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§ 363

Dnr 2016-000006 101

Val av justerare
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Malin Norfall (S) väljs att
justera dagens protokoll samt att följande ändring görs i dagordningen:
Ärende nr 17 Remiss från revisionen – granskning av kommunstyrelsens
ägarstyrning och uppsikt över de kommunala bolagen dras ur och ersätts av
ärende 32 Förslag till inköp av mark i Kallinge
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Malin Norfall (S) väljs att justera dagens protokoll.
Ärende nr 17 Remiss från revisionen – granskning av kommunstyrelsens
ägarstyrning och uppsikt över de kommunala bolagen dras ur och ersätts av
ärende 32 Förslag till inköp av mark i Kallinge
________________
Exp:
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§ 364

Dnr 2016-000010 101

Information från näringslivschefen
Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om att de nya etableringarna
under året genererar ca 120 nya arbetstillfällen. På Viggenområdet är det
klart med 10 byggen under 2017. Det tillsammans med etableringar i
centrum ger ytterligare nya tjänster under 2017.
Handelsföreningen kommer att ta kontakt med alla nyetablerade företag i
centrum.
Ny upphandling görs avseende SEFI för 2017 nu efter att budgeten är tagen.
Ronny Johannesson, Nyföretagarcentrum Ronneby, informerade om
nyföretagandet i kommunen. I Ronneby startas det ca 90 företag om året. Det
är ganska låg siffra jämfört med andra kommuner t ex Sölvesborg. Visionen
är en fördubbling. Ronny uppmanade ledamöterna att i sina nätverk ertc
uppmuntra till att ta steget som egenföretagare. På Nyföretagarcentrum får
man stöd och rådgivning år 0-3. Över 90% av de företag som startats med
hjälp av Nyföretagarcentrum lever efter 3 år.
Nyföretagarcentrum startar en företagsledarskola i februari.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (L), Malin
Norfall (S) och Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
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§ 365

Dnr 2016-000517 861

Julmarknad på Ronneby torg 1-27 december
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden § 124/2016
Christian Mahrle inkom hösten 2014 med en motion gällande införande av
en permanent julmarknad på torget i Ronneby Centrum. I remissyttrande
tillstyrker fritid- och kulturnämnden förslaget. Även tekniska förvaltningen
tillstyrker med reservation för plats och föreslår Brunnshallsområdet. Detta
på grund av den befintliga av kommunfullmäktige beslutade
torghandelsstadgan, som i så fall måste revideras. Kommunfullmäktige
beslutade under § 44/2015 att ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att
arbeta fram ett förslag på genomförande 1-27 december. En plats på torget
Ska anges och en kostnadsberäkning.
Bedömning
Ärendet har av olika skäl stannat av och inte hanterats vidare. Redan 2014
gjordes en kostnadsberäkning för inköp av 10 bodar och året 2015 därefter
ytterligare 20 bodar för 2016. Tekniska förvaltningen har angett praktiska
hinder enligt ovan.
En sammanfattande bedömning är att det för 2016 inte finns utrymme i
fritid- och kulturförvaltningens budget för ett arrangemang av detta slag. En
bod kostar drygt 30 000 kr vilket innebär en kostnad på minst 300 000 kr om
10 stycken skulle införskaffas. Förvaltningens personalläge gör det vanskligt
att avsätta personella resurser för planering och genomförande i år. Ett stort
antal arrangemang genomförs årligen. Dessa kräver framförhållning och
planering i god tid för att hålla hög kvalitet. Fritid- och kulturförvaltningen
föreslår att en julmarknad, under en kortare period och i begränsad
omfattning genomförs under 2016 i samverkan med centrumföreningen.
Inköp av 10 bodar samt övriga kostnader beräknas till 350 000 kr. En
utvärdering sker efter avslutat arrangemang for att bedöma om ett
permanentande av marknaden är aktuell.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar att:
Ansöka hos kommunstyrelsen om 350 000 kr i tilläggsanslag for
genomförande av julmarknad i begränsad omfattning innefattande inköp av
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10 bodar samt omkostnader runt arrangemanget. Detta under förutsättning att
torghandelsstadgan medger detta. Alternativ blir då Brunnshallsområdet
enligt förslag från Tekniska förvaltningen.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2016-08-25
Fritid och kulturnämnden beslutar 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. Detta
under förutsättning att torghandelsstadgan medger detta.

Arbetsutskottets beslut 2016-10-10
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för förberedande av en
julmarknad på Ronneby torg 2017.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för förberedande av en
julmarknad på Ronneby torg 2017.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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§ 366

Dnr 2016-000614 310

Trafikredovisning 2015
Sammanfattning
Sattar Zad redovisar statistik för år 2015 avseende:
-Antal utfärdade parkeringsanmärkningar
-Antal p-tillstånd för rörelsehindrade
-Antal bilflyttsärenden
-Trafikolycksstatistik
- Användning av bilbälte samt
- Användning av cykelhjälm
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola Robertsson (S), Peter
Bowin (V), Roger Gardell (L), Lennarth Förberg (M), Jan-Eric Wildros (S),
Tommy Andersson (S), ersättare Willy Persson (KD) och Bengt Johansson
(SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 367

Dnr 2016-000576 251

Ansökan om direktanvisning för mark Kilen
Exploateringsingenjör Anna Hansen lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Attendo har inkommit med önskan om att få en direktanvisning på del av
kvarteret Kilen. Tjänstemän har träffat företaget som redogjort för sin
önskan att bygga äldreboende i kommunen.
Bedömning
Attendo har träffat tjänstemän och redogjort för sin önskan om att bygga
äldreboende i kommunen. Kilen är det område som de bedömt som mest
intressant. Företaget har även visat intresse för att bygga så att man i samma
byggnad kan ex ha trygghetsboende och/eller förskola. Tidigare projekt har
bland annat skett i samarbete med Skanska. Attendo är medvetna om vilka
kvalitetskrav och vilken målbild som gäller för Kilenområdet. Från
markanvisningstävlingen för Kilenområdet är undantaget 5000 kvm som
möjliggör direktanvisning till företaget. Tjänstemännen ser inget hinder mot
direktanvisning. Politiskt beslut önskas om att fortsätta med förhandling och
att låta företaget inkomma med de handlingar som behövs enligt kommunala
riktlinjer för markanvisning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att låta exploateringsingenjören fortsätta med förhandlingar för
direktanvisning till Attendo.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att låta
exploateringsingenjören fortsätta med förhandlingar för direktanvisning till
Attendo samt att nytt ärende ska väckas vid formell direktanvisning då
kraven rörande innehåll och områdets målbild är redovisade.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin Norfall (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att låta exploateringsingenjören fortsätta med
förhandlingar för direktanvisning till Attendo samt att nytt ärende ska väckas
vid formell direktanvisning då kraven rörande innehåll och områdets målbild
är redovisade.
________________
Exp:
Anna Hansen, kommunledningsförvaltningen
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§ 368

Dnr 2016-000624 212

Förstudie av området mellan Kallinge och Ronneby
Planarkitekt Peter Robertsson lämnar följande redovisning:
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram ett
underlag för beslut om framtida planuppdrag i området mellan Kallinge och
Ronneby. Förvaltningen har utifrån uppdraget arbetat fram en rapport som
presenterar områdets olika planeringsförutsättningar och tre olika
utbyggnadsscenarion. Avsikten med upplägget av rapporten är att olika
scenarios ska kunna jämföras med varandra och de mest önskvärda delarna
läggas samman till en huvudinriktning för ett framtida planarbete.
Bedömning
Området mellan Kallinge och Ronneby är idag obebyggt och har goda
förutsättningar för flera typer av markanvändning. Området som studerats är
tämligen omfattande på 3 825 km² vilket motsvarar samma yta som hela
Kallinge tätort om man inte räknar in flygfältet i samma yta. Hela det
studerade området är inte byggbar mark utan till exempel Skärsjön upptar en
betydande del. Platsen används idag för jord- och skogsbruk samt för
tätortsnära rekreation med exempelvis strövstigar runt, och skridskoåkning
på just Skärsjön. I den norra delen av området finns också Kallinge
vattentorn, en viktig resurs för så väl Kallinge som Ronneby.
Arbetet med att planlägga området kan dels göras som ett planprogram men
också som en fördjupad översiktsplan, i hög grad beroende på vilken
omfattning som planeringen avses få. Området kan även planeras och byggas
ut i etapper vilket påverkar vilket val av planeringsverktyg man som
kommun gör. Önskar man planlägga hela området och lägga fast en struktur
att arbeta vidare med, då kan en fördjupning av översiktsplanen vara ett
lämpligt instrument. Önskar man istället att bygga ut enbart begränsade delar
av området eller avskilja utbyggnadsetapper ifrån varandra, då kan
planprogram vara ett alternativt verktyg.
Den sammanfattande bedömningen är att området är lämpligt för flera typer
bebyggelse och att omfattningen av planläggningen till stor del avgörs
genom möjligheten till ytterligare markköp. Platsen har naturkvalitéer som
kan komma både Ronneby och Kallinge till godo samt ett strategiskt läge vid
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befintlig infrastruktur där offentliga anläggningar kan göras tillgängliga för
hela kommunen och regionen som helhet.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av det särskilda
uppdraget.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att i sin
tur föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av det särskilda
uppdraget.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Nicolas
Westrup (SD), Jan-Eric Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin
(V), tjänstgörande ersättare Silke Jacob (C) samt ersättare Bengt Johansson
(SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet och bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet och
föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av det särskilda
uppdraget.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 369

Dnr 2016-000561 265

Beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet
Tallet i Ronneby kommun.
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge län har förelagt bl a Ronneby kommun att yttra sig
över förslag om utvidgning av naturreservatet Tallet samt skötselplan för det
utvidgande området. Det tillkommande delen omfattar 0,43 ha och ligger på
privat mark. Föreskrifter samt skötselplan föreslås även gälla för den
utvidgade delen. Utvidgningen utgörs av barrnaturskog (tall och gran). En
stor del av skogen är klassad som nyckelbiotop, men hela området är skoglig
värdekärna.
Bedömning
I de av kommunfullmäktige antagna lokala miljömålen finns som mål att
särskilt skyddsvärda skogsområden skyddas med etappmål att andelen
skyddade områden i kommunen som geografiskt område ska ha ökat till
2016. Det föreslagna reservatet ligger således i linje med ambitionerna i de
lokala miljömålen.
Kommunen eller dess bolag har inga intressen i den utvidgade delen.
Mot bakgrund i ovanstående förslås att kommunstyrelsen yttrar att man inte
har något att erinra mot beslut om utvidgning av naturreservatet eller
förslaget till skötselplan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att yttra att Ronneby kommun har inget att erinra
mot beslut om utvidgning av naturreservatet Tallet eller förslaget till
skötselplan.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att yttra att Ronneby kommun har inget att erinra mot beslut om utvidgning
av naturreservatet Tallet eller förslaget till skötselplan.
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra att Ronneby kommun har inget att erinra
mot beslut om utvidgning av naturreservatet Tallet eller förslaget till
skötselplan.
________________
Exp:
Länsstyrelsen i Blekinge län
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§ 370

Dnr 2016-000613 101

Återrapportering av kommunfullmäktigebeslut som lett
till uppdrag/utredning oktober 2016
Utredare Karin Lundberg lämnar följande redovisning:
Sammanfattning
I bifogad sammanställning Bilaga 1 redogörs för de kommunfullmäktige
beslut som är tagna under 2010 – januari 2016 och som resulterat i ett
uppdrag. Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har gjorts till ansvarig.
Uppgiftslämnaren skriver en kommenterar om vad som har skett i ärendet
och bedömer status, ,
Ej påbörjad,
Påbörjad, Klar
Bedömning
Kategori

Ärende

Budget
Övriga
beslut
Totalt

1
74
75

Ej
påbörjad

Påbörjad

Klar

7

1
49

18

7

50

18

Av 75 redovisade ärenden har 68 ärenden status
”Påbörjad” alternativt
”Klar”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:
notera återrapporteringen till protokollet med följande revideringar:
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2010 §299

Samtliga nämnder och bolag uppmanas att skyndsamt ta fram
tjänstegarantier. Uppdraget ska vara slutfört i januari år 2017.

2010 §290

Ärendet avslutat.
Budget 2012 Fritid- och kulturförvaltningen uppmanas att
omgående påbörja utredningen och att denna ska
slutrapporteras senast september år 2017.

Justerandes sign

2012 §24

Ärendet avslutat.

2012 §42

Ärendet avslutat.

2012 §173

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att omedelbart aktivera
ärendet och lägga fram ett beslutsförslag senast i januari år
2017.

2012 §108

Ärendet avslutat.

2013 §27

Ärendet avslutat.

2013 §106

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att omedelbart aktivera
ärendet och redovisa kvalitetssäkringssystemet senast i
november år 2017.

2014 §174

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att omedelbart slutföra
arbetet. Uppdraget ska vara slutfört i december 2016.

2014 §175

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att omedelbart slutföra
arbetet. Uppdraget ska vara slutfört i december 2016.

2014 §179

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att omedelbart slutföra
arbetet. Uppdraget ska vara slutfört i december 2016.

2014 §236

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att redovisa ärendet för
kommunstyrelsen i januari år 2017. Redovisningen ska
innehålla underlag till beslut.

2014 §276

Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utan dröjsmål
påbörja arbetet med samlingslokalerna. Delrapport i april 2017.
Slutrapport senast i september 2017.

2015 §44

Ärendet kompletteras med att uppdra den nya
kommunikationsenheten att redovisa ett förslag, senast 1/3 år
2017.

2015 §70

Ärendet avslutat.

2015 §136

Ärendet är ej avslutat och ska återaktiveras.

2015 §185

Ärendet avslutat.

2015 §210

Ärendet avslutat.
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2015 §213

Ärendet avslutat om bolagsstämman hölls som beräknat 29/9
2016.

2016 §147

Ärendet avslutat.

2016 §24

Ärendet avslutat.

2016 §56

Ärendet avslutat om ramöverföringen är genomförd.

2016 §83

Ärendet avslutat.

2016 §84

Ärendet avslutat.

2016 §91

Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att skynda på arbetet
och rapportera till kommunstyrelsen i mars år 2017.

2016 §173

Kommunstyrelsen förtydligar sitt uppdrag till fritid- och
kulturförvaltningen.

2016 §174

Ärendet avslutat.

2016 §217

Tekniska förvaltningen uppmanas att verkställa försäljningen.

2016 §218

Tekniska förvaltningen uppmanas att verkställa försäljningen.

2016 §239

Återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott ska ske i
februari år 2017.

2016 §262

Ärendet avslutat.

samt föreslå kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till
protokollet.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

Justerandes sign

notera återrapporteringen till protokollet med följande revideringar:
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2010 §299

Samtliga nämnder och bolag uppmanas att skyndsamt ta fram
tjänstegarantier. Uppdraget ska vara slutfört i januari år 2017.

2010 §290

Ärendet avslutat.
Budget 2012 Fritid- och kulturförvaltningen uppmanas att
omgående påbörja utredningen och att denna ska
slutrapporteras senast september år 2017.

Justerandes sign

2012 §24

Ärendet avslutat.

2012 §42

Ärendet avslutat.

2012 §173

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att omedelbart aktivera
ärendet och lägga fram ett beslutsförslag senast i januari år
2017.

2012 §108

Ärendet avslutat.

2013 §27

Ärendet avslutat.

2013 §106

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att omedelbart aktivera
ärendet och redovisa kvalitetssäkringssystemet senast i
november år 2017.

2014 §174

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att omedelbart slutföra
arbetet. Uppdraget ska vara slutfört i december 2016.

2014 §175

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att omedelbart slutföra
arbetet. Uppdraget ska vara slutfört i december 2016.

2014 §179

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att omedelbart slutföra
arbetet. Uppdraget ska vara slutfört i december 2016.

2014 §236

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att redovisa ärendet för
kommunstyrelsen i januari år 2017. Redovisningen ska
innehålla underlag till beslut.

2014 §276

Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utan dröjsmål
påbörja arbetet med samlingslokalerna. Delrapport i april 2017.
Slutrapport senast i september 2017.

2015 §44

Ärendet kompletteras med att uppdra den nya
kommunikationsenheten att redovisa ett förslag, senast 1/3 år
2017.

2015 §70

Ärendet avslutat.

2015 §136

Ärendet är ej avslutat och ska återaktiveras.

2015 §185

Ärendet avslutat.

2015 §210

Ärendet avslutat.
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2015 §213

Ärendet avslutat om bolagsstämman hölls som beräknat 29/9
2016.

2016 §147

Ärendet avslutat.

2016 §24

Ärendet avslutat.

2016 §56

Ärendet avslutat om ramöverföringen är genomförd.

2016 §83

Ärendet avslutat.

2016 §84

Ärendet avslutat.

2016 §91

Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att skynda på arbetet
och rapportera till kommunstyrelsen i mars år 2017.

2016 §173

Kommunstyrelsen förtydligar sitt uppdrag till fritid- och
kulturförvaltningen.

2016 §174

Ärendet avslutat.

2016 §217

Tekniska förvaltningen uppmanas att verkställa försäljningen.

2016 §218

Tekniska förvaltningen uppmanas att verkställa försäljningen.

2016 §239

Återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott ska ske i
februari år 2017.

2016 §262

Ärendet avslutat.

-

samt föreslå kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till
protokollet.

________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och kommunägda bolag (inkl rapport)
Karin Lundberg

Justerandes sign
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§ 371

Dnr 2016-000253 109

Besvarande av medborgarförslag angående utveckling
av Jernvallensområdet en ekonomisk möjlighet.
Utredare Hanna Grahn lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Tomas Nilsson avseende utveckling
av Jernvallenområdet.
Förslaget går ut på att ersätta nuvarande konstgräsplan, som börjar komma
till åren, med nytt konstgräs, säkerställa att underhåll och drift följer gängse
råd och direktiv samt att det gamla konstgräset lägges på Jernvallens
grusplan för träningsyta och matcher för ungdomslag.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss hos fritid- och kulturnämnden samt
tekniska förvaltningen vilka yttrar följande:
”Fritid- och kulturnämnden menar i sitt remissyttrande 2016-06-16 § 106 att
de konstaterat att skicket på nuvarande konstgräs är sådant att ett byte bör
göras i närtid. Att flytta nuvarande konstgräs till grusplanen ses som en bra
lösning under förutsättning att underlaget är i så gott skick att det håller
ytterligare några år. Förvaltningen har i investeringsplanen inför
budgetberedningen lagt ett förslag att realisera detta 2018”.
”Tekniska förvaltningen anser att aktuellt medborgarförslag bör avslås och
istället föregås av en behovsutredning som bör genomföras av fritids- och
kulturnämnden innan tid och pengar läggs på att utreda möjligheter till
ombyggnationer mm. Under 2016 kommer tekniska förvaltningen att bygga
en ny konstgräsplan för 7-mannaspel på Brunnsvallen, vilket ökar tillgången
till konstgräsytor markant. Om en utredning trots detta påvisar att behov av
kompletterande konstgräsplan för träningsändamål finns liksom önskad
placering av denna, då bör ärendet lyftas igen för tillsättande av
utredningsgrupp samt tilldelande av tid och medel för denna utredning.
Innan befintlig konstgräsyta flyttas till ny placering bör även miljömässig
diskussion föras kring nyttjandet av ytans gummigranulat. I samband med
anläggandet av den nya konstgräsytan vid Brunnsvallen kommer mer
miljöanpassad granulat av kork att nyttjas”.
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Kommunledningsförvaltningens genomgång av medborgarförslaget och
inkomna remisser, hösten 2016, finner i samråd med fritid- och
kulturförvaltningen att skicket på nuvarande konstgräs är sämre än förväntat
och att det i dagsläget inte är möjligt att flytta det begagnade konstgräset till
närliggande grusplan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till avsaknad av
behovsutredning och bristande skick på nuvarande konstgräs samt
att medborgarförslaget anses vara besvarat.

Arbetsutskottets beslut 2016-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till
avsaknad av behovsutredning och bristande skick på nuvarande konstgräs.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till avsaknad av behovsutredning och
bristande skick på nuvarande konstgräs.
Ledamot Tommy Andersson (S) deltar ej i beslutet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 372

Dnr 2016-000465 101

Besvarande av medborgarförslag avseende önskan
om plats att få framföra fordon för "drifting/burnouts".
Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Medborgarförslag avseende önskan om plats att få framföra fordon för
”drifting/burnouts” lämnades in till Ronneby kommun 30 juni 2016.
Förslaget är undertecknat Ylva Söderström och innehåller en kompletterande
namnlista med 776 underskrifter varav 228 är från personer som är från
Ronneby kommun. Medborgarförslaget har således stort stöd, både i och
utanför kommunen.
Bedömning
Drifting innebär att framföra ett fordon och göra kontrollerade sladdar i
sidled på en asfalterat bana eller slinga. Burnouts innebär att fordonet hålls
stilla medan hjulen snurrar. Detta ska göra att gummit på bildäcken blir
uppvärmda och ger ifrån sig rök på grund av friktionen mellan däcken och
asfalten.
Undertecknad har inhämtat muntliga uppgifter från Ylva Söderstam. Hon
menar att det är, förutom en miljö- och hänsynsfråga för övriga
kommunmedlemmar, även en säkerhetsfråga att tillhandahålla en enskild
plats för denna aktivitet. I dagsläget bedrivs sporten utan tillstånd från
kommunen, vilket kan vara förenat med trafiksäkerhetsbrister, såsom
vårdslöst beteende i trafik, olyckor m.m.
Ärendet har översänts för yttrande till miljösamordnare på miljö- och
byggnadsnämnden, tekniska förvaltningens gatu- och asfaltschef samt fritidoch kulturnämnden.
Miljösamordnare på Miljö-och hälsoskyddsenheten anser att det hade varit
bra ur störningssynpunkt om det fanns en godkänd plats att vara på.
Tillfälliga arrangemang kan anordnas men kräver troligen tillstånd från
Polisen enligt ordningslagen. Markägarens tillåtelse är även nödvändig för
ett sådant arrangemang. Om samma plats skulle användas permanent bedöms
det som en motorbana och då ska det prövas som en anmälan enligt
miljöprövningsförordningen.
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Tekniska förvaltningen har yttrat sig och anfört att Tekniska förvaltningen
(Ronneby kommun) idag inte äger en lämplig yta för detta men meddelar
också att frågan kommer att bevakas i kommande markaffärer.
Fritid- och kulturnämnden har yttrat sig i ärendet. Enligt nämndens
bedömning är det positivt att ungdomarna genom medborgarförslaget vill se
en lösning på ett mångårigt problem. Fritid- och kulturförvaltningen ser inte
att det finns möjligheter att tillgodosekraven eftersom kommunen inte
förfogar över ytor av sådant slag. Emellertid beslutade nämnden att i
yttrande till kommunfullmäktige föreslå att motionen bifalles och att
kommunstyrelsen får i uppdrag att anvisa ett område för det angivna
ändamålet och att området säkerställs ur säkerhetsaspekter.
Rättsligt betraktat måste frågan behandlas genom en prövning i enlighet med
miljöprövningsförordningen om platsen ska användas permanent som
motorbana. Prövningen ska utföras av kommunen. Därefter bör tillgången
till platsen regleras genom markavtal om nyttjanderätt om det är kommunen
som är markägare i fråga. Tekniska förvaltningen och fritid- och
kulturnämnden har i enlighet med ovan meddelat att det idag inte finns en
lämplig yta för ändamålet. Att finna en yta som är lämplig för ändamålet
borde vara det första steget innan fråga om tillstånd enligt
miljöprövningsförordningen behandlas.
Undertecknad har noterat att ingen av de tillfrågade som har yttrat sig har
beaktat den ekonomiska aspekten av medborgarförslagets genomförande.
Det framgår inte hur förslaget kan tänkas finansieras eller andra angränsande
ekonomiska frågor, såsom försäkringsskydd. Det framgår inte heller vilka
miljö- och säkerhetshänsyn som måste beaktas mer konkret vid inrättande av
denna typ av anläggning.
Ingen av de som yttrat sig i ärendet har heller beaktat om driften av en
anläggning för ändamålet är förenligt med Ronneby kommuns miljöarbete.
Aktiviteten driftning innebär utsläpp från bilarna i form av koldioxidutsläpp,
Även upprivning av giftiga partiklar från bildäck kan påverka miljö och
människa negativt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat i och med bedömningen ovan.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att i sin
tur föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska avslås.
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 373

Dnr 2016-000133 101

Besvarande av motion angående utredning och beslut
om att alla tjänster utannonseras på arbetsmåttet heltid
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Malin Norfall (S) och Bo Johansson (S) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige Ronneby kommun ska under 2016 utreda och besluta
att alla tjänster utannonseras på arbetsmåttet heltid med följande
argumentation:
Ronneby Kommun står inför ett ökat rekryteringsbehov av medarbetare för
att ersätta de som går i pension och för att möta ökade behov av välfärd.
Heltid som norm i välfärden är en framtidsfråga och en jämställdhetsfråga.
Förekomsten av deltid kombinerat med delade turer är relaterat till
kvinnodominerade yrken. Att erbjuda deltidstjänster är inte modernt och
kommunen framstår inte som en attraktiv arbetsgivare.
För att vara en attraktiv arbetsgivare ska alla tjänster utannonseras på heltid,
hundra procent.
Bedömning
Personalchef Kristina Wramsby har lämnat följande yttrande:
”Det är önskvärt att alltid erbjuda heltidstjänster, med möjlighet att önska
annan sysselsättningsgrad. Detta har stor betydelse för den enskilde, för att
ha en förmåga att försörja sig. Merparten av deltidsanställda är kvinnor. För
närvarande är det en strävan att erbjuda heltidssysselsättning, men det finns
en del hinder i några verksamheter.
Inom Äldreförvaltningen har man möjlighet att välja sysselsättningsgrad,
vilket innebär att det kan stå 75 % av heltid i annonsen, men man erbjuds
ändå heltid. Det kan även vara attraktivt för en del målgrupper att veta att det
är möjligt att arbeta deltid. Äldreförvaltningen kan följaktligen annonsera ut
tjänsterna som heltidstjänster, men har valt att visa på möjligheten till deltid.
En heltidstjänst kan dock innebära att man får tjänstgöra på olika ställen.
Det förekommer delade turer, för att få glesare frekvens på helgarbetstiden.
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Inom Tekniska förvaltningen skulle det medföra problem för kostenheten, att
endast annonsera ut heltider. Det är många små enheter, som endast behöver
några timmars tjänstgöring, och dessa tider är ofta parallella på de olika
enheterna. Det har blivit möjligt att öka sysselsättningsgraden för
kostpersonal på äldreboenden, som har kost 7 dagar/vecka. I vissa fall kan
det gå att hitta kombinationer mellan olika arbetsställen, men en del tackar
då nej till högre sysselsättningsgrad, eftersom de inte vill tjänstgöra på olika
ställen.
Socialförvaltningen har i dagsläget ingen som jobbar med delad tur. Man
strävar alltid efter att erbjuda heltidstjänster. Pga. verksamhetens behov inom
funktionsstöd, gruppbostäder och assistans finns det dock ibland endast
deltid att erbjuda.
Personalen har möjlighet att önska sysselsättningsgrad två ggr/år.
Erfarenheten är att det är sällan man vill ha förändring i sin
sysselsättningsgrad. Om man vill få högre sysselsättningsgrad kan
arbetsgivaren oftast erbjuda det. Dock kan utökningen innebära att man får
tjänstgöra på ytterligare en enhet.
Såväl inom Kultur- och Fritidsförvaltningen som inom
Kommunledningsförvaltningen, strävar man efter att annonsera ut heltider.
När enheterna är små, medger inte alltid budgeten heltider, och det är inte
alltid som behovet finns.
Inom Miljö-och Byggnadsförvaltningen finns f n endast heltidstjänster.
Inom Utbildningsförvaltningen är det övervägande heltider som annonseras
ut.
Sammanfattningsvis saknas idag tilldelade budgetmedel för att kunna
genomföra detta i vissa verksamheter, och i de stora verksamheterna finns
redan möjlighet att önska sysselsättningsgrad.”
Personalchef Kristina Wramsby föreslår att motionen avslås mot bakgrunden
av beskrivna ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl samt att det redan
finns en tydlig strävan att huvudprincipen vid annonsering ska vara
heltidstjänster
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) samt
Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Malin Norfall (S) yrkar med instämmande av Peter Bowin (V) bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande om
bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag enligt Roger Fredriksson (M)
yrkande
Nej-röst för bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) jaröster och sju (7) nej-röster. Kommunstyrelsen bifaller därmed ordförande
Roger Fredrikssons (M) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
reserverar mot beslutet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 374

Dnr 2016-000375 4212

Besvarande av motion om utökning och upprustning av
badplats vid Härstorpssjön
Utredare Hanna Grahn lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
En motion från Sverigedemokraterna har genom Mattias Ronnestad och
Nicolas Westrup inkommit med förslag på förbättringsåtgärder för utökning
och upprustning av badplatsen vid Härstorpssjön. Röjning av sly, påfyllning
med sand, en längre badbrygga samt grillplatser anses bidra till att fler kan
njuta av Ronneby som turiststad.
Bedömning
Motionen har varit på remiss hos fritid- och kulturnämnden vilka yttrar
följande:
Fritid- och kulturnämnden bedömer att badplatsen vid Härstorpssjön är en av
många populära badplatser i kommunen och att fritid- och
kulturförvaltningen ständigt ser över dessa för att göra åtgärder efter behov
och prioriteringar. Nämnden föreslår som svar på motionen att
förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att se över möjliga
åtgärder under budgetåret 2017 samt att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen genom att ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att
under budgetåret 2017 se över möjliga åtgärder avseende utökning och
upprustning av Härstorpssjön.

Arbetsutskottets beslut 2016-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-29

Kommunstyrelsen

-

uppdra fritid- och kulturförvaltningen att under budgetåret 2017 se
över möjliga åtgärder avseende utökning och upprustning av
badplatsen vid Härstorpssjön samt,

-

därmed anse motionen vara besvarad.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar att motionen ska vara bifallen och inte
besvarad.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande om
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut..

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
- uppdra fritid- och kulturförvaltningen att under budgetåret 2017 se över
möjliga åtgärder avseende utökning och upprustning av badplatsen vid
Härstorpssjön samt,
- därmed anse motionen vara besvarad.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 375

Dnr 2016-000326 101

Besvarande av motion från Christer Leksell (SD)
angående åldersbedömning av ensamkommande
asylsökande ungdomar
Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom kommunfullmäktigeledamoten Christer
Leksell (SD) lämnat in en motion angående åldersbedömning av
ensamkommande asylsökande ungdomar.
Bedömning
Undertecknad har undersökt rättsläget och det potentiella rättsliga utrymme
som finns för kommuner att vidta åldersbedömningar. Ärendet har även
remitterats till socialnämnden för utlåtande.
Socialnämnden har konstaterat att socialtjänsten inte tänker vidta några
ytterligare åtgärder avseende åldersbedömning av ensamkommande barn
med anledning av att det är Migrationsverket som ansvarar för
asylprocessen. Socialnämnden har inget uppdrag att fastställa
ensamkommande barns identitet. Ronneby kommuns socialtjänst tillämpar
fullt ut Socialstyrelsens vägledning ”Socialtjänstens arbete med
ensamkommande barn och ungdomar”.
Centralt för bedömningen har varit Migrationsverkets utlåtande hösten 2015
om att Migrationsverket inte själva ser hinder för att kommuner kan göra
egna åldersbedömningar. Därutöver har undertecknad studerat
Justitieombudsmannens (JO) bedömning av rättsläget. Utöver JO:s
ämbetsberättelse har domar från Förvaltningsrätten i Härnösand varit av vikt
för bedömningen.
Sammanfattningsvis kan rättsläget beskrivas som väldigt osäkert. Trots att
Migrationsverket själva anser att det inte föreligger något hinder för
kommuner i landet att göra egna bedömningar kring asylsökandes ålder,
håller inte förvaltningsrätten med i det utlåtandet i dagsläget. Problemet som
både förvaltningsrätten och JO lyfter fram, är att en ändring av en
asylsökandes ålder förändrar förutsättningarna för skolgång, boende och
tillgången till god man. Med detta i beaktande är helhetsbedömningen av
undertecknad att ett införande av åldersbedömning i kommun inte är
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förenligt med rättsstatens grundläggande värden, såsom förutsebarhet och
tydlighet i handläggning m.m.
Det finns inte en tillräcklig stark grund för kommunen att stå på i fråga om
att göra egna åldersbedömningar. Migrationsverkets rättsliga utlåtande från
2015 har inte en lika stark betydelse som en förvaltningsrättslig dom.
Undertecknad bedömer att ett införande av åldersbedömningar kan leda till
rättelse av förvaltningsrätt eller tillsägningar av JO med anledning av att det
saknas tydliga, legala förutsättningar för ett sådant förfarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att
motionen är besvarad i och med bedömningen ovan.

Arbetsutskottets beslut 2016-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Deltar i debatten
Ledamöterna Malin Månsson (S) samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ledamot Malin Månsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar att motionen ska bifallas..
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Malin Månssons (S)
yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag enligt yrkande från Malin
Månsson (S)
Nej-röst för bifall till Nicolas Westrups (SD) yrkande.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, tretton (13)
ja-röster och två (2) nej-röster. Kommunstyrelsen bifaller därmed Malin
Månssons (S) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 376

Dnr 2016-000623 119

Remiss tillstånd för övervakningskamera i förarhytt på
tåg
Kommunstrateg Anders Engblom lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
TrackOptic Sweden AB planerar att utrusta ordinarie tåg med kameror för att
kontinuerligt filma Trafikverkets järnvägsanläggningar (spåren). Sådan
filmning sker idag från separata tåg. Detta är kostsamt och genomförs
ungefär varannan eller var tredje månad.
Det man vill uppnå med förslaget enligt ansökan är en kontinuerlig uppdatering, till en lägre kostnad, av beslutsunderlag inför reparationer eller
andra insatser på eller utmed spåren. Vidare anser man att materialet kan
vara ett värdefullt underlag i arbetet med olycksutredningar och i arbetet att
förebygga olyckor och suicider.
Tillstånden som söks, samtidigt i flera län, gäller hela järnvägssträckor län
för län.
Ett tillstånd har redan beviljats för användning av kamerorna i Kalmar län.
Bedömning
Generellt är det i kommuns intresse att underhållet av spåren bedrivs
effektivt att olyckor utreds och att åtgärder vidtas för att undvika olyckor på
eller i anslutning till järnvägen.
Bedömning av ansökan i alla dess olika delar är ett mycket omfattande
arbete och olika kommuners värderingar ska dessutom vägas samman innan
länsstyrelsen tar ställning i ärendet.
Tillstånd till filmningen bör vara likformning inom respektive län och
rimligen utmed respektive järnvägslinje.
En sådan gemensam bedömning bör i första hand ske mellan berörda
länsstyrelser. Ett eventuellt tillstånd för filmning från tågen i Blekinge bör
inte bli mer generösa än vad som framgår av redan beviljat tillstånd i Kalmar
län.
Att för Ronneby kommun fatta beslut om att bifalla eller avvisa delar i
ansökan kan uppfattas som principiella ställningstaganden som i brist på
policy kan uppfattas som prioriterande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås avstå från att lämna yttrande i ärendet.
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Arbetsutskottets beslut 2016-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att avstå
från att lämna yttrande i ärendet gällande tillstånd för övervakningskamera i
förarhytt på tåg, Remiss från Länsstyrelsen i Blekinge län.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att lämna yttrande i ärendet
gällande tillstånd för övervakningskamera i förarhytt på tåg, Remiss från
Länsstyrelsen i Blekinge län.
________________
Exp:
Anders Engblom
Länsstyrelsen i Blekinge län
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§ 377

Dnr 2016-000290 732

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6f§
socialtjänstlagen, äldrenämnden
Sammanfattning
Äldrenämnden § 119 2016-10-02
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal
III, 2016, att rapportera till IVO, Inspektionen for Vård och omsorg.

Arbetsutskottets beslut 2016-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till
kommunstyrelsen utan ställningstagande.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att notera
informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 378

Dnr 2016-000288 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 2016
Sammanfattning
Socialnämnden § 157 2016-10-26
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f- g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, tredje
kvartalet 2016, redovisas för ledamöterna.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till
kommunstyrelsen utan ställningstagande.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att notera
informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 379

Dnr 2016-000294 252

Förslag till inköp av mark i Kallinge
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kalleberga 30:1, 9:8 och 9:9 kommer snart att säljas. Kommunen har fått
frågan om vi är intresserade.
Bedömning
Hela området som kommer att säljas är ca 75,5 ha. Området kan säljas i
delar. En del av Kalleberga 30:1, ca 2,3 ha ligger mittemot Junibacken. Del
av denna är detaljplanelagd.
En del går längsmed kommunens mark ner mot Halsjön. Denna del är ca 35
ha. Övriga delar ligger längre norr om Kallinge.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för förhandling om
köp av del av Kalleberga 30:1.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för
förhandling om köp av del av Kalleberga 30:1.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att köpa av del av Kalleberga 30:1 för 2,1
miljoner kr enligt avtal.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att köpa del av
Kalleberga 30:1 för 2,1 miljoner kronor enligt avtal.
________________
Exp: Tekniska förvaltningen, Eva Lydin
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§ 380

Dnr 2016-000671 001

Stadshusets öppethållande 2016-12-23
Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Fråga om stadshusets öppethållande den 23/12 -16 har väckts då det finns
starka önskemål om att medarbetarna ska kunna utnyttja möjligheten till
flexledighet utan krav på bemanning av förvaltningen och att den dagen
frångå beslutade regler för uttag av ledighet. Önskemål som framförts är att
det ges möjlighet att ta ut ledighet från kl. 13.00 den aktuella dagen utan
beaktande av flextids- eller bemanningsregler.
Med tanke på att det är eftermiddagen dagen före julafton bedöms inte
servicen till kommuninvånarna påverkas då tidigare erfarenheter visar att
efterfrågan på kommunal service vid den tidpunkten är minimal. Om
stängningen också i god tid aviseras via hemsida och annonsering bör ingen
invånare behöva uppsöka stadshuset i ogjort ärende.
Ett beslut i enlighet med förslaget innebär att entrén till stadshuset stängs kl.
13.00 och att växeln stängs vid samma tidpunkt då undantaget från
bemanningskravet på förvaltningarna gör att invånare inte kan garanteras
mottagande eller telefonsvar.
Den personal som inte vill ta ut flexledigt arbetar med ordinarie
arbetsuppgifter alternativt förberedelser inför kommande uppgifter och
planering.
Bedömning
Utifrån bedömningen att en förändring av öppethållande den aktuella dagen
inte någon märkbar omfattning påverkar servicen till invånarna i kommunen
föreslås Kommunstyrelsen fatta beslut om att för 2016-12-23 medge
undantag från tidigare beslutade flextidsregler och bemanningskrav så att
uttag av flexledighet medges fr.o.m. kl. 13.00
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att för 2016-12-23 medge undantag från
tidigare beslutade flextidsregler och bemanningskrav så att uttag av
flexledighet medges fr.o.m. kl. 13.00
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för 2016-12-23 medge undantag från tidigare
beslutade flextidsregler och bemanningskrav så att uttag av flexledighet
medges fr.o.m. kl. 13.00
________________
Exp:
Förvaltningschefer
Enheten för kommunikation och medborgarservice
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§ 381

Dnr 2016-000652 006

Justering av sammanträdestid för kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Kommunsekreterare Camilla Arvidsson lämnar följande belsutsförslag:
Sammanfattning
Ett datum, 2017-11-27, fanns av misstag kvar från det ursprungliga utkastet
med sammanträdestider för år 2017 vid beslut i kommunstyrelsen 2016-1101 §346.
Bedömning
Datumet plockades bort från den ursprungliga planeringen för att underlätta
och säkerställa administrationen av möteshandlingar till december månad. I
december ligger kommunfullmäktige tidigare och gör utrymmet mindre för
övriga utskott och nämnder att sammanträda. Därför flyttades bl.a
kommunstyrelsens sammanträde för december till november (2017-11-28).
För att dessa inte ska kollidera togs arbetsutskottets sammanträde 2017-1127 bort från förslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ta bort
2017-11-27 som ett sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott
år 2017.

Arbetsutskottets beslut 2016-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ta bort
2017-11-27 som ett sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott
år 2017.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-29

Kommunstyrelsen

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ta bort 2017-11-27 som ett
sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott år 2017.
________________
Exp:
Camilla Arvidsson
Eva Hansson
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§ 382

Dnr 2016-000653 040

Totalram och räntevillkor för bolagens
koncernkontokrediter 2017
Ekonomichef Johans Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en
totalram för bolagens koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska
gälla.
Bedömning
Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2016 varit 300 mkr.
För närvarande har 198 mkr beviljats.
Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2016 varit
kommunens ränta mot banken med ett påslag om 0,40%, vilket ger: NSSu
(Nordea Sverige Stiborbas utlåning) vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt
NSSu vecka + 1,20% över 40 mkr.
Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi
vecka, utan avdrag.
Kundräntan för in-/utlåning via koncernkontot kommer inte att understiga
noll procent.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
För 2017 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen
för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr.
Avseende räntevillkoren för 2017 för utlåning till bolagen ska kommunens
ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter,
vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,20%
över 40 mkr.
För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från
banken, NSSi vecka, utan avdrag.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:
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-

För 2017 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom
ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr.

-

Avseende räntevillkoren för 2017 för utlåning till bolagen ska
kommunens ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens
koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40
mkr samt NSSu vecka + 1,20% över 40 mkr.

-

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen
har från banken, NSSi vecka, utan avdrag.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- För 2017 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen
för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr.
- Avseende räntevillkoren för 2017 för utlåning till bolagen ska kommunens
ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter,
vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,20%
över 40 mkr.
- För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har
från banken, NSSi vecka, utan avdrag.
________________
Exp:
Ekonomienheten, Johan Sjögren

Justerandes sign
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§ 383

Dnr 2016-000654 040

Tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning
2017 samt arbete med budget 2018-2019
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar årligen om en tidplan för uppföljning av
verksamhet och ekonomi, samt för arbetet med budget 2018-2019.
Anvisningar för uppföljningar och budgetarbete fastställs av ekonomichefen.
Budgetanvisningarna anpassas efter om budgetarbetet omfattar ett eller två
budgetår.
Om kommunstyrelsen vill ge direktiv till nämnderna inför det kommande
budgetarbetet som planeras under våren 2017, kan det ske i detta ärende i
samband eller i särskilt beslut senare.
Bedömning
Tidplanen följer i allt väsentligt tidplanen som gällde under 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplan för verksamhets- och
ekonomisk uppföljning samt arbete med budget 2018-2019 enligt bifogat
förslag.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
fastställa tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning samt arbete
med budget 2018-2019 enligt bifogat förslag.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplan för verksamhets- och
ekonomisk uppföljning samt arbete med budget 2018-2019 enligt bifogat
förslag.
________________
Exp:
Ekonomienheten, Johan Sjögren
Samtliga nämndsordföranden
Samtliga styrelseordföranden i de kommunala bolagen
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga VD i de kommunala bolagen

Justerandes sign
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§ 384

Dnr 2016-000417 000

Ny Ronneby.se
Kommunikationschef Leif Söderlund lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Inför budget 2015 äskades medel för revidering/ombyggnad av webbplatsen
ronneby.se. Medel erhölls för en uppgradering så att webbplatsen även
kunde hantera läsplattor och mobiltelefoner på ett läsvänligare sätt än i
dagens lösning (responsiv webb).
Bedömning
Det är nu 5 år sedan som en större revision av ronneby.se genomfördes.
Nuvarande programversion är också fyra versioner gammal. En
omvärldsbevakning visar att nyare system har bättre förutsättningar till
integrationer av t.ex. e-tjänster. Systemen är också mindre konsultberoende
samt ger möjlighet till s.k. molnbaserad drift.
Genom omfördelning av 200 tkr från kontot för digitala informationstavlor i
budget för 2016 samt redan beviljade 200 tkr för ombyggnad till responsiv
webb, möjliggörs en större översyn av ronneby.se. Med projektstart
september 2016 bedöms en ny webb kunna vara i drift under maj 2017.
Förslag till beslut
Enheten för kommunikation och medborgarservice föreslår att:
Arbetsutskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att omfördela 200 tkr från kontot för digitala
informationstavlor i budget 2016 för finansiering av framtagande av ny
webb-plats för ronneby.se.

Arbetsutskottets beslut 2016-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-

Justerandes sign

uppdra enheten för kommunikation och medborgarservice att
delredovisa resultat i mars år 2017 samt slutredovisa innan lansering
av ny webbplats.
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-

föreslå kommunstyrelsen att omfördela 200 tkr från kontot för
digitala informationstavlor i budget 2016 för finansiering av
framtagande av ny webb-plats för ronneby.se

Deltar i debatten
Ledamot Ola Robertsson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 200 tkr från kontot för digitala
informationstavlor i budget 2016 för finansiering av framtagande av ny
webb-plats för ronneby.se
________________
Exp:
Enheten för kommunikation och medborgarservice, Tobias Gunnarsson
It-enheten, Leif Söderlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

49(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-29

Kommunstyrelsen

§ 385

Dnr 2016-000563 052

Information om Tekniska förvaltningens investeringar
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen informerar om pågående och avslutade
investeringsprojekt för 2016.

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att föreslå KS att notera
informationen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet.
Förvaltningschef Magnus Graad samt byggprojektledare William Lavesson
informerar om status avseende förvaltningens investeringar 2016.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric Wildros (S), Malin
Norfall (S), Lova Necksten (MP), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L),
Malin Månsson (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) samt
ersättare Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 386

Dnr 2016-000530 269

Torp 14:1 - Björstorps kvarn
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tidigare informerat om att Länsstyrelsen
kontaktat kommunen om dammen vid Björstorp i Bräkneån.
Länsstyrelsen anser att det är angeläget att få till åtgärder vid dammen. För
att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag och uppnå god ekologisk
status krävs det att fiskpassagen förbättras. Åtgärden Länsstyrelsen föreslår
är total avsänkning. Om vi ansöker om bidrag för detta före den 1 december i
år kan vi få bidrag att genomföra åtgärden.
Länsstyrelsen kan som tillsynsmyndighet förelägga ägarna att göra åtgärder.
I detta fall kommer vi enligt Länsstyrelsen inte att få något bidrag.
Lantmäteriets ägarutredning visar att kommunen är delägare i
samfälligheten. Länsstyrelsen tycker därför att det är lämpligt att kommunen
tar på sig huvudmannaskapet för åtgärden, d.v.s. kommunen ska ansöka om
bidrag senast den 1 december i år, anlita en konsult som ska göra
miljökonsekvens-beskrivning, genomföra åtgärden och ansöka om
lagligförklaring av kvarvarande dammdelar.
En del delägare känner sig tvungna att gå med på en total avsänkning pga
den ekonomiska risk de utsätter sig för genom att neka. Tekniska
förvaltningen har bett alla delägarna om deras åsikter angående om de vill att
kommunen ska ta på sig ett huvudmannaskap för åtgärden eller inte.
Bräkneåns vattenråd, genom Knut Svensson, har i skrivelse framfört att man
inte kan inrikta sig enbart på utrivning, utan bör ta hänsyn till sakägarnas
förslag om åtgärder för att åtgärda vandringshindret med bibehållen
vattenspegel och landskapsbild. Knut Svensson har också delat med sig av
en skrift om utrivning av Stendalsmöllans damm.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att
kommunen tar huvudmannaskapet för total avsänkning av dammen under
förutsättning att alla delägare vill det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-29

Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets beslut 2016-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
besluta att kommunen inte tar på sig huvudmannaskapet för total avsänkning
av dammen utan fortsätter diskussionerna med länsstyrelsen och övriga
berörda markägare om alternativa lösningar.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Jan-Eric
Wildros (S) samt Ola Robertsson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Omröstningsresultat

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte tar på sig huvudmannaskapet
för total avsänkning av dammen utan fortsätter diskussionerna med
länsstyrelsen och övriga berörda markägare om alternativa lösningar.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen, Eva Lydin

Justerandes sign
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§ 387

Dnr 2016-000642 253

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggenområdet
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
MAX Hamburgerrestauranger AB önskar köpa ca 4000 kvm i
Viggenområdet. Standardavtalet har redigerats med ändringar de önskat.
Bland annat en återköpsklausul om inte bygglov beviljas.
Som bilaga till köpeavtalet önskar de ett arrendeavtal på 25 år för att sätta
upp en pylon.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt bilagt avtal och att
godkänna bilagt arrendeavtal.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna
försäljning av ca 4000 kvm av Ronneby 22:1 till MAX
Hamburgerrestauranger AB enligt framtaget avtal samt att godkänna
arrendeavtalet med samma part.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 388

Dnr 2016-000647 253

Ronneby 22:1 - Fastighetsreglering Viggenområdet
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Hugal Fastighets AB önskar köpa till ca 900 kvm i anslutning till Odlingen
3.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna försäljning i enlighet med bilagt avtal.
Ordförande Roger Fredriksson (M) upplyser kommunstyrelsen om att det
ska vara ca 1100 kvm istället för 900 kvm och att det står rätt i avtalet.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Omröstningsresultat

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna
försäljning av ca 1100 kvm av Ronneby 22:1 till Hugal Fastighets AB i
enlighet med framtaget avtal.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 389

Dnr 2016-000378 4201

Länsstrategi ANDT Alkohol, narkotika, dopning och
tobak Blekinge län 2016-2020
Vik. folkhälsosamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Under 2015-2016 har Länsstyrelsen i Blekinge samordnat arbetet med att ta
fram en ANDT-strategi för Blekinge län. Styrgruppen för
Blekingesamverkan mot Droger bestående av länsrådet,
kommundirektörerna, landstingsdirektör samt polisintendent gav i uppdrag
till sin beredningsgrupp att ta fram ett underlag för en länsgemensam
strategi. Detta underlag har nu varit på remiss till Ronneby kommun, länets
övriga kommuner, landstinget samt polismyndigheten, och inkomna
remissvar har beaktats.
I enlighet med överenskommelse med styrgruppen översänds nu den
regionala ANDT-strategin för antagande i högsta instans hos samtliga
medverkande organisationer.
Bedömning
Då Ronneby kommuns synpunkter har beaktats i den slutliga versionen av
länsgemensam ANDT-strategi föreslås att Kommunfullmäktige antar denna.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktig att anta Länsstrategi ANDT Alkohol, narkotika, dopning
och tobak Blekinge län 2016-2020.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktig att anta
Länsstrategi ANDT Alkohol, narkotika, dopning och tobak Blekinge län
2016-2020.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 390

Dnr 2016-000620 170

Hemställan om beslut om taxor för tillsyner och
tillstånd år 2017 för Räddningstjänsten Östra Blekinge
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Räddningstjänsten Östra Blekinge har överlämnat förslag till taxor för 2016
att fastställas av respektive medlemskommuns (Karlskrona och Ronneby)
fullmäktige. Förslaget till taxor avser tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
(LSO) och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om att taxorna ska fastställas
att gälla från och med den 1 januari 2017. Förslaget innebär att grundavgift
och timtaxa räknas upp med 2,6 % för tillsyn enligt LSO. Det innebär en
grundavgift på 1175 kr samt en timavgift på 587 kr. Taxorna för tillstånd
enligt LBE bygger på prisbasbeloppet vilket höjs med 500 kr 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
-

att fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga
och explosiva varor under 2017 att gälla från och med den 1 januari
2017, enligt bilaga

-

att fastställa förslag till grundavgift på 1175 kr och timtaxa på 587 kr
för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor under 2017 att gälla från
och med den 1 januari 2017.

Arbetsutskottets beslut 2016-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta
-

Justerandes sign

att fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga
och explosiva varor under år 2017 att gälla från och med den 1
januari år 2017, enligt bilaga
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-

att fastställa förslag till grundavgift på 1175 kr och timtaxa på 587 kr
för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor under år 2017 att gälla
från och med den 1 januari år 2017.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
- att fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor under år 2017 att gälla från och med den 1 januari år 2017,
enligt bilaga
- att fastställa förslag till grundavgift på 1175 kr och timtaxa på 587 kr för
tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor under år 2017 att gälla från och med
den 1 januari år 2017.
________________
Exp: Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 391

Dnr 2016-000438 49

Anhållan om stöd från Ronneby kommun och
deltagande som samarbetspartner vid Svenska
Mästerskapet för brukshundar den 23-26 augusti 2018 i
Blekinge och firandet av SBK:s 100-årsjubileum
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Svenska Brukshundsklubben Blekingedistriktet har ansökt om stöd för
lansering av evenemanget Svenska Mästerskapen för brukshundar den 23-26
augusti 2018 och firandet av SBK:s 100 –års jubileum. Klubben önskar ett
bidrag om 6 000 kr 2016, 12 000 kr 2017 samt 12 000 kr 2018. Liknande
ansökan är ställd till övriga kommuner i länet då var och en är värd för var
sin tävlingsklass.
Bedömning
Brukshunds-SM är ett stort evenemang och Ronneby kommun har tecknat ett
avtal om användandet av Brunnsparken. Kommunen har redan via detta avtal
ett stort ekonomiskt åtagande i samband med tävlingarna 2018. Detta
åtagande är till exempel soptömning, latrintömning, toaletter, framdragning
och förbrukningskostnader för el, scenvagn och mobilt kontor inklusive
transport och montering, läktare, framtagning och utplacering av
blomstergrupper och parkbänkar, personal på plats under hela evenemanget
samt marknadsföring via hemsida och marknadsföringsskyltarna vid E22.
Det är dock förståeligt om klubben behöver medel innan själva evenemanget
för bl a marknadsföring. Ronneby och Blekinge får via evenemanget en stor
marknadsföringsyta som bör utnyttjas. Därmed föreslås att Ronneby
kommun bidrar med ansökta medel för 2016 och 2017. 2018 anses bidraget
få ingå i det ekonomiska åtagande som kommunen redan har gjort via avtal.
Medlen för 2016 och 2017 föreslås utbetalas samtidigt och i år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
besluta att bevilja Svenska Brukshundsklubben Blekingedistriktet stöd för
lansering av Svenska Mästerskapen för brukshundar. Stödet omfattar totalt
18 000 kr för åren 2016 och 2017. För 2018 anses stödet om 12 000 kr ingå i

Justerandes sign
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Ronneby kommuns sedan tidigare ekonomiska åtagande. Finansiering sker
via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Arbetsutskottets beslut 2016-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
besluta att bevilja Svenska Brukshundsklubben Blekingedistriktet stöd för
lansering av Svenska Mästerskapen för brukshundar. Stödet omfattar totalt
18 000 kr för åren 2016 och 2017. För 2018 anses stödet om 12 000 kr ingå i
Ronneby kommuns sedan tidigare ekonomiska åtagande. Finansiering sker
via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till ar betsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Svenska Brukshundsklubben
Blekingedistriktet stöd för lansering av Svenska Mästerskapen för
brukshundar. Stödet omfattar totalt 18 000 kr för åren 2016 och 2017. För
2018 anses stödet om 12 000 kr ingå i Ronneby kommuns sedan tidigare
ekonomiska åtagande. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen, Anna-Karin Sonesson

Justerandes sign
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§ 392

Dnr 2016-000661 4018

Förlängning av Ronneby Kommuns miljömål 2014-2016
Miljö- och energisamordnare Karin Lundberg lämnar följande
belsutsförslag:
Sammanfattning
Förslag miljöprogram 2017-2020 hinner inte bli klart till början av 2017
därför vill vi förlänga Ronneby kommuns miljömål 2014-2016 till dess att
Miljöprogram 2017-2020 antas
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att förlänga Ronneby kommuns miljömål 20142016 till dess att Miljöprogram 2017-2020 antas.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att förlänga Ronneby kommuns miljömål 20142016 till dess att Miljöprogram 2017-2020 antas.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förlänga
Ronneby kommuns miljömål 2014-2016 till dess att Miljöprogram 20172020 antas.
________________
Exp: Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-29

Kommunstyrelsen

§ 393

Dnr 2016-000038 101

Delegationsbeslut 2016
Sammanfattning
Ks au § 436 2016-11-07
Återrapportering av delegationsbeslut avseende utfärdande av fullmakt
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen notera
informationen till protokollet.
Ks au § 455 2016-11-21
Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor.
Återrapportering av delegationsbeslut tekniska förvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet..

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Ola Robertsson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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