplingen mellan kommunens samtliga
verksamheter och de globala målen bidrar det till ett tydligare
hållbarhetsfokus i kommunen. Att de globala målen är odelbara gör även att
vi måste ena vårt arbete med hållbar utveckling inom kommunen. För att få
en bra grund behöver kommunens första insatser vara att höja kunskapen om
Agenda 2030 hos politiker och tjänstepersoner.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra kunskapshöjande
insatser om Agenda 2030 för nämndernas och bolagsstyrelsernas presidier,
förvaltningschefer, Vd:ar och tjänstepersoner.
Kommunledningsförvaltningen/SUS beviljas 50 000 kr från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader för genomförande av
kunskapshöjande insats avseende Agenda 2030.
Nämnderna själva tar kostnaden för politikernas arvoden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Roger Gardell (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att
även företagsföreningar bjuds in till kunskapshöjande insatser om agenda
2030.
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Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att även bolagen står för sina
styrelsemedlemmars arvoden samt att ärendet sänds vidare för beslut i
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra
kunskapshöjande insatser om Agenda 2030 för nämndernas och
bolagsstyrelsernas presidier, förvaltningschefer, Vd:ar,
tjänstepersoner och företagsföreringar.
2. Kommunledningsförvaltningen/enheten för samordning, utveckling
och sekretariat beviljas 50 000 kr från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader för genomförande av kunskapshöjande insats
avseende Agenda 2030.
3. Nämnderna och bolagen själva tar kostnaden för politikernas arvoden
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 473

Dnr 2017-000563 319

Förordnande av parkeringsvakter i Ronneby kommun
Sammanfattning
Enligt 6§ i lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) skall
parkeringsvakter förordnas av kommunen.
Bedömning
Sedan ett antal år tillbaka utförs viss del av parkeringsövervakningen inom
Ronneby kommuns väghållningsområden på entreprenad via Securitas
Sverige AB. Då företaget nu utökat sin personal med ytterligare 5 st utbildad
parkeringsvakter krävs att även dessa förordnas av kommunen. Aktuella
förordnanden påverkar inte avtalet med bevakningsföretaget, utan detta
gäller oförändrat.
Nya parkeringsvakter föreslås vara Alexander Brorsson, Jonas Bergendorff,
Andreas Fransson, Nicklas Thorlin och Johan Brandrup-Wognsen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KS beslutar
att till parkeringsvakter förordna:

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att till
parkeringsvakter förordna:

________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 474

Dnr 2017-000534 805

Ansökan om medfinansiering - Blekinges första
anläggning för fälttävlan, Rid- och körsällskapet
Sporren
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-08-24 § 124.
Det finns omkring 1 400 hästari Ronneby kommun. Drygt 100 av dessa finns
på ridskolor. Rid och Körsällskapet Sporren vänder sig till ryttarna av de l
300 hästarna som rids privat och erbjuder möjlighet till träningar och
tävlingar. Verksamheten har varit så framgångsrikt att Sporren nu är
Ronnebys största tävlingsklubb inom hästsporten. Sporren erbjuder tler
träningstillfallen, har större bredd i utbudet av träningar, har fler
tävlingsryttare och har fler tävlingsstarter än någon annan ridklubb i
kommunen. Sporren är också ensam i Blekinge med aktiviteter inom
fälttävlan. Huvuddelen (ca 80 procent) av Sporrens aktiviteter riktar sig till
barn och ungdomar. De flesta är flickor. Verksamheten är i huvudsak förlagd
till Blekinge Naturbruks gymnasium och bedrivs på kvällar och helger när
skolan inte nyttjar anläggningen.
Projektet - Blekinges första tävlingsanläggning för fälttävlan
Projekt går ut på att skapa Blekinges första tävlingsanläggning för fälttävlan.
Detta i samverkan med Blekinge Naturbruks gymnasium. Sporren har redan
byggt en fin terrängbana i samverkan med skolan. Terrängbanan används
flitigt till träningar men möjligheten att arrangera tävlingar begränsas av att
det inte finns tillräckliga ytor för de andra delarna. Det är tre grenar,
banhoppning, dressyr och terränghoppning som skall kunna genomföras
samma dag. Banhoppningen och dressyren måste dessutom pågå parallellt
eftersom hoppningen skall genomföras senast 30 minuter efter avslutat
dressyrprov. Det som saknas i Bräkne Hoby är en stor grusplan där det går
att ha framridning samt tre dressyrbanor.
Investering - Grusplan 70 * 100 meter
Den nya grusplanen planeras ligga i direkt anslutning till det befintliga
ridhuset och få måtten 70 * 100 meter. Detta ger goda möjligheter att få
helheten i tävlingsanläggningen att fungera bra genom närhet till parkering,
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toaletter, servering mm. Hela anläggningen blir därmed också
handikappanpassad.
Bedömning
Kostnad - 1, 7 miljoner
Kostnaden för banan har beräknats till 1 700 000 kronor varav 40 000 kronor
är ideellt arbete. 1 200 000 kr söks från Allmänna arvsfonden. Detta
motsvarar 75 procent av de kostnader som Allmänna arvsfonden kan godta.
Sporren har sökt bidrag från Blekinge Idrottsförbund (Idrottslyftet) och
beviljats ett bidrag på 175 000 kr. Detta innebär ett medfinansieringsbidrag
från Ronneby kommun på 285 000 kr.
Föreningen anger i projektbeskrivningen att projektet ”drivs i samarbete med
Blekinge Naturbruks gymnasium och eleverna där”
Rid- och körsällskapet Sporren har fått en förfrågan att arrangera lag-SM i
fälttävlan 2017 men har tackat nej. Om detta projekt genomförs kommer
man att ha möjlighet att arrangera tävlingen 2018.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturförvaltningen beslutar att ställa sig bakom Rid- och
körsällskapet Sporrens ansökan om medfinansiering gällande anläggning av
en grusplan 70 * 100 In i anslutning till Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby
enligt projektbeskrivningen.
Fritid- och kulturförvaltningen har dock inga medfinansieringsmedel och
beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-08-24
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom Rid- och
körsällskapet Sporrens ansökan om medfinansiering gällande anläggning av
en grusplan 70 * 100 In i anslutning till Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby
enligt projektbeskrivningen.
Fritid- och kulturförvaltningen har dock inga medfinansieringsmedel och
beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) och Peter Bowin
(V).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet för en
ytterligare utredning kring placering av eventuell grusplan samt andra
möjligheter till finansiering.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för en
ytterligare utredning kring placering av eventuell grusplan samt andra
möjligheter till finansiering.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 475

Dnr 2015-000412 007

Revisionsrapport fritid- och kulturnämnden
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-08-24 § 112
KPMG har på kommundirektörens uppdrag genomfört en granskning av
fritid- och kulturnämndens/förvaltningens processer kring avtal.
Granskningen utfördes dels genom granskning av tio slumpmässigt utvalda
avtal mellan kommunen och föreningar, dels genom intervjuer med berörda
tjänstepersoner. Ärendet ska enligt beslut återrapporteras till fritid- och
kulturnämnden före årsskiftet 2016/2017.
Utredningen konstaterade ett antal brister, varav följ ande tre är de sista att
åtgärda:
En genomgång och katalogisering av avtalsregistret bör genomföras.
Registret behöver uppdateras. Det finns avtal som inte längre gäller och som
inte ska förnyas Genomgång av avtalen är genomförd. Förvaltningen har nu
en överblick på vilka avtal som finns och vilka som bör följas upp. Det rör
sig om 110 stycken avtal (båtplatsavtal ej inräknade). Samtliga avtal behöver
olika grader av uppföljning och 30 stycken avtal är det ur tidsaspekt
prioriterade att börja med.
Det saknas mallar för avtal.
Mallar är framtagna i samråd med kommunjurist till alla våra avtalsformer.
Rutiner och metoder för uppföljning är också framtagna och ska presenteras
för förvaltningens ledningsgrupp för verkställande.
En avtalsdatabas saknas i kommunen. ( Beslut § 287 2014-10-30)
Inköp av en databas är inte längre aktuell för dessa avtal, då
diariedatabasen Ciceron kan hantera samtliga funktioner. I Ciceron kommer
varje avtal att få bevakning, påminnelser samt ansvarig handläggare.
Uppföljningarna kommer att skriftligen dokumenteras och läggas in i
ärendet. På detta sätt säkerställs att varje avtal blir spårbart.
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Bedömning
I september är kansliet på fritid- och kulturförvaltningen fulltaligt och arbetet
med uppföljning av avtalen kan slutföras innan årsskiftet 2017/2018.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna skrivelsen som en
återrapport.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-08-24
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna ovanstående skrivning
såsom en återrapport i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på godkänna ovanstående
redovisning samt att fritid- och kulturnämnden återkommer med en slutlig
återrapportering under hösten 2018.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna ovanstående
återrapportering samt uppdra åt fritid- och kulturnämnden att återkomma
med en slutlig återrapportering under hösten 2018.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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§ 476

Dnr 2016-000516 880

Förslag till ny biblioteksplan för Ronneby Kommun
2016-2019
Sammanfattning
Protokolls utdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-08-24 § 116
Kommunstyrelsen beslutade under paragraf § 373/2017 att återremittera
ärendet till fritid- och kulturnämnden enligt nedanstående punkter:
Se över möjligheten till en mer övergripande handlingsplan som
kommunfullmäktige kan besluta om.
Med anledning av ovan, se över möjligheten att Vid en mer övergripande
plan dela den i mindre och mer översiktbara handlingsplaner.
Se över målformuleringarna i syfte att säkerställa att de går att mäta samt
förtydliga hur den praktiska uppföljningen av målen i planen ska ske.
En ny revidera plan är översänd och presenteras för nämndens ledamöter.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-08-24
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna reviderat förslag till
biblioteksplan med tillägg om att ett missiv som visar Vad som är omarbetat
i planen skall bifogas.
Översända ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att anta förslag till
biblioteksplan.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till biblioteksplan för Ronneby
kommun.
Reviderat förslag till Biblioteksplan för Ronneby kommun 2017-2019 Ny
version 2017-07-13 (Dnr: 2016-000516 Nr. 61388).
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 477

Dnr 2017-000118 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten 2017
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-08-29 § 141
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f- g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt
4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, andra kvartalet
2017, redovisas för ledamöterna.
Socialnämndens beslut 2017-08-29
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 478

Dnr 2017-000012 101

Delegationsbeslut 2017
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:


Sammanställning av delegationsbeslut tekniska förvaltningen 2017
(dnr: 2017-000012 nr. 61658).

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera återrapporteringen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera
återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 479

Dnr 2016-000517 861

Julmarknad på Ronneby torg 1-27 december
Sammanfattning
Efter en motion av Christian Mahrle hösten 2014 gällande införande av en
permanent julmarknad på torget i Ronneby Centrum beslutade
Kommunfullmäktige under § 44/2015 att ge fritid- och kulturförvaltningen i
uppdrag att arbeta fram ett förslag på genomförande.
Fritid- och kulturnämndens beslutade 2016-08-25 att ansöka hos
kommunstyrelsen om 350 tkr i tilläggsanslag för genomförande av
julmarknad i begränsad omfattning innefattande inköp av 10 bodar samt
omkostnader runt arrangemanget. Kommunstyrelsen beslutade under § 365/
2016-11-29 att återremittera ärendet för förberedande av en julmarknad på
Ronneby torg 2017.
Efter den verkställda omorganisationen från årsskiftet 2016/2017 hanteras
ärendet inom enheten för kommunikation och marknadsföring, där även
ansvaret för turism och evenemang ligger.
Kommunikationsenheten har för budgetåret 2017 tilldelats 233 tkr för
genomförande av en julmarknad på Ronneby torg.
Bedömning
Många näringsidkare och marknadsknallar är mycket upptagna under denna
tid på året och det finns många andra marknader som konkurrerar.
Kommunikationsenheten bedömer därför inte att det finns realistiska
förutsättningar att anordna julmarknad på Ronneby torg hela december.
Vidare anordnades i samband med skyltsöndagen i december 2016 en
mycket lyckad och uppskattad julmarknad i Brunnsparken. Denna kommer
att arrangeras även i år under första helgen i december och vi ser ingen
anledning att konkurrera med denna.
Det bedöms således som mer genomförbart att anordna en mindre
julmarknad under de tre återstående helgerna i december då det bl a anordnas
”Julkul i Bergslagen” (9-10 december) samt nattöppet (21 december). Bodar
finns att hyra från IOGT/NTO till en mindre kostnad. Dessutom föredrar
många knallar att ha sina egna bodar. De avsatta medlen föreslås därför
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delvis istället kunna användas till att anordna aktiviteter som ponnyridning,
dans kring granen mm.
Förslag till beslut
Kommunikationsenheten föreslår att:


Arbetsutskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att de tilldelade 233 tkr ska användas till
att anordna en mindre julmarknad på Ronneby torg under december
2017.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy
Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Peter Bowin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget med förändringen att ordet
”mindre” stryks i beslutsformuleringen.
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Peter Bowins (S)
yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att de tilldelade 233 tkr ska användas till att anordna en
julmarknad på Ronneby torg under december 2017.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 480

Dnr 2017-000440 026

Remiss från länsstyrelsen om förslag till
jämställdhetsstrategi - Jämställt Blekinge 2018-2022
Sammanfattning
Ronneby kommun har getts möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsen
Blekinges förslag till jämställdhetsstrategi.
Förslaget har varit på remiss under perioden 2017-06-29 till 2017-10-02. Det
har getts anstånd med remissyttrandet för att kunna behandla yttrandet på
kommunstyrelsen 2017-10-03.
Förslag till yttrande är berett av kommunledningsförvaltningen genom
personalchef, folkhälsosamordnare samt inhämtade synpunkter från
utbildningsförvaltningen.
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma
samhället och sina egna liv i alla sektorer i samhället, från högsta politiska
makt till den minsta föreningen på hemmaplan.
Delmål för jämställdhetspolitiken är


En jämn fördelning av makt och inflytande



Ekonomisk jämställdhet



Jämställd utbildning



Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet



Jämställd hälsa



Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

För att uppfylla målen har länsstyrelsen på uppdrag av regeringen att ta fram
en länsstrategi för jämställdhetsintegrering. Strategin Jämställt Blekinge
2018-2022 har därför tagits fram.
Till strategin kommer handlingsplaner att tas fram.
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Organisatoriskt finns ett regionalt jämställdhetsnätverk
Jämställdhetsnätverket LST även benämnt Helhetsgruppen. Till detta finns
tre undergrupper: kommunikation, HR och kompetensförsörjning. Dessutom
finns en planeringsgrupp, som tillsammans med särskilt sakkunnig, utgör
den sammanhållande funktionen mellan grupperna.

Bedömning
Ronneby kommun ställer sig bakom målen och strategin. Det är positivt
med ett samarbete som innefattar organisationer från både offentlig och
privat sektor.
Strategin går i linje med den regionala och lokala folkhälsopolitiken. Det är
väsentligt att satsa på insatser och aktiviteter som har en påverkan på
människors levnadsvillkor. Faktorer som arbetsmarknad, utbildning,
delaktighet och inflytande är avgörande för få en reell effekt på skillnader i
hälsa. För kommunens del är samhällsplaneringen även viktigt för att främja
jämställhet.
Strategin har fokus på jämställdhetsintegrering, vilket är viktigt. Ofta formas
strukturer, normer och synsätt i sociala sammanhang. Därför måste även
insatser som har en påverkan på beteende, bemötande och service vara en del
av strategin. I kommande handlingsplaner bör kunskapsinsatser på området
vara en del. Breda insatser som inkluderar flera diskrimineringsgrunder är att
föredra. Insatser bör utifrån kartlagda behov ske på alla nivåer från elever i
skolan och personal inom omsorgen till tjänstepersoner och beslutfattare.
I strategin för Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet, breddas också
det regionala målet till att omfatta att Blekinge ska vara en inkluderande
arbetsmarknad på både medarbetar- och chefsnivå. Det är väsentligt en
framtida kompetensförsörjning i länet.
Det är önskvärt att tydliggöra roller och mandat för de olika grupper som
finns i organisationsbeskrivningen, och hur de verkar för att uppfylla de
regionala målen. Organisationen behöver vara förankrad och rätt bemannad
för sitt syfte. Det är också önskvärt att det finns en tillgänglig dokumentation
för hur strategiarbetet går framåt.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta förslag
till yttrande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 481

Dnr 2017-000465 300

Information - Avtal Karön /Ekenäs
Sammanfattning
Fastighetschef Ola Liljerum ger information i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Peter Bowin (V), Malin Norfall (S) samt förtroendevald med
närvarorätt Anna Carlbrant (RP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Ola Liljerum, fastighetschef
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§ 482

Dnr 2017-000256 109

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de
medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till
kommunfullmäktige två gånger per år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 483

Dnr 2017-000271 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
motioner
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner
vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per
år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 484

Dnr 2017-000568 001

Informationsärende, Smart kommun och samverkan
kring fiberutbyggnad - IP- Only
Sammanfattning
Jörgen Svanlind, Johan-Christer Svensson och Benjamin Nilsson från IPOnly AB ger information i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson
(S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Magnus Widén, kommundirektör
Akten
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§ 485

Dnr 2017-000137 007

Granskningsrapport - Granskning av
kommunstyrelsens uppsikt
Sammanfattning
Kommunens revisorer har inkommit med en begäran om yttrande över
granskningsrapporten ”Granskning av kommunstyrelsens uppsikt”. På grund
av vakanser och därav åtföljande hög arbetsbelastning har tyvärr svar dröjt
vilket beklagas. Granskningen genomfördes genom dokumentstudier,
intervju med kommundirektören och en enkät som skickades till
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Utifrån granskningsresultaten rekommenderas kommunstyrelsen att:


Att anta en strategi för kommunstyrelsens uppsikt mot övriga
nämnder och kommunalförbund



Att säkerställa att samtliga ledamöter har tillräcklig kunskap om
kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt hur den ska bedrivas



Att tidigarelägga uppföljning av intern kontroll



Att säkerställa att underlag från kommunalförbundet Cura delges
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

För att komma tillrätta med otydligheter och säkerställa att revisionens
rekommendationer tas med i fortsatt utvecklingsarbete ger kommunstyrelsen
genom kommundirektören följande uppdrag till
kommunledningsförvaltningen:

Justerandes sign



Att arbeta fram ett förslag till strategi för kommunstyrelsens uppsikt
över övriga nämnder och kommunalförbund samt rutin för att
säkerställa att underlag från samtliga kommunalförbund delges
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.



Att inför kommande mandatperiod arbeta fram ett
utbildningsmaterial kring kommunstyrelsens uppsikt att användas vid
introduktionsutbildning av politiker inför mandatperioden 20192022.

Utdragsbestyrkande
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Att komplettera kommunstyrelsens reglemente med uppgiften att
kommunstyrelsens ska bedriva uppsikt mot både övriga nämnder och
kommunalförbund.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på återremittera ärendet för en
tydligare beskrivning samt att befintliga rutiner framgår i skrivelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för en
tydligare beskrivning samt att befintliga rutiner framgår i skrivelsen.
________________
Exp:
Magnus Widén, kommundirektör
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§ 486

Dnr 2017-000508 007

Revisionsrapport - Uppföljning av 2014 och 2015 års
granskningar
Sammanfattning
Kommunens revisorer har inkommit med en begäran om yttrande över
granskningsrapporten ”Uppföljning av 2014 och 2015 års granskningar”.
Granskningen genomfördes genom telefonintervjuer med chefer eller
ansvariga inom respektive granskningsområde. Uppföljningen avsåg de
synpunkter och iakttagelser som lämnats i berörda granskningsrapporter.
Utifrån granskningsresultaten konstateras att för kommunstyrelsen del att
styrelsen till stor del beaktat revisionens rekommendationer men att de inte
på grund av sjukdom och vakanser kunnat fullföljas enligt planering.
Kommunstyrelsen och dess förvaltning är väl medvetna om både
rekommendationerna och behoven av att genomföra de nödvändiga
åtgärderna. Till viss del har arbetet med detta kunnat återuppta och beräknas
kunna fortsätta om än i långsammare takt än vad som tidigare varit tänkt.
Vid långtidsfrånvaro och vakanser i övrigt är förvaltningen sårbar vilket får
påverkan på möjligheterna att genomföra aktiviteter i den omfattning och i
den takt som planerats. Förvaltningen arbetar med att, där det går, involvera
fler i ärenden och arbete för att minska sårbarheten men med specialtjänster
är det en svår ekvation att kunna lägga till delansvar och involvering i andra
specialisters arbeten då arbetstiden inte medger mer ansvar och fler
arbetsuppgifter
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att anta ovanstående som
yttrande över granskningsrapporten ”Uppföljning av 2014 och 2015 års
granskningar”.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta
ovanstående som yttrande över granskningsrapporten ”Uppföljning av 2014
och 2015 års granskningar”.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 487

Dnr 2017-000509 007

Revisionsrapport - Granskning av
detaljplaneprocessen
Sammanfattning
Kommunens revisorer har inkommit med en begäran om yttrande över
granskningsrapporten ”Granskning av detaljplaneprocessen”.
Granskningen genomfördes genom dokumentstudier och intervjuer.
Dessutom gjordes en granskning av ett stickprov av detaljplaner.
Utifrån granskningsresultaten konstateras att för kommunstyrelsen del att
styrelsen rekommenderas att kontinuerligt uppdatera översiktsplanen i syfte
att uppfylla plan- och bygglagens krav om aktualitetsbedömning varje
mandatperiod.
I det nu pågående arbetet med ny översiktsplan, som beräknas att kunna
fattas beslut om under 2018, kommer det att som en del i beslutet skrivas in
att planen ska uppdateras varje mandatperiod.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att anta ovanstående som
yttrande över granskningsrapporten ”Granskning av detaljplaneprocessen”.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta
ovanstående som yttrande över granskningsrapporten ”Granskning av
detaljplaneprocessen”.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 488

Dnr 2017-000430 340

Remiss från länsstyrelsen - Regional
vattenförsörjningsplan för Blekinge län
Sammanfattning
Länsstyrelsen har utarbetat förslag till regional vattenförsörjningsplan som
nu skickats på remiss.
Syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att säkerställa
långsiktig tillgång till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i ett
flergenerationsperspektiv. Länsstyrelsen bedömer att med nuvarande
användningsmönster finns risk för vattenbrist i hela Blekinge på längre sikt.
I vattenförsörjningsplanen redovisas prioriterade dricksvattenresurser och
påverkansområden. Påverkansområdena sträcker sig in i flera kommuner
utanför Blekinges gränser. Vattenförsörjningsplanen med tillhörande
kartmaterial är ett viktigt underlag för arbetet med vattenförsörjning,
samhälls- och infrastrukturplanering samt miljöskydd, vattenverksamhet och
krisberedskap.
För att skapa en robust vattenförsörjning i Blekinge på lång sikt bedömer
Länsstyrelsen att kommunernas ledningssystem behöver sammankopplas och
dimensioneras för att täcka framtida behov för hela länet. Utbyggnad av ett
gemensamt ledningsnät förutsätter ingående samverkan mellan kommunerna
i länet.
I planen identifieras tre områden som kommunerna behöver hantera.
Områdena är
1. Tryggad vattentillgång
2. Vattenkvalitet – säkert dricksvatten
3. Minskad sårbarhet inom vattenförsörjningen

Bedömning
Se bilaga. Remissyttrande över förslag på regional vattenförsörjningsplan
för Blekinge.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag
på yttrande över
Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C) och Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta
förslag på yttrande över Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge.
Bilaga Remissyttrande förslag på Regional vattenförsörjningsplan för
Blekinge (Dnr: 2017-000430 Nr. 61588)
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 489

Dnr 2017-000565 101

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018
Sammanfattning
Föreligger följande förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige
2018:
2018-01-25
2018-02-22
2018-03-28
2018-04-26
2018-05-31
2018-06-20
2018-08-30
2018-09-27
2018-10-25
2018-10-31
2018-11-29
2018-12-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa
sammanträdestider för år 2018 i enlighet med ovan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastställa sammanträdestider för år 2018 i enlighet
med nedan:
2018-01-25
2018-02-22
2018-03-28
2018-04-26
2018-05-31
2018-06-20
2018-08-30
2018-09-27
2018-10-25
2018-10-31
2018-11-29
2018-12-19
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 490

Dnr 2017-000566 101

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess
utskott 2018
Sammanfattning
Föreligger följande förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott år 2018:
Kommunstyrelsen
2018-01-09
2018-02-06
2018-03-06
2018-04-10
2018-05-08
2018-06-05

2018-08-07
2018-09-11
2018-10-02
2018-11-06
2018-12-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-01-15
2018-01-29
2018-02-19
2018-03-12
2018-03-26
2018-04-16
2018-05-14
2018-05-28
2018-06-11

2018-08-13
2018-08-27
2018-09-17
2018-10-08
2018-10-22
2018-11-12
2018-12-17

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa sammanträdestider i enlighet med ovan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
fastställa sammanträdestider för år 2018 i enlighet med nedan:
Kommunstyrelsen
2018-01-09
2018-02-06
2018-03-06
2018-04-10
2018-05-08
2018-06-05

2018-08-07
2018-09-11
2018-10-02
2018-11-06
2018-12-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-01-15
2018-01-29
2018-02-19
2018-03-12
2018-03-26
2018-04-16
2018-05-14
2018-05-28
2018-06-11

2018-08-13
2018-08-27
2018-09-17
2018-10-08
2018-10-22
2018-11-12
2018-12-17

________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 491

Dnr 2016-000650 109

Besvarande av medborgarförslag - Lokaler inom
centrum för pensionärer, funktionshindrade och
musikintresserade
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-08-24 § 118.
Astrid Hansson lämnad 2016-11-10 in ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige § 375/2016 till.
”Jag tycker att våra politiker ska tänka på funktionshindrade, pensionärer,
musikintresserade. Med att ordna lokaler inom centrum för dess Verksamhet
med möte, underhållning med fika m.m. I dag finns INTE en lokal som man
kan använda mer är Kulturcentrum (och där är vi inte omtyckta för vi
använder kapprummet innan våra möte). TÄNK på oss nu när det ska
bestämmas på Kilen området. Den RÖDA Ladan hade varit något att göra
om till en stor lokal med scen och fikamöjligheter. Vi pensionärer känner oss
svikna av kommunledningen, däremot idrottsföreningarna privilegieras
mycket. Det märks ju bl a på föreningsträffarna. Ni politiker kan ju tänka på
att ni också blir pensionärer”.
Fritid- och kulturnämnden lämnade ett yttrande, § 12/2017 till
kommunstyrelsen arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under § 271/2017 att
återremittera ärendet till fritid- och kulturnämnden för att få ett tydligare
svara på frågeställningarna i medborgarförslaget.
Bedömning
Av Utredning - samlingslokaler i Ronneby kommun framgår det som
förslagsställaren anger att det finns kommunala samlingslokaler i
Kulturcentrum. Kommunala samlingslokaler finns också i Ronneby
Sporthall, Knut Hahnsskolan och Vidablick när det gäller Ronneby tätort.
Förutom dessa lokaler finns det föreningslokaler som är användbara som
samlingslokaler. I regel är det så att föreningania har verksamhet i sina
lokaler på kvällarna och helger, pensionärer/pensionärsföreningar har
verksamhet vardagar, måndag till fredag, dagtid.
Således borde föreningslokalerna i Ronneby tätort/centrum kunna
samutnyttjas.
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Mer om samlingslokaler, föreningslokaler, samfundslokaler och
kommersiella lokaler i detalj framgår av nämnda utredning samt i bifogat
underlag, Karta Samlings- och föreningslokaler i Ronneby tätort.
Medborgarförslagsställarens förslag avseende Kilen-området och den Röda
ladan lämnas över till projektledaren för utveckling av Kilen-området.
Förslag till beslut
Förslagsställaren informeras om lokaltillgången som redovisas i Utredningsamlingslokaler i Ronneby kommun och förslagsställarens synpunkter
avseende Kilen-området överlämnas till projektledaren för Kilen-området.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-08-24
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande i ärendet föreslå att
förslagsställaren, Astrid Hansson, informeras om lokaltillgängen som
kommer att redovisas i Utredning - samlingslokaler i Ronneby kommun och
att förslagsställarens synpunkter avseende Kilen-området överlämnas till
projektledaren för Kilen-området.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 492

Dnr 2017-000215 109

Besvarande av medborgarförslag - Namngivning av de
nya centralskolorna i Ronneby kommun
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-08-31 § 107
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde för förslag till yttrande gällande
medborgarförslag om namngivning av de nya centralskolorna i Ronneby. I
remissyttrandet anförs följande;
Kommunfullmäktige har 2017-03-30 (dnr 2017- 000215 109) beslutat att
remittera rubricerade medborgarförslag till Utbildningsnämnden för vidare
hantering.
Jens Svensson lämnar följande medborgarförslag om namngivningen av de
nya centralskolorna i Ronneby kommun.
”Som bekant har inriktningen gällande två nya 4-9–sko1or i Ronneby
beslutats. När dessa skolor står klara är mitt förslag att de namnges efter
kända Ronnebybor. Som snabbt framtagna exempel: Ernst Gunther-skolan,
Tommy Körberg-skolan, Per Hasselberg-skolan, Rebecka-skolan (efter
Rebecka Svensson).
Förslag på nya skolnamn kan med fördel beredas i samarbete med
företrädare för Ronneby Musei- och hembygdsförening, som besitter aktuell
sakkunskap om kända personer.
Enligt min mening bör skolorna namnges efter personer som är kända
nationellt. Syftet med medborgarförslaget är att folkbilda kommande
generationer skolelever om Ronneby och dess historia.
Bedömning
De skolor som är berörda av frågan är nuvarande Snäckebacksskolan och
Skogsgårdsskolan. Båda skolorna har sina namn efter den fysiska plats där
de ligger. Snäckebacksskolan har anor från dåtidens lärdomsskolor och
namnet är väl inarbetat.
Skogsgårdsskolans namn beslutades av dåvarande nämnd när skolan stod
färdig. Namnet gavs med hänvisning till fastighetsläget.
Frågan om namngivning kan ses på ett par olika sätt;
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Nya namn behövs för att markera förändrad inriktning och nystart
efter stora ombyggnader. I fallet med Skogsgårdsskolan rivs
nuvarande byggnad och ersätts helt.



Gamla namn kan behållas då de är kopplade till de fysiska platser där
skolorna kommer att vara belägna.

Om nämndens ställningstagande är att skolorna bör förses med nya namn
efter nystarten, är medborgarförslaget med idén om koppling till berömda
personer i Ronnebys historia en god tanke, enl. min uppfattning.
I det läget finns säkerligen åtskilliga förslag som kan vara aktuella. Ett
beprövat sätt är att anordna en namngivningstävling och låta en jury välja ut
de förslag som kan vara passande. I den juryn kan företrädare från olika
delar av intressentgrupper få plats. Det slutliga avgörandet om namn
fastställs då av utbildningsnämnden efter juryns urval.
Frågan är inte brådskande, men i det fall nämnden tar ställning för ett
namnbyte för skolorna, kan detta kräva sin tid att hantera.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås ta ställning till om ett namnbyte ska
genomföras för de två åk 4-9 skolorna i Ronneby tätort, dvs. nuvarande
Snäckebacksskolan och Skogsgårdsskolan.
Utbildningsnämndens beslut 2017-08-31
Motionen anses besvarad med betoning på att namnfrågan kommer att
besvaras längre fram. Namnfrågan kommer att bli föremål för
Utbildningsnämnden under år 2018 då en intern hantering av process för
eventuellt namnbyte kan komma att inledas.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till utbildningsnämndens
förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med betoning på att
namnfrågan kommer att besvaras längre fram. Namnfrågan kommer att bli
föremål för Utbildningsnämnden under år 2018 då en intern hantering av
process för eventuellt namnbyte kan komma att inledas.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 493

Dnr 2017-000490 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag gällande
skolmaten, förskolan
Sammanfattning
Peter Forslund lämnar följande medborgarförslag gällande skolmaten i
förskolan: Från och med årsskiftet 2016/17 får barnen inom
skolverksamheten inte längre smör på smörgåsen utan margarin enligt beslut
från Ronneby Kommun. Som föräldrar till barn på Backsippans förskola
ställer vi oss inte bakom detta beslut då margarin är en allt annat än naturlig
produkt till skillnad från smör som är kärnad och smaksatt grädde. Vid
margarinframställning används flera tillsatser, syror och andra kemikalier
och för att det ska se ätbart ut så bleker man sedan slutprodukten. Beroende
på margarinfabrikat så kan dessutom halten palmolja vara hög. Enligt
Livsmedelsverket är margarin ett godkänt livsmedel men utifrån Ronneby
Kommuns och Backsippans profilering som miljövänlig, fairtrade och inte
minst hälsa så borde inte margarin vara ett alternativ man serverar, särskilt
inte till den uppväxande generationen. Enligt kommunens kostpolicy skall
dessutom onödiga tillsatser undvikas samt hänsyn till framställningen tas.
Uppfattningen är att bytet skett p g a ekonomi och inget annat.
Bedömning
Enligt beslut i KF 170831 § 246-271 kan avsteg från kostpolicyns riktlinjer
göras på respektive skolenhet avseende de fetter som används till
brödservering. Måltidschefen kommer kontakta förskolechefen vid
Backsippans förskola för att gemensamt besluta vilket sort fett som ska
servera.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutas föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige
Att medborgarförslaget anses besvarat
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

55(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 494

Dnr 2017-000193 675

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Lena Mahrle och Nils-Ingmar Thorell (L)
samordning av hästsport i Ronneby
Sammanfattning
Lena Mahrle och Nils-Ingmar Thorell, båda Liberalerna, föreslår i
inkommen motion en samordning av hästsporten i Ronneby. Förslaget
förespråkar samordning av ridsportutbildningar och hästrelaterade aktiviteter
vid Ronneby Horse Center. Införandet av ett nytt gymnasialt program för
hästsport, ett ridgymnasium, tillsammans med befintligt
naturbruksgymnasium med hästinriktning som idag finns på
Naturbruksgymnasiet i Bräkne Hoby, skulle på anläggningen ge
samverkansmöjligheter med ridskola, tävlingsverksamhet och externa
tränare att bidraga till en fortsatt utveckling av likväl hästsporten som
Ronneby som hästcenter.
Lena Mahrle och Nils Ingmar Thorell föreslår att
 kommunfullmäktige besluta att uppdra till utbildningsnämnden att
utreda förutsättningarna för komplettering av befintlig verksamhet på
Knut Hahnskolan med ett ridgymnasium,
 kommunfullmäktige beslutar uppdra till utbildningsnämnden (med
flera) att utreda förutsättningarna för en organisation av
Naturbruksgymnasiets höstsportsverksamhet på Ronneby Horse
Center,
 kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden att utredningarna
genomförs med samordning och optimering av kommunens
gemensamma resurser som centralt inslag.
Bedömning
Ärendet har varit på remiss hos utbildningsnämnden vilka yttrar följande:
Utbildningsnämndens bedömning:
Ett av de program som Blekinge Naturbruksgymnasium i Bräkne-Hoby
erbjuder är naturbruksprogrammet med inriktning Djur – häst. Motionärerna
skriver att naturbruksgymnasiet idag har sex elever inskrivna med
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NA/hästinriktning. Det är dock enbart antalet elever som går i årskurs ett.
Totalt på skolan (vårterminen 2017) går 19 elever med inriktningen Djur –
häst. Till höstens åk 1 (lå 2017/18) har 10 elever antagits. Om dessa börjar
som planerat innebär det att 29 elever i åk 1-3 kommer att läsa på
Naturbruksprogrammet med inriktning Djur – häst i höst.
Av dessa elever kommer majoriteten från andra kommuner och det är idag
fler elever som söker sig till hästinriktningen, än antalet ungdomar från
Ronneby som läser hästinriktning i annan kommun. Den statistik som finns
tillgänglig, visar att det är fem personer från Ronneby, som läser någon form
av djurinriktning i annan kommun. I den siffran inkluderas till exempel hund
och lantbruksdjur, och av eleverna i Ronneby med hästinriktning, är det 9
elever som kommer från kommunen. Det är med andra ord fler elever som
stannar kvar och läser hästinriktning i kommunen än vad det är elever som
väljer att göra det utanför kommunens gränser.
Schemat ska ses över till hösten för att säkerställa att hästarna kommer att
nyttjas med större regelbundenhet.
Över hälften av eleverna, som idag går på hästinriktningen på
Naturbruksgymnasiet, har valt inriktningen mot körning. Körning är inom
ridsport en disciplin som går ut på att man skall köra en, två eller fyra hästar.
Själv sitter man i en vagn. På Naturbruksgymnasiet finns idag en
ändamålsenlig körbana, vilket inte finns på Ronneby Horse Center. Att
uppföra en liknande körbana på Ronneby Horse Center skulle kräva en
investering. En annan fråga som i så fall måste utredas är om det finns
lämplig mark på Ronneby Horse Center för att uppföra en sådan
köranläggning. Ett samarbete med Blekinge körsällskap finns också kring
den verksamheten. De bygger till exempel vissa hinder.
På Naturbruksgymnasiet finns också en modern fältävlansbana som används
i undervisningen. Den har medfinansierats av föreningen ”Sporren”. Att
uppföra en fältävlansbana vid Ronneby Horse center skulle innebära en stor
kostnad.
Ridhuset på Naturbruksgymnasiet är byggt 1999 och ägs av Ronneby
Kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

58(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Gymnasieprogrammet förutsätter tillgång till fordon och redskap som inte
finns tillgängliga på Ronneby Horse Center och som inte heller finns på
gymnasieskolan Knut Hahn. Det är maskiner som används av flera
inriktningar på Naturbruksgymnasiet och ur ett resurssamordningsperspektiv är det knappast försvarbart att en kommun av Ronnebys storlek
skulle ha dubbla uppsättningar.
Att bryta ut själva riddelen från Naturbruksgymnasiet (det vill säga den del
som kan genomföras i ridhus) har nackdelen att eleverna skulle behöva
bussas mellan Bräkne-Hoby och Ronneby Horse Center. Frågan kvarstår
också kring var de privata hästarna skulle vara uppstallade och vilken
kostnad det skulle innebära för eleverna.
Att bryta ut hästinriktningen från Naturbruksgymnasiet bedömer vi skulle
kunna äventyra hela Naturbruksgymnasiet. Det skulle innebära att ett av
verksamhetsbenen, som skolan bygger sin verksamhet på skulle försvinna.
Dessutom är den interkommunala ersättningen lägre för en sådan här
lösning, vilket skulle innebära en lägre ersättning för de elever som kommer
från andra kommuner.
Idag samordnas lärarkapaciteten genom att lärarna inom de valbara ämnena
kan undervisa på flera av inriktningarna. Hästinriktningen är en
Naturbruksinriktning. Det innebär att eleverna läser många ämnen som inte
finns på Knut Hahn Av lärarna på hästinriktningen, är det bara 1 lärare som
enbart undervisar hästrelaterade ämnen. Andra lärare undervisar också på
skolans övriga inriktningar. Dessa samordningsvinster riskerar att gå
förlorade om verksamheten helt skulle utgå från Gymnasieskolan Knut Hahn
(GKH).
Vidare drar Sjöarpsskolan (gymnasiesärskolan) nytta av
Naturbruksgymnasiets hästverksamhet tack vare att elever på Sjöarp rider på
Naturbruksskolans hästar på internattid. De ser stor fördel med att ha tillgång
till hästarna i närheten av Sjöarp och skulle få svårare att få till stånd detta
om hästarna flyttas till Ronneby Horse Center.
I sammanhanget kan beaktas att GKH redan erbjuder möjligheten till ridning
för de som läser kursen ”Idrott och hälsa” I specialisering kan eleven till
exempel ha ridsport som specialidrott.
I nuläget har GKH dock inga elever som anmält att de vill läsa den kursen
som elevens val.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

59(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ett alternativ skulle vara att GKH ansöker om att bli certifierade som
nationell idrottsutbildning (NIU) i ridsport av Svenska Ridsportförbundet,
men Svenska ridsportförbundet tar för tillfället inte emot några nya
ansökningar.
Med bakgrund av ovanstående anser utbildningsnämnden att en flytt av
Naturbruksgymnasiets hästverksamhet till Ronneby Horse Center ej är
aktuell och inte heller att starta ytterligare ett gymnasialt program för
hästsport i Ronneby kommun.
Utbildningsnämnden beslutar 2017-06-15 § 91 att anta ovanstående yttrande
avseende motion om samordning av hästsport som sitt eget och föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Kommunledningsförvaltningens utredning:
Kommunledningsförvaltningen har i utredningsarbetet av aktuell motion
tagit del av Riksidrottsförbundets statistik som visar att ridsporten, efter
fotbollen, är den näst största ungdomsidrotten i Sverige för åldrarna sju till
25 år samt den föreningsidrott som lockar flest flickor.
Svenska Ridsportförbundet tydliggör att ridsporten är en av världens mest
jämställda sporter där män och kvinnor tävlar på lika villkor och forskning
visar att de svenska stallen är plantskolor för morgondagens ledare. Av
kvinnliga företagsledare på toppositioner inom andra näringar har många fått
sin skolning inom hästsporten.
Svenska Ridsportförbundets förstudie ”Regionala forum för hästsektornhållbar samverkan med utvecklingskraft” visar att hästsektorn genomgått
betydande förändringar under fyrtio år och den positiva utvecklingen och
tillväxt har förutsättningar att generera ytterligare sociala, ekonomiska och
ekologiska värden. Förstudien visar att för att tillvarata de möjligheter som
finns behöver hästsektorns position på den lokala och regionala
samhällsarenan stärkas. Viktiga påverkansområden är exempelvis det
kommunala planarbetet, framtida markanvändning, miljö och hållbarhet,
folkhälsoarbete samt barn och ungas fritid. Insatsområden för att främja
hästsektorns hållbara tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft anses vara
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utveckling av affärsnätverk, framtagning av nya affärskoncept samt
lösningar för infrastruktur- och markfrågor.
I projektet ”Hästnäringen i Blekinge” vars syfte var att stärka och skapa
bättre förutsättningar för företagandet inom hästnäringen i Blekinge, att öka
kunskapen, involvera företagarna samt hitta utvecklingsmöjligheter för hästoch besöksnäringen i länet har en kartläggning visat att det finnas cirka 400
företag som har en direkt koppling till hästnäringen. Dessa företag omsätter
cirka 350 miljoner kronor och sysselsätter nästan 700 personer årligen varav
cirka 300 personer på heltid. Det är en bransch som sysselsätter en stor andel
kvinnor och ungdomar.
Kommunledningsförvaltningens utredning av motionen finner att
utbildningsnämnden i ett remissyttrande beskrivit de praktiska lik väl som
ekonomiska svårigheter ett genomförande av motionens intentioner skulle
medföra för Ronneby kommun. Utbildningsnämnden tydliggör även att
elevantalet på naturbruksgymnasiets hästinriktning är högre än det antal
elever motionen framhåller.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28 § 126 att teckna ett tio-årigt
nyttjanderättsavtal med Ronneby Ryttarförening avseende Ronneby Horse
Center, dvs hela ridanläggningen med byggnader och mark . På
anläggningen bedriver föreningen ridskoleverksamhet, uthyrning av
stallplatser till privatägda hästar samt tränings- och tävlingsverksamhet.
Ronneby Ryttarförening ställer sig enligt telefonsamtal med Lars Panzar,
vice ordförande i föreningen, generellt sätt positiva till motionen och
förslaget att förlägga gymnasial ridutbildning vid Ronneby Horse Center.
Föreningen vill att anläggningen ska ha en bredare verksamhet och bli ett
hästcenter för hela Blekinge.
Anläggningen uppges ha en kapacitet som klarar att ta emot
naturbruksgymnasiets hästar och elever. Boxar och hagar finns. Lika så finns
duschrum, personalmatsal med kök samt cafeteria. Även ett konferensrum
för ca 30 personer finns att tillgå.
Ronneby kommun äger de fastigheter i Bräkne Hoby som idag används för
utbildning av elever vid Naturbruksgymnasiet. Ett samarbete finns mellan
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skolan och de båda föreningarna Sporren och Blekinge Körsällskap avseende
körbana samt modern fälttävlansbana.
En flytt av naturbruksgymnasiets hästinriktning, drift av
naturbruksinriktningar på två geografiska platser samt en eventuell framtida
uppstart av ett ridgymnasium skulle medföra en ökad ekonomisk belastning
samt innebära ökade utbildningskostnader per elev för elever studerande vid
Naturbruksgymnasiets samtliga inriktningar baserat på bland annat ökade
personalkostnader, ökade lokalkostnader, ökade investeringskostnader,
transportkostnader samt försämrade möjligheter till kör- och
fälttävlansträning. Eventuellt kan även kostnader för elevboende tillkomma.
På naturbruksgymnasiet kan internateleverna idag inackordera privat häst för
att sköta om denna på sin fritid.
Kommunledningsförvaltningens utredning av ärendet finner att intentionerna
till motionen är goda då samordning behövs för att ytterligare lyfta fram
ridsporten i Ronneby kommun och göra Ronneby Horse Center till ett
centrum i Blekinge för hästrelaterade aktiviteter. Den övergripande positiva
utvecklingen inom hästsektorn bör även kunna användas för att generera
samarbetsområden där bland annat näringsliv, folkhälsa och föreningsliv kan
finna öppningar till nya samverkansrelationer vilket även kan påverka
utvecklingen mot att bli länets hästcenter.
Sammanfattande bedömning:
Behandling av ärendet påvisar dock att motionens tanke avseende uppstart
av ridgymnasium på Ronneby Horse Center inte går att realisera då Svenska
Ridsportförbundet som godkänner gymnasieskolor som bedriver
ridsportutbildning inom ramen för GY11, nationell idrottsutbildning, i
dagsläget inte certifierar nya skolor.
Avseende föreslagen flytt av naturbruksgymnasiets hästinriktning finner
utredaren de ekonomiska svårigheterna förslaget medför bli så pass tydligt
kännbara för kommunens totala gymnasieverksamhet att motionens avsikter
med flytt av naturbruksgymnasiets hästinriktning till Ronneby Horse Center
inte är genomförbar.
Ambitionen om ett framtida hästcenter bör drivas gemensamt i olika
samverkansformer där intressenter samt parter inom den svenska
hästnäringen, föreningar, regioner och olika projektkonstellationer,
inledningsvis kartlägger hästrelaterade utvecklingsmöjligheter genom att
utröna behov och potentialer till projektet.
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Kommunala stöd och bidrag till enskilda näringsidkare begränsas av
kommunallagen vilket gör det svårt för Ronneby kommun att exempelvis
stödja goda idéer som gynnar utveckling hos enskilda företag om det inte
finns särskilda skäl.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till den negativa ekonomiska påverkan en
flytt utgör för kommunens totala gymnasieverksamhet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Roger Gardell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till den negativa
ekonomiska påverkan en flytt utgör för kommunens totala
gymnasieverksamhet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 495

Dnr 2017-000005 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Föreligger ingen information om kurser eller konferenser under dagens
sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

64(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 496

Dnr 2017-000006 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningar under sammanträdet:


Boverket, Bekräftelse om fullmakt



Revisionen Ronneby kommun, Granskning av resursfördelning till
grundskolan



Revisionen Ronneby kommun, Revisorerna inbjuder till träff inför
kommande granskning av bokslut 2017



Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 17:45.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delgivningarna till
protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

65(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 497

Dnr 2017-000577 346

Tillämpning av VA-taxan
Sammanfattning
Peter Bergelin, verkställande direktör för Ronneby Miljö och Teknik AB, ger
information i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Tommy
Andersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Peter Bergelin, VD Ronneby Miljö och Teknik AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

66(66)

