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2014/10
§ 1 Information
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson och chefen för Miljö- och
byggnadsförvaltningen Jan Moberg informerar och lämnar en lägesrapport med anledning av att
analyser av dricksvatten i brunnar kopplade till Brantafors vattenverk påvisat halter av PFAS.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C), Thomas Håkansson (C), JanAnders Palmqvist (S), Peter Bowin (V) samt ersättare
Gilbert Nilsson (C).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2013/56
§ 2 Information - Ronneby Kunskapskälla
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-06

Information från Ronneby Kunskapskälla
och Cela

Erica Hallberg tf enhetschef Kunskapskällan samt Anna Söderberg, CELA, lämnar följande
information
Sammanfattning
Underlaget består denna gång består av rapportering från såväl Kunskapskällan som Cela. Det är
uteslutande informationspunkter, inga beslutspunkter.
Kunskapskällan
Nuläge utifrån ställda mål (KS):
Ökat antal besök. Ökade från 8100 till 9300.
Ökat antal deltagare. Ökade från 210 till 289.
Ökat antal anställda i ftg/org. som gått utbildning. Ökade från 34 till 108.
Samtliga resultat mätta vid T2.
För kännedom
Styrgruppen har justerat och uppdaterat verksamhetsplanen för Kunskapskällan. En aktuell version
bifogas.
Hyresförhandlingarna med Active Properties (Soft Center) är nu avslutade och avtalet ligger hos
KD Magnus Widén för underskrift.
Cela
Nuläge – enligt indikatorerna för Cela II under 2013
Mål antal deltagande företag: 60
Prognos antal deltagande företag: 80
Mål antal deltagande organisationer: 30
Prognos antal deltagande organisationer: 52
Mål antal deltagande personer: 300
Prognos antal deltagande personer: 904
För kännedom
”Kaoskompaniet” – innovativa metoder och idéutveckling för att stimulera entreprenöriellt
tänkande hos arbetslösa ungdomar. Förstudie godkändes av ESF- rådet i december.
Ansökan om förlängning av Cela II lämnades in den 9 december till Regionala Fonden på initiativ
av Tillväxtverket. Ansökan godkänd i januari.
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Kick-out för ReDA (Regionala Digitala Agendan) den 16 oktober. Cela har lämnat underlag till
handlingsplan från arbetsgruppen ”Digitalt innanförskap”.
Vid godkänd förlängning av Cela II påbörjas rekrytering av en projektanställd i början av 2014.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson (C) och JanEric Wildros (S).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
Exp:

Erica Hallberg
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2013/375
§ 3 Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §372/2013 2013-12-02, Revidering
av lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön

2 Handling

2013-11-01

Revidering av lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön,
Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden § 193/2013
Sammanfattning
Nuvarande lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter är från år 2000 ( KF § 56/2000 ) samt
för småskalig eldning från år 2009 (MHN § 141/2009 ). Det finns utifrån gjorda
erfarenheter och lagändringar behov av revidering. Utgångspunkten för förslaget till
reviderade föreskrifter har varit att förenkla regelverket.
Bedömning
Förslaget till reviderade föreskrifter finns i ärendets handlingar.
De lokala föreskrifterna föreslås ändras på följande punkter.
Djurhållning inom planlagt område
Hållande av högst fem hönor utan tupp undantas från tillståndsplikten. Sådan djurhållning
bedöms inte medföra någon betydande störningsrisk.
Tillståndsplikten för orm tas bort. Regeln har fått liten betydelse och efterlevnaden är inte
möjlig att kontrollera.
Tomgångskörning
Förbudet mot onödig tomgångskörning (en minut) föreslås gälla i hela kommunen i stället
för som nu inom område med detaljplan. Innebär enklare gränsdragning.
Spridning av gödsel
Lokala regeln föreslås utgå. Regleras tillräckligt av generella bestämmelser.
Skydd för grundvatten
Tillståndsplikten för anordnande av enskild vattentäkt inom vattenskyddsområde föreslås
tas bort. Om det finns behov av en sådan plikt regleras det lämpligen i
vattenskyddsföreskriften för respektive vattenskyddsområde. I lokala miljö- och
hälsoskyddsföreskrifterna kan endast regleras vattenskyddsfråga ur hälsoskyddssynpunkt
(förorening av vattnet), inte vad avser knapphet på vatten.
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Småskalig eldning med fasta bränslen
Dessa regler finns idag i särskild föreskrift tillsammans med rekommendationer om sådan
eldning. Det föreslås att de tvingande reglerna i reviderad form sammanförs med övriga
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Reviderade råd och rekommendationer föreslås
överföras till kommunens hemsida.
Yttranden
Förslaget till reviderade föreskrifter har remitterats till Miljöteknik (Ronneby Miljö &
Teknik AB), Tekniska förvaltningen och sotningsdistriktet.
Miljöteknik har meddelat att tillståndsplikten för nya enskilda vattentäkter inom
skyddsområde kommer att nu inarbetas i föreskrifterna för Leråkra och Brantafors.
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer det tillräckligt att ändring av
vattenföreskrifterna för övriga sker när andra omständigheter påkallar en förändring.
Tekniska förvaltningen har påtalat att om ändringen av tomgångsförbudet medför behov av
omskyltning är det förenat med en kostnad. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer
inte att ändringen medför behov av omskyltning eller nya skyltar. Befintliga
informationsskyltar i anslutning till tätorterna kan sitta kvar.
Sotningsdistriktet har inte lämnat några synpunkter.
Kungörelse av lokala föreskrifter
Föreskrifterna kungörs i enlighet med kommunallagen kap3 § 30 på kommunens
anslagstavla och hålls tillgängliga på kommunens webbplats. Tidigare krav på kungörelse
av länsstyrelsen har upphävts. Dock ska länsstyrelsen underrättas om de reviderade lokala
föreskrifterna i enlighet med 44 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderade lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön för Ronneby kommun.
Föreskrifterna översändes till Kommunfullmäktige för fastställelse.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderade lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön för Ronneby kommun med förändringen att tillståndsplikten för orm
ska finnas kvar.
Föreskrifterna översändes till Kommunfullmäktige för fastställelse.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön och att dessa ska gälla fr o m 2014-03-01.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön och att dessa ska gälla fr o m 2014-03-01.
_____________________
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2012/402
§ 4 Detaljplan Droppemåla 1:87
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §376/2013 2013-12-02, Detaljplan
Droppemåla 1:87

2 Handling

2013-11-22

Planbeskrivning Droppemåla 1_87mfl
granskning, Miljö- och byggnadsnämnden

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning
Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta en detaljplan över del av
Droppemåla 1:87 m.fl. Planen ersätter helt Detaljplan nr 318 för Ekenäsområdet (fastigheten
Droppemåla 1:87 m fl) Ronneby kommun Lagakraftvunnen 1984-02-22 och delvis
Byggnadsplan nr 220 för fritidsområde vid Ekenäs Lagakraftvunnen 1962-04-22. Syftet är att
uppdatera omoderna planbestämmelser och ge möjlighet att bygga ca åtta nya bostadshus.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ej ha något att erinra mot förslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V) samt Thomas
Håkansson (C).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ej ha något att erinra mot förslaget.
_____________________
Exp:

Karin Svensson
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2013/241
§ 5 Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §381/2013 2013-12-02,
Socialnämndens ej verkställda beslut
enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§
lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, kvartal 3

2 Handling

2013-11-08

Socialnämndens ej verkställda beslut
enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§
lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, kvartal 3,
Socialnämnden

Socialnämnden § 150/2013
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§
SoL och av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, tredje kvartalet, föredras för nämndens ledamöter.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet och översända
ärendet till Kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamoten Peter Bowin (V).
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet
_____________________
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2013/3
§ 6 Besvarande av medborgarförslag att kommunen trycker upp klistermärken med
texten "Här får du lägga din hundbajspåse" som delas ut till kommunens villaägare
som sedan sätter upp den på sin soptunna
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §386/2013 2013-12-02,
Besvarande av medborgarförslag att
kommunen trycker upp klistermärken
med texten "Här får du lägga din
hundbajspåse" som delas ut till
kommunens villaägare som sedan sätter
upp den på sin soptunna

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-11-18

Medborgarförslag från Anita Olsson om
kommunen trycker upp klistermärken
med texten "Här kan du lägga din
hundbajspåse"

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-11-08

Remissyttrande bajspåsar

4

Remiss utg.

2013-09-17

Ronneby Miljö & Teknik AB besvaras
senast 2013-10-10

5

Beslut allmänt ärende

2013-01-30

KF §7/2013 2013-01-31, Anmälan av
medborgarförslag från Anita Olsson
gällande att kommunen trycker upp
klistermärken med texten "Här får du
lägga din hundbajspåse" som delas ut till
kommunens villaägare

6

Handling

2013-01-03

Medborgarförslag att kommunen trycker
upp klistermärken med texten "Här får du
lägga din hundbajspåse" som delas ut till
kommunens villaägare som sedan sätter
upp den på sin soptunna, Anita Olsson

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Anita Olsson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen trycker upp klistermärken med
texten ”Här kan du lägga din hundbajspåse” som skickas ut till kommunens invånare som bor i de
olika samhällen och även bostadsområden runt omkring i staden. Sen är det upp till var och en att
klistra den på sin soptunna.
Detta med anledning av att efter att snön smälter ser det bedrövligt ut på gatorna och längs med
skogs- och promenadstigar och då främst alla hundbajspåsar med bajs i som ligger slängda överallt.
Medborgarförslaget har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB.
Remissvar
Ronneby kommun är med i ett miljöprojekt tillsammans med Tikspac där Tikspac sätter upp stolpar
med hundbajspåsar som hundägarna kan ta påsar ifrån och slänga i en behållare som sitter på
stolpen. Tikspac har satt upp 25 stolpar i kommunen. Parkavdelningen sköter dessa stolpar och
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tömmer behållarna. Påsarna slängs bland andra sopor i en container som sedan körs ut till
Angelskog.
Enligt förslagsställaren skall villaägare klistra på ett klistermärke på sin egen soptunna för att
förbipasserande hundägare skall veta att här får jag slänga min hundbajspåse.
Villaägare har idag två sopkärl ett för kompostering och ett kärl för brännbart. Det komposterbara
kör Miljöteknik idag till VMAB i Mörrum för kompostering och framställning av biogas. Enligt
VMAB tar man inte emot komposterbart med hundbajspåsar i p.g.a. att det tar så långt tid innan
påsen förmultnar och denna kommer att fastna i deras maskineri.
Då återstår att kunna klistra dekalen på kärlet med det brännbara i. Allt fler fastighetsägare har
månadshämtning och skall en hundbajspåse ligga så länge kommer den att medföra lukt.
Visserligen föreslår förslagsställaren att det skall vara frivilligt att sätta på klistermärket men
Miljöteknik anser att det är ett bättre sätt att utöka avtalet med Tikspac om fler stolpar med påsar
och kärl för att få en bra hantering av bajspåsarna.
Miljöteknik föreslå att motionen avslås och att kommunen i stället undersöker alternativet med ett
större samarbete med Tikspac.
Bedömning
Samråd har skett med Tekniska förvaltningen och det finns inget behov av ett utökat samarbete med
Tikspac. Den nuvarande omfattningen fungerar väl.
Hundägarna har ett ansvar se till att hundbajset förs till anordnad papperskorg eller dylikt.
Villaägarnas sopkärl är placerade vid deras villa och inte alltid tillgängligt för förbipasserande.
Framförallt inte längs med gång- och promenadstigar. Dessutom bygger förslaget på att villaägarna
frivilligt sätter upp dekalerna.
I övrigt hänvisas till de stolpar, som i samarbete med Tikspac, är placerade i kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
Att avslå medborgarförslaget
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen att föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S), Roger Gardell (FP), Ann Carlbrant (RP) samt ersättare
Margareta Yngveson (S).
Yrkanden
Malin Norfall yrkar, med instämmande av Jan-Eric Wildros (S) och Anna Carlbrant (RP) att
klistermärken ska tryckas upp och finnas tillgängliga på Medborgarservice tillsammans med
information om hur klistermärket får användas samt att det läggs ut information om detta på
hemsidan. Medborgarförslaget kan med detta anses vara besvarat.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att klistermärken med texten ”Här kan du lägga din hundbajspåse”
ska tryckas upp och finnas tillgängliga på Medborgarservice tillsammans med information om hur
klistermärket får användas samt att det läggs ut information om detta på hemsidan.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
_____________________
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2011/310
§ 7 Besvarande av medborgarförslag från Tommy Andersson att kommunen köper
in cyklar som personalen sedan kan köpa genom löneavdrag
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §387/2013 2013-12-02,
Besvarande av medborgarförslag från
Tommy Andersson att kommunen köper
in cyklar som personalen sedan kan köpa
genom löneavdrag

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-10-31

Medborgarförslag från Tommy
Andersson med flera att kommunen
köper in cyklar som personalen sedan
kan köpa genom löneavdrag

3

Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU §85/2012 2012-03-12,
Besvarande av medborgarförslag från
Tommy Andersson att kommunen köper
in cyklar som personalen sedan kan köpa
genom löneavdrag

4

Handling

2012-03-07

Yttrande över medborgarförslag
angående att kommunen köper in cyklar
som personalen sen kan köpa mot
löneavdrag

5

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-05

Medborgarförslag från Tommy
Andersson att kommunen köper in cyklar
som personalen sedan kan köpa genom
löneavdrag

6

Beslut allmänt ärende

2011-09-28

KF §237/2011 2011-09-29, Anmälan av
medborgarförslag från Tommy
Andersson med flera om att kommunen
köper in cyklar som personalen sedan
kan köpa genom löneavdrag

7

Handling

2011-09-22

Medborgarförslag att kommunen köper in
cyklar som personalen sedan kan köpa
genom löneavdrag, Tommy Andersson

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tommy Andersson med flera har lämnat medborgarförslag om att få kommunanställda att
cykla mer till arbetet. Att kommunen köper in cyklar, el-cyklar samt vanliga som man kan
köpa genom löneavdrag. Samma system som användes med datorer till anställda för några
år sedan.
Får man folk till att cykla mer befrämjar det både hälsan och miljön.
Medborgarförslaget har remitterats till Personalenheten.
Remissyttrande från Personalenheten:
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Samordnings- och utvecklingsenheten har begärt remissyttrande gällande medborgarförslag från
Tommy Andersson med flera om att kommunen ska köpa in såväl ordinära cyklar som elcyklar,
som personalen sedan kan köpa genom löneavdrag.
Den avsedda hanteringen kallas löneväxling och innebär att en anställd byter en del av sin lön mot
en förmån. I det tänkta fallet står kommunen för kostnaden för en cykel gentemot en leverantör och
den enskilde arbetstagaren har en skuld till kommunen. Skulden regleras genom löneavdrag.
Ett bruttolöneavdrag innebär att den anställde accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån.
Ett avdrag görs på lönen före skatt. För den enskilde kan detta få återverkningar i form av lägre
sjuklön, föräldrapenning och pension. För kommunen medför detta dels lägre arbetsgivareavgift,
dels lägre skatteintäkt och eventuellt också lägre inkomst i form av förskoleavgift.
Erfarenheterna från hanteringen av hemdatorerna tydliggör att en rad frågor måste besvaras
innan man beslutar om att använda bruttolöneavdrag för exempelvis inköp av cyklar.
Enligt uppgift från Skatteverket är en cykel en skattepliktig förmån. Den anställde påförs
ett förmånsvärde, vilket motsvarar cykelns marknadsvärde. Detta innebär att eventuell
rabatt som kommunen kan få vid inköp av cyklar, inte räknas den anställde tillgodo i
förmånshänseende. De ovan beskrivna effekterna blir då motsatta.
Bedömning
Kommunen som arbetsgivare har intagit en restriktiv ställning till att använda modellen
med bruttolöneavdrag för exempelvis köp av cyklar och för övriga frågor som framställs
av personalen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige
Att avslå medborgarförslaget
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamoten Roger Gardell (FP)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget
_____________________
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2009/167
§ 8 Upphörande av köpekontrakt och avtal om fastighetsreglering Granen 5
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §389/2013 2013-12-02,
Upphörande av köpekontrakt och avtal
om fastighetsreglering Granen 5

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-11-15

Upphörande av köpekontrakt och avtal
om fastighetsreglering Granen 5

3

Handling

2013-11-11

Avtalen upphör att gälla, undertecknat av
Doris Gustavsson Forsell, Coop

4

Handling

2013-09-12

Avtalskontraktet till Per Åke Sandsjö,
Kristianstad-Blekinge Konsumentförening

5

Handling

2013-06-25

Avtalskontrakt till styrelseordföranden för
Kristianstad-Blekinge Konsumentförening

6

Handling

2013-06-19

Dialog önskas för att annullera
exploateringsavtalet på fastigheten
Granen 5 i Ronneby, KristianstadBlekinge Konsumentförening

7

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-28

Telefonkonferens mellan Torbjörn Lind,
Leona Öberg för Ronneby och Per Åke
Sandsjö för Coop

8

Skrivelse/brev

2013-04-19

Fullgörande av avtalskontrakt,
Kristianstad-Blekinge Konsumentförening

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kristianstad-Blekinge Konsumentförening, Ekonomisk förening i Kristianstad har den 26
september 2011 i samförstånd med Ronneby kommun tecknat avtal om köp av fastigheten
Granen 5 i Ronneby.
Föreningen har genom sin föreningsledare framfört att man önskar skjuta fram tidpunkten
för bebyggelse. Kommunens intentioner har varit att få en byggnation till stånd i enlighet
med avtalet.
Kommunen har vidhållit sin begäran, varefter föreningen ingivit en skrivelse, att parternas
avtal ska upphöra att gälla. Parterna har gemensamt undertecknat en överenskommelse att
avtalen upphör att gälla.
Bedömning
Föreningsstyrelsen har ansett sig inte kunna fullgöra ett sådant åtagande i nuläget som
avtalen innebär och det har framkommit ovisshet om när så skulle ske.
Det finns inga lagliga hinder för att annullera avtalen. Vidare ges kommunen rådighet över
marken för lämpligt ändamål och eventuell framtida ändring av detaljplan.
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Kommunfullmäktige beslutade i ärendet den 25 augusti 2011 att försälja fastigheten
Granen 5 för 600 000 kr till Kristianstad-Blekinge Konsumentförening, Ekonomisk
förening i Kristianstad.
Kommunfullmäktige ska nu avgöra frågan om annullering av kontraktet och kan delegera
till kommunalrådet Roger Fredriksson att underteckna upprättad överenskommelse.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar annullera avtalen och låta Kommunalrådet underteckna
överenskommelsen om att annullera köpekontraktet och avtalet om fastighetsreglering.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar annullera avtalen och låta Kommunalrådet underteckna
överenskommelsen om att annullera köpekontraktet och avtalet om fastighetsreglering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson (C),
JanAnders Palmqvist (S) samt Kenneth Michaelsson (C).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar annullera avtalen och låta Kommunalrådet underteckna
överenskommelsen om att annullera köpekontraktet och avtalet om fastighetsreglering.
_____________________
Exp:

Leona Öberg
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2013/102
§ 9 Utdelning från Stiftelsen D. A. Rydéns fond
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §390/2013 2013-12-02, Utdelning
från Stiftelsen D. A. Rydéns fond

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-15

Utdelning från Stiftelsen D. A. Rydéns
fond

Peter Nordberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Enligt fondens bestämmelser skall 10% av avkastningen varje år läggas till kapitalet. 90% samlas 5
år i taget för ev. utdelning. Utdelningen får efter stadsfullmäktiges i staden beprövande användas till
något för staden nyttigt ändamål, dock ej för löpande utgifter.
År 1993 användes stiftelsens då utdelningsbara medel till inköp av skulptur för utsmyckning av
Brunnsparken samt inköp av konst till den permanenta konstutställningen i Kulturcentrum.
År 1998 användes de utdelningsbara medlen till delfinansiering av Konstverket ”Virvel” på
Ronneby torg.
År 2003 beslöt kommunfullmäktige att det då disponibla beloppet skulle reserveras för framtida
användning.
Eftersom två st femårsperioder passerat sedan kommunfullmäktiges senaste beslut är det nu tid att
fullmäktige på nytt får ta ställning till ev användning av stiftelsens upparbetade disponibla
avkastning.
2012-12-31 hade Stiftelsens D. A. Rydéns fond ett utgående kapital om 256 189:-. Disponibel
avkastning som upparbetats sedan 1998 var 59 910:-. 59 910:- är således, efter
kommunfullmäktiges beslut, disponibelt för utdelning enligt stiftelsens bestämmelser.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att disponibel avkastning från D. A.
Rydéns fond ej används detta år utan reserveras för framtida bruk.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att disponibel avkastning från D. A. Rydéns fond ej används detta år
utan reserveras för framtida bruk.
_____________________
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2013/287
§ 10 Ronneby kommuns miljömål 2014-2016
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §396/2013 2013-12-16, Ronneby
kommuns miljömål 2014-2016

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-06

Förslag till Ronneby kommuns miljömål,
#Ronnebyförmiljön

3

Handling

2013-11-18

Kommunstyrelsens yttrande angående
Ronneby kommuns miljömål 2014-2016,
Kommunstyrelsen

4

Remissvar utg. remiss

2013-11-14

Remissvar angående förslag till Ronneby
kommuns miljömål, Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen

5

Handling

2013-11-08

Remissyttrande över Ronneby kommuns
miljömål 2014-2016, Socialnämnden

6

Remissvar utg. remiss

2013-11-04

Remissvar gällande förslag till Ronneby
kommuns miljömål 2014-2016, Miljöpartiet
De Gröna

7

Remissvar utg. remiss

2013-11-04

Remissyttrande över Ronneby kommuns
miljömål 2014-2016, Länsstyrelsen

8

Handling

2013-11-04

Remissyttrande angående Ronneby
kommuns miljömål 2014-2016,
Socialnämnden

9

Handling

2013-11-01

Yttrande över Ronneby kommuns
miljömål, Miljö- och byggnadsnämnden

10

Handling

2013-11-01

Remiss Miljömålen Cefur 2013-10-31,
Cefur

11

Handling

2013-11-01

VB: MILJÖMÅL, Ronneby
naturskyddsförening

12

Handling

2013-11-01

VB: MILJÖMÅL, Friluftsfrämjandets
lokalavdelning i Ronneby

13

Handling

2013-11-01

VB: Remiss på Kommunens Miljömål
2014-2016.doc D nr 2013/287, Blekinge
EXergi Ronneby

14

Remissvar utg. remiss

2013-10-31

Remissyttrande över Ronneby kommuns
miljömål 2014-2016, Karlshamns kommun

15

Remissvar utg. remiss

2013-10-31

Remissvar angående förslag till Ronney
kommuns miljömål, Trafikverket

16

Remissvar utg. remiss

2013-10-30

Yttrande över Ronneby kommuns förslag
till lokala miljömål, Region Blekinge

17

Handling

2013-10-28

Yttrande gällande Ronneby kommuns
miljömål, Utbildningsnämnden

18

Handling

2013-10-28

Yttrande angående lokala miljömål för
Ronneby kommun, Skogsstyrelsen
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19

Handling

2013-10-25

Remiss angående förslag till Ronneby
kommuns miljömål, Ronneby Miljö &
Teknik AB

20

Handling

2013-10-21

Yttrande över remiss angående förslag till
Ronneby kommuns miljömål och
handlingsplan § 118/2013, Fritid- och
kulturnämnden

21

Handling

2013-10-18

Remiss Miljömål Ronneby kommun,
Olofströms kommun

22

Handling

2013-09-18

Synpunkter på förslag till Ronneby
kommuns miljömål, Bräkneåns
Vattenförbund

23

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-09-02

Ronneby kommuns miljömål 2014-2016

21(57)

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag till nya lokala miljömål för kommunen som
geografiskt område.
Ronneby kommun har valt att under 2014-2016 fokusera på följande nationella miljökvalitetsmål:
1 Begränsad klimatpåverkan
4 Giftfri miljö
7 Ingen övergödning
8 Levande sjöar och vattendrag
10 Hav i balans samt levande Kust och skärgård
12 Levande skogar
15 God bebyggd miljö
16 Ett rikt växt och djurliv
Förslaget har varit ute på bred remiss under perioden 2013-09-03 till 2013-10-31. Efter inkomna
synpunkter har förslaget bearbetas i arbetsgruppen och i miljö- och energirådet. I
samrådsredogörelsen redogörs för vilka synpunkter som ändrats och beaktas.
Förslaget till miljömålsdokument har tagits emot positivt till stora delar och många pekar på att det
är ett ambitiöst förslag En viss oro har framkommit ang. det stora antalet lokala mål. Från
ursprungsförslaget på 42 mål har efter bearbetning de lokala målen minskats till 37 stycken.
Justering har gjorts för att tydliggöra hur uppföljningen skall genomföras. Ansvarig
förvaltning/enheter/bolag har infogats i tabellen. Viss beskrivande text ang. miljökvalitetsmålen har
ändras. Vissa mindre justeringar har gjorts t e x att flytta vissa lokala mål till ett annat
miljökvalitetsmål. Även förtydligande samt omformulering enligt de inkomna synpunkterna har
gjorts. Årtal har också justerats i vissa fall då synpunkter inkommit på detta. Dokumentet kommer
efter antagande att förändras layoutmässigt
Bedömning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag till nya lokala miljömål för kommunen som
geografiskt område.
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Kommunfullmäktige i Ronneby kommun fastställde 2007-12-13 nya lokala miljömål för Ronneby
kommun. I det beslutade dokumentet framgår att revidering av lokala miljömål ska ske år 2013 och
därefter vart fjärde år. Miljö- och energirådet har huvudansvaret för framtagandet av nya lokala
miljömål. Organisationen för framtagande av nya lokala miljömål har bestått av en styrgrupp:
miljö- och energirådet, en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens olika förvaltningar
och bolag samt en intern referensgrupp bestående av representanter från kommunens olika nämnder
samt bolagen styrelser. Ronneby kommun har valt att under 2014-2016 fokusera på följande
nationella miljökvalitetsmål:
1
4
7
8
10
12
15
16

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande Kust och skärgård
Levande skogar
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv

För att få så bra genomslagseffekt som möjligt har Ronneby kommun försökt anpassa de nya lokala
miljömålen till Länsstyrelsen i Blekinges antagna dokument: Blekinges miljömål samt Klimat- och
energistrategi för Blekinge.
Förslaget har varit ute på bred remiss under perioden 2013-09-03 till 2013-10-31. Förslaget har
också aktivt presenterats via sociala medier och på andra forum såsom utställningar och föredrag i
skola. Efter inkomna synpunkter har förslaget bearbetas i arbetsgruppen och i miljö- och
energirådet. I samrådsredogörelsen redogörs för vilka synpunkter som ändrats och beaktas. 18 olika
synpunkter har inkommit. Kommunstyrelsen betraktas här som ett yttrande även om det i
samrådsredogörelsen visas samtliga inkomna yttrande från olika enheter etc.
Förslaget till miljömålsdokument har tagits emot positivt till stora delar och många pekar på att det
är ett ambitiöst förslag En viss oro har framkommit ang. det stora antalet lokala mål. Från
ursprungsförslaget på 42 mål har efter bearbetning de lokala målen minskats till 37 stycken.
Justering har gjorts för att tydliggöra hur uppföljningen skall genomföras, Ansvarig
förvaltning/enhet/ har infogats i dokumentets tabell. Viss beskrivande text ang. miljökvalitetsmålen
har ändras. Vissa mindre justeringar har gjorts t e x att flytta vissa lokala mål till ett annat
miljökvalitetsmål. Även förtydligande samt omformulering enligt de inkomna synpunkterna har
gjorts. Årtal har också justerats i vissa fall då synpunkter inkommit på detta.
En tävling ang. förslag på namn på dokumentet har varit utlyst vilket resulterat att miljö- och
energirådet har bland de inkomna förslagen valt namnet #Ronnebyförmiljön. Dokumentet kommer
efter antagande att förändras layoutmässigt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att anta Ronneby
kommuns miljömål 2013-2016, #Ronnebyförmiljön.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta dokumentet Ronneby kommuns
miljömål 2014-2016.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Claes Diurhuus (M), Peter Bowin (V),
Thomas Håkansson (C), Jan-Eric Wildros (S) samt ersättare Gilbert Nilsson (C).
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta dokumentet Ronneby kommuns miljömål 2014-2016.
_____________________
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2013/387
§ 11 Finansiering av flyktingtjänst inom försörjningsenheten 2014
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §397/2013 2013-12-16,
Finansiering av flyktingtjänst inom
försörjningsenheten 2014

2

Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §379/2013 2013-12-02,
Finansiering av flyktingtjänst inom
försörjningsenheten 2014

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-02

Finansiering av flyktingtjänsten inom
försörjningsenheten 2014

4

Handling

2013-11-08

Finansiering av flyktingtjänst inom
försörjningsenheten 2014,
Socialnämnden

Socialnämnden § 146
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Sedan år 2006 har Enheten för Arbetsmarknad och integration bekostat 0,75 av en tjänst som
socialsekreterare på Försörjningsenheten. Bakgrunden till detta är det utökade flyktingmottagandet
och införandet av introduktionsersättning som inte var tillräckligt hög för att individerna skulle
klara sig ekonomiskt utan försörjningsstöd.
Under 2013 har andelen flyktingar som är i behov av försörjningsstöd ökat i förhållande till övriga
försörjningsstödsärenden och även jämfört med år 2012.
-

-

-

Under perioden 130101-130831 fanns det 59 flyktingärenden och totalt 605 ärenden.
Fördelat på 12 handläggare ger det 50 ärenden på en tjänst och då motsvarar 59
flyktingärenden mer än en heltidstjänst.
Under augusti 2013 fanns det 30 flyktingärenden och totalt 454 ärenden. Fördelat på 12
handläggare ger det 38 ärenden på en tjänst och då motsvarar 30 flyktingärenden 79 % av en
heltidstjänst.
Under september 2013 fanns det 32 flyktingärenden och totalt 441 ärenden. Fördelat på 12
handläggare ger det 37 ärenden på en tjänst och då motsvarar 32 flyktingärenden 86 % av en
heltidstjänst.

Flera av flyktingarna under 2013 har inte kommit via kommunplacering utan är anhöriga till
ensamkommande flyktingbarn och andra personer som redan bor i Ronneby eller så ordnar de
lägenhet på egen hand i Ronneby kommun när de får uppehållstillstånd. Många av flyktingarna som
tagit kontakt med Försörjningsenheten under 2013 har stora behov utifrån att de är analfabeter, ofta
mår psykiskt dåligt, har begränsningar och svårigheter som på olika sätt gör att de inte omedelbart
kan omfattas av etableringen utan är i behov av försörjningsstöd under längre tid. Då ställs det även
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högre krav på kontakt med socialsekreteraren eftersom de inte får någon etableringshandläggare
eller etableringslots via Arbetsförmedlingen.
Flyktingärendena handläggs på samma sätt som övriga försörjningsstödsärenden, i alla ärende finns
en ansvarig socialsekreterare. Flyktingarna har tillgång till samma resurser som övriga
bidragstagare men kräver ofta mer resurser i form av arbetstid på grund av språksvårigheter.
Klientbesöken kan oftast inte genomföras utan tolk och det går inte att ringa för att lämna besked
utan klienten behöver då kallas på besök med tolk.
Socialsekreteraren behöver oftare ha telefonkontakt med både Försäkringskassan och
etableringshandläggare på AF för att kontrollera uppgifterna samt få information. Många av de
nyanlända saknar exempelvis kunskap om hur man betalar sina räkningar, vilka bidrag de kan ha
rätt till och i dessa lägen vänder de sig ofta till socialsekreteraren för att få hjälp.
Om Enheten för Arbetsmarknad och integration inte skulle bekosta en tjänst som socialsekreterare
skulle detta innebära en förändring i handläggningen av alla försörjningsstödsärenden. Den totala
servicenivån gentemot klienterna skulle troligtvis behöva sänkas och fokus skulle i högre grad
inriktas på att handlägga ansökningar om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.
Socialsekreterarna skulle inte i samma utsträckning som nu kunna erbjuda besökstid till klienterna
vilket i sin tur bland annat skulle innebära att förändringsarbetet med att bistå klienten till en egen
försörjning skulle bli lidande.
Från år 2014 kommer dessutom neddragning motsvarande 0,5 socialsekreterartjänst på
Försörjningsenheten att göras vilket kommer att medföra en högre arbetsbelastning för
socialsekreterarna och ökningen av flyktingärendena kommer att blir mer kännbar.
Utifrån ovan resonemang och det faktum att flyktingärendena ökar gör undertecknad bedömning att
socialnämnden bör yrka på att Enheten för Arbetsmarknad och integration bekostar 1,0
socialsekreterartjänst under 2014.
Förslag till beslut
- att begära medel från Enheten för Arbetsmarknad och integration med motsvarande 1,0
socialsekreterartjänst.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S) och Åsa
Evaldsson, (M).
Yrkanden
Åsa Evaldsson, (M), yrkar bifall till förslaget med följande tillägg: Att det framöver i samtliga
ärenden på Socialnämnden där det finns önskemål om utökade tjänster, på grund av ändrad
arbetsbelastning, ska det också finnas ett jämförelsematerial bifogat till ärendet gällande
”arbetstyngd” undersökt hos jämförbar kommun. Obs! att detta inte är ett misstroende mot
ansvariga tjänstemän.
1. Möjlighet att se vad som är ”normal” arbetsbelastning.
2. Möjlighet att ”ge tyngd” till våra behovsäskanden i Socialnämnden.
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Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Socialnämnden bifaller detsamma.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel från Enheten för Arbetsmarknad
och integration om utökning av socialsekreterartjänst med 25 %, motsvarande 1,0, då det i dagsläget
finns en tjänst om 75 % beviljad. (KS § 5/2013).
Att det framöver i samtliga ärenden på Socialnämnden där det finns önskemål om utökade tjänster,
på grund av ändrad arbetsbelastning, ska det också finnas ett jämförelsematerial bifogat till ärendet
gällande ”arbetstyngd” undersökt hos jämförbar kommun. Obs! att detta inte är ett misstroende mot
ansvariga tjänstemän.
1. Möjlighet att se vad som är ”normal” arbetsbelastning.
2. Möjlighet att ”ge tyngd” till våra behovsäskanden i Socialnämnden.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återemittera ärendet till Enheten för Arbetsmarknad
och integration för yttrande och en finansieringsredovisning av ärendet.
Introduktionshandläggare Sabina Bico lämnar följande beslutsförslag:
Bedömning
Ronneby kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot och kommunplacera mellan
50-75 personer inklusive ensamkommande flyktingbarn med beviljat uppehållstillstånd. Tom
oktober månad 2013 är det 190 personer som har blivit kommunplacerade i Ronneby kommun. 25%
av dessa är planerad mottagning de övriga har flyttat till kommunen på egen hand eller är anhöriga
till redan kommunplacerade. Utifrån den massiva kommunplaceringen har, Enheten för
Arbetsmarknad och integration tillsammans med Enhetschef Jessica Bergqvist och
Verksamhetschef Göran Fridh planerat för 2014. Vi har gjort en gemensam bedömning om att det
finns behov av en utökning av personella resurser för att kunna klara uppdraget. Enheten för
Arbetsmarknad och integration bekostar 0,75 % av en tjänst men behov är en utökning med 0,25%
på Försörjningsenheten .
Förslag till beslut
att bevilja medel till Försörjningsenheten med totalt 1,0 socialsekreterartjänst under 2014 som tas
från Enheten för Arbetsmarknad och integrations konto för flyktingmottagning (C600).
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel till Försörjningsenheten för totalt 1,0
socialsekreterartjänst under 2014. Finansiering sker genom Enheten för Arbetsmarknad och
integrations konto för flyktingmottagning (C600).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel till Försörjningsenheten för totalt 1,0
socialsekreterartjänst under 2014. Finansiering sker genom Enheten för Arbetsmarknad och
integrations konto för flyktingmottagning (C600).
_____________________
Exp:

Socialnämnden
Birgitta Ratcovich
Sabina Bico
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2013/380
§ 12 Investeringsbidrag till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening för inköp av
fastigheten Örseryd 1:28
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-12-16

KS AU §398/2013 2013-12-16,
Investeringsbidrag till Bräkne-Hoby Norra
Samhälls-förening för inköp av fastigheten
Örseryd 1:28

Per Engkvist föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Örseryds f.d. skola har sedan 1954 upplåtits enligt avtal till Öresryds syförening. 2011
transporterades avtalet med samma villkor till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening.
Upplåtelsen har varit kostnadsfri mot att föreningarna förband sig att underhålla byggnaden.
Samhällsföreningen har flera gånger de senaste åren hemställt till kommunen om att få överta
fastigheten.
Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening har de senaste åren gjort avsevärda underhållsinvesteringar
bland annat en ny murstock och ny köksinredning.
Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening ingår i Bygd i Samverkan, Bräkne-Hoby som bland annat har
Öreseryds f.d. skola som ett av besöksmålen i samband med den årliga Bräknetrampen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta bevilja Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening ett
investeringsbidrag om 400 000 kr för inköp av fastigheten Örseryd 1:28.
Kostnaden belastar kontot för försäljning av fastigheter och finansieras av intäkter från
fastighetsförsäljning.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Bräkne-Hoby Norra
Samhällsförening ett investeringsbidrag om 400 tkr för inköp av fastigheten Örseryd 1:28.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, ledamöterna Thomas Håkansson (C), Roger Gardell
(FP), Kenneth Michaelsson (C), Willy Persson (KD), Peter Bowin (V) samt ersättare Martin
Moberg (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägget att beslutet gäller
under förutsättning att fastigheten Örseryd 1:28 förvärvas av föreningen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening ett
investeringsbidrag om 400 tkr för inköp av fastigheten Örseryd 1:28. Beslutet gäller under
förutsättning att Örseryd 1:28 förvärvas av föreningen.
_____________________
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2013/380
§ 13 Försäljning av Örseryds skola, Örseryd 1:28, till Bräkne-Hoby Norra
Samhällsförening
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-12-16

KS AU §398/2013 2013-12-16,
Investeringsbidrag till Bräkne-Hoby Norra
Samhälls-förening för inköp av fastigheten
Örseryd 1:28

2

Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §399/2013 2013-12-16,
Överlåtelse av Örseryds skola, Örseryd
1:28, till Bräkne-Hoby Norra
Samhällsförening

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-09

Förslag till beslut-förslag försäljning av
Örseryd 1 28

4

Beslut allmänt ärende

2013-11-26

KS §308/2013 2013-11-26, Överlåtelse
av Örseryds skola, Örseryd 1:28, till
Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening

5

Beslut allmänt ärende

2013-11-08

KS AU §352/2013 2013-11-11,
Överlåtelse av Örseryds skola, Örseryd
1:28, till Bräkne-Hoby Norra
Samhällsförening

6

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-11-04

Förslag till beslut-avseende överlåtelse
av Örseryds skola

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Örseryds f.d. skola har sedan 1954 upplåtits enligt avtal till Öresryds syförening. 2011
transporterades avtalet med samma villkor till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening.
Upplåtelsen har varit kostnadsfri mot att föreningarna förband sig att underhålla byggnaden.
Samhällsföreningen har flera gånger de senaste åren hemställt till kommunen om att få överta
fastigheten.
Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening har de senaste åren gjort avsevärda underhållsinvesteringar
bland annat en ny murstock och ny köksinredning.
Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening ingår i Bygd i Samverkan, Bräkne-Hoby som bland annat har
Öreseryds f.d. skola som ett av besöksmålen i samband med den årliga Bräknetrampen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige tillstyrka en försäljning av fastigheten Örseryd 1:28 till Bräkne-Hoby
Norra Samhällsförening för en köpeskilling av 400 000 kr.
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av
fastigheten Örseryd 1:28 till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening för en köpeskilling av 400 tkr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, ledamöterna Thomas Håkansson (C), Roger Gardell
(FP), Kenneth Michaelsson (C), Willy Persson (KD), Peter Bowin (V) samt ersättare Martin
Moberg (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av fastigheten Örseryd 1:28 till BräkneHoby Norra Samhällsförening för en köpeskilling av 400 tkr.
_____________________
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2013/433
§ 14 Tilläggäskande för nytt ventilationssystem, Fredriksbergsskolan
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §401/2013 2013-12-16,
Tilläggäskande för nytt
ventilationssystem, Fredriksbergsskolan

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-06

Tilläggäskande för nytt
ventilationssystem, Fredriksbergsskolan

Byggprojektledare William Lavesson, lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har konstaterat att det är stora problem med ventilationen på
Fredriksbergskolans gamla del. Befintligt ventilationssystem är ett gamalt självdragsystem
som inte fungerar särskilt väl, på denna typen av anläggningar saknas möjlighet att styra
mängden luft som växlas. Skillnaden mellan lufttemperaturen inomhus och utomhus styr
helt luftväxlingen, är det kallt ute så får man stor luftväxling men även stor risk för drag.
Vid varma temperaturer ute så får man dålig luftväxling. Anläggningen uppfyller inte
dagens samhällskrav på luftväxling. I samband med fönsterbytet 2010 borde även
ventilationen bytts ut, eftersom man genom fönsterbytet påverkade funktionen i denna.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att åtgärden måste genomföras under 2014 då problemen
är akuta och personal och elever har dålig arbetsmiljö.
Tekniska förvaltningen bedömer kostnaderna för åtgärderna till 6,8 msek.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar:
-Tekniska förvaltningen tilläggsäskar 6,8 msek avseende investeringen ventilations åtgärd
Fredriksbergsskolan 2014.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Tekniska förvaltningen ett
tilläggsäskande om 6,8 msek för investering av ventilationsåtgärder, Fredriksbergsskolan 2014.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S), Willy
Persson (KD), Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S) samt Roger Gardell (FP).
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Tekniska förvaltningen ett tilläggsäskande om 6,8 msek för
investering av ventilationsåtgärder, Fredriksbergsskolan 2014.
_____________________
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2013/370
§ 15 Risatorp 3:18 - Önskemål om köp av mark
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §402/2013 2013-12-16, Risatorp
3:18 - Önskemål om köp av mark

2

Handling

2013-12-10

Karta

3

Handling

2013-12-05

Karta närbild

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-04

Risanäs 3:18 - Önskemål om köp av
mark

5

Handling

2013-10-28

Önskemål om köp av mark, Joachim
Wahlberg

Fastighetsförvaltare Eva Lydin föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Sökanden önskar köpa ca 1200 kvm mark från Risatorp 1:10 att föra till sin fastighet
Risatorp 3:18, för att få plats att bygga ett garage.
Bedömning
Marken är plan ute vid vägen och kan passa till ett garage. Resten av marken består mest
av berg. Marken ligger utanför detaljplan och borde kunna fastighetsregleras.
Stadsarkitekten har varit på plats och hans åsikt är att vi ska spara "stigen" som går in
bredvid och att det ska vara ca 10 meter mellan tomterna.
Miljöteknik har inga ledningar i området. Området behandlas som en småbit med priset 60
kronor/kvm.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar sälja ca 1 200 kvm från Risatorp 1:10 till Risatorp 3:18. Pris
60 kronor/kvm, köparen betalar förrättningskostnaderna.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 1 200 kvm från
Risatorp 1:10 till Risatorp 3:18. Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar förrättningskostnaderna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Jan-Eric
Wildros (S) samt Peter Bowin (V).
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 1 200 kvm från Risatorp 1:10 till Risatorp 3:18.
Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar förrättningskostnaderna.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

35(57)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2014-01-14

36(57)

2013/419
§ 16 Kameraövervakning vid Preem bensinstation i Ronneby
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §403/2013 2013-12-16,
Kameraövervakning vid Preem
bensinstation i Ronneby

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-02

Ansökan om tillstånd till allmän
kameraövervakning, BS V:a
Handbyvägen AB (Preem)

3

Remiss ink.

2013-11-27

Kameraövervakning vid Preem
bensinstation i Ronneby, Länsstyrelsen
Blekinge län

Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Länsstyrelsen Blekinge län har till Ronneby kommun inkommit med handlingar om allmän
kameraövervakning från Preem på Karlshamnsvägen 12 i Ronneby. Kommunen har beretts
tillfälle att lämna yttrande i ärendet
Bedömning
Den samlade bedömningen är att kommunen inte har något att tillföra till ärendet och
därför bör avstå från att yttra sig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att inte yttra sig
över förslaget.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att inte yttra sig över förslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C) samt ersättare Margareta Yngveson (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar att kommunen ska yttra sig att tillstånd endast bör ges under förutsättning
att kamerorna bara riktas mot besökare till Preem och ingen allmän plats såsom t ex cykelbanan
filmas. Kommunen förutsätter också att Länsstyrelsen inhämtar samtliga, enligt
ansökningsblanketten, obligatoriska bilagor.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna följande yttrande till Länsstyrelsen avseende ansökan om
allmän kameraövervakning:
Tillstånd bör endast ges under förutsättning att kamerorna bara riktas mot besökare till Preem och
ingen allmän plats såsom t ex cykelbanan filmas.
_____________________
Exp:

Disa Kritinsdottir-Käppi

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2014-01-14

38(57)

2013/422
§ 17 Förnyelse av gamla trafikföreskrifter avseende tättbebyggt område inom
Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §404/2013 2013-12-16, Förnyelse
av gamla trafikföreskrifter avseende
tättbebyggt område inom Ronneby
kommun

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-02

Förslag på förnyelse av gamla
trafikföreskrifter avseende tättbebyggt
område inom Ronneby kommun

Förvaltningschef Magnus Graad föredrar ärendet.
Sammanfattning
Enligt förordningen (2007:235) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter ska
trafikföreskrifter kungöras på en särskild webbplats som är tillgänglig för var och en. Den särskilda
webbplatsen benämns Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).
Tekniska förvaltningen har fått ett mejl från Transportstyrelsen där bristen av kartbilagor till
föreskrifterna avseende tättbebyggt område som inte finns med i STFS har uppmärksammats.
De aktuella föreskrifterna beslutades av Tekniska nämnden och kartbilagor bifogades som bilagor
till protokollet. Detta accepteras inte av STFS.
För att kunna bemöta Transportstyrelsens krav på att föreskrifterna i sin helhet ska tas in i
författningssamling (både med föreskrift och kartbild) avser Tekniska förvaltningen förnya de
gamla föreskrifterna.
De nya föreskrifterna är:
Ort
----------------------Belganet
Kallinge
Ronneby
Bräkne-Hoby
Saxemara
Listerby
Johannishus
Backaryd
Hallabro
Eringsboda
Gö/Millegarne
Gärestad
Justeras

Ny föreskrift
----------------------1081 2013:00054
1081 2013:00055
1081 2013:00056
1081 2013:00057
1081 2013:00058
1081 2013:00059
1081 2013:00060
1081 2013:00061
1081 2013:00062
1081 2013:00063
1081 2013:00064
1081 2013:00065

Bilaga
---------1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Hasselstad

1081 2013:00066
1081 2013:00067
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Gamla föreskrifterna levererades inte med kartbilder till Transportsstyrelsen.
Innehållet av föreskrifterna är det samma och dessa är bara en förnyelse av gamla föreskrifter som
har beslutats tidigare.
Föreskrifter som hänvisar till kartbild men saknar kartbild är inte gällande.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrseln beslutar att godkänna presenterat förslag till förnyelsen av trafikföreskrifterna
avseende tättbebyggt område inom Ronneby kommun, med en mindre justering i Listerby där
föreskrifterna även gäller de nytillkomna delarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna presenterat förslag till förnyelsen av trafikföreskrifterna
avseende tättbebyggt område inom Ronneby kommun, med en mindre justering i Listerby där
föreskrifterna även gäller de nytillkomna delarna.
_____________________
Exp:

Magnus Graad
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2013/418
§ 18 Riktlinje för nyinvestering av gatubelysning
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §405/2013 2013-12-16, Riktlinje
för nyinvestering av gatubelysning

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-11-26

Riktlinje för nyinvestering av
gatubelysning

Verksamhetschef Gatu- och parkenheten Daniel Andersson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Årligen inkommer till kommunen ett antal önskemål om ny gatubelysning, framförallt på landsbygden.
Motiv till önskemålen är trafiksäkerhetsskäl eller trygghetsskäl och ibland båda delar. Önskemålen
berör statliga, kommunala och enskilda vägar. För att hantera dessa ärenden har Kommunstyrelsen gett
Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en riktlinje för hur budgeterade medel ska användas. För
åren 2014-2017 föreslås investeringarna ligga på 100 tkr/år. Förvaltningen har även fått i uppdrag att
redovisa hur arbetet med säker skolväg bedrivs.
Syfte
Syftet är att riktlinjen ska ge stöd i beslut av nyinvestering i gatubelysning.
Utredning
Regelverk:
VGU (vägar och gators utformning) är det regelverk som kommunen har valt att använda sig av i frågor
om utformning av vägar och gator. I det övergripande kravdokumentet står bl.a. att läsa ”Vid
utformning av vägar för gång- och cykeltrafik ska trygghet för gående och cyklister beaktas”. I
råddokumentet, kap. 8.2 Belysning på landsbygden, finns speciella fall beskrivna där det kan vara
motiverat med belysning. Exempel är:
-trafik och mer än 5000 i årsdygnstrafik
- och cykeltrafik i mörker
Det man kan konstatera när det gäller regelverket är att det ger väldigt lite stöd till beslut av
nyinvestering av belysning på landsbygden.
Förslag till riktlinje:
När det gäller gatubelysning av trafiksäkerhetsskäl så föreslår Tekniska förvaltningen att det ska åligga
väghållaren att hantera önskemål om ny belysning. Undantag från detta ska kunna göras när det gäller
barns säkra väg till skolan. Då ska kommunen kunna investera på annan väghållares vägnät.
När det gäller gatubelysning av trygghetsskäl så föreslår Tekniska förvaltningen att kommunen ska
kunna investera på annan väghållares vägnät. 2
Tekniska förvaltningen anser att fokus bör ligga på att den investering som genomförs, ska komma så
många som möjligt till nytta och att säker skolväg ska prioriteras.
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Prioriteringar:
De senaste 13 åren har ca 50 önskemål om ny belysning inkommit. För att begränsa utredningsarbetet
av behoven enl. önskelistan, föreslår tekniska förvaltningen att önskemål äldre än tre år stryks från listan
och att prioriteringen börjar fr.o.m. 2011 (information om detta skickas till alla som inkommit med
önskemål). Motivet till detta är att förutsättningarna har förändrats med tiden och att många gamla
ärenden inte längre är aktuella. Tekniska förvaltningen föreslår vidare att det ska åligga förvaltningen att
årligen prioritera och besluta hur budgeterade investeringsmedel ska användas samt informera avseende
utförda investeringar.
Arbete med säker skolväg:
Arbete med säker skolväg är något som pågår kontinuerligt. Årligen inkommer synpunkter till Tekniska
förvaltningen från skolan och allmänheten. Synpunkterna utreds och åtgärder genomförs efter
prioritering av gatu- och parkenheten inom ramen för anslagna investeringsmedel för
trafiksäkerhetsåtgärder. Avseende investeringsmedel för gång- och cykelvägar är säkra skolvägar också
prioriterade.
2008 utfördes ett projekt kring säker skolväg till Espedalsskolan. Projektet syftade till att genom
enkätverksamhet och platsstudier utreda trafiksäkerheten längs skolvägar till och från Espedalsskolan i
Ronneby. Projektet var ett samarbete med NTF, Gatuenheten, Espedalsskolans personal samt dess
elever. Projektet resulterade i en redovisning av nuläge och förslag till åtgärder. Som ett resultat av
projektet byggdes senare både ny gc-väg och övergångsställen på strategiska platser.
Liknande projekt i samarbete med utbildningsförvaltningen där fokus läggs på utredning kring en skola i
taget är möjliga även i framtiden.

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen prioriterar årligen vilka investeringsprojekt inom gatubelysning som skall
genomföras utifrån inkomna projektförslag och önskemål. Vid prioriteringen ska fokus ligga på att den
investering som görs kommer så många som möjligt till nytta och att säker skolväg prioriteras.
Återrapportering av genomförda projekt sker årligen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att årligen prioriterar
vilka investeringsprojekt inom gatubelysning som skall genomföras utifrån inkomna projektförslag och
önskemål. Vid prioriteringen ska fokus ligga på att den investering som görs kommer så många som
möjligt till nytta och att säker skolväg prioriteras. Återrapportering av genomförda projekt ska ske
årligen till Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att årligen prioriterar
vilka investeringsprojekt inom gatubelysning som skall genomföras utifrån inkomna projektförslag och
önskemål. Vid prioriteringen ska fokus ligga på att den investering som görs kommer så många som
möjligt till nytta och att säker skolväg prioriteras. Återrapportering av genomförda projekt ska ske
årligen till Kommunstyrelsen.
_____________________
Exp:Daniel Andersson
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2013/434
§ 19 Förslag till avsiktsförklaring projektet främjande av hållbar byggnation i
Östersjöområdet
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §406/2013 2013-12-16, Förslag till
avsiktsförklaring projektet främjande av
hållbar byggnation i Östersjöområdet

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-09

Förslag till avsiktsförklaring projektet
främjande av hållbar byggnation i
Östersjöområdet

3

Handling

2013-12-09

Förslag till avsiktsförklaring projektet
främjande av hållbar byggnation i
Östersjöområdet

Internationell samordnare Johan Sandevärn föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun har sedan i februari 2013 samarbetat tillsammans med vänorten Slavsk i
Kaliningrad, Šilut? i Litauen, Uppsala Universitet, föreningen Association of Consultants in
Cooperation (ACC) samt Kaliningrad Business Center (KCC), samarbetat kring en förstudie
finansierat av Svenska Institutet med syftet att framarbeta ett gemensamt samarbetsprojekt på
området hållbar byggnation.
Det övergripande målet med det skapade nätverket är att utveckla och demonstrera goda exempel på
hållbar byggnation och lågenergibyggnader. Hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle® har lyfts av
Ronneby kommun under samarbetet och har väckt intresse hos övriga samverkansparter. Resultatet
presenteras i en gemensam rapport och ett projektförslag under slutet av januari 2014.
Enligt förstudieansökan skulle partnerskapet också formulera och underteckna en gemensam
avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet. Avsiktsförklaringen innebär en indikation från samtliga
samverkansparter att det finns ett intresse att fortsätta samarbetet.
Bedömning
Samarbetet går att kopplas till det prioriterade området "Hållbara städer" i Ronneby kommuns
internationella strategi. Ett fortsatt samarbete bedöms innebära möjligheter att genomföra insatser
knutna till kommunens arbete med Cradle to Cradle® samt ett mer konkretiserat arbete tillsammans
med vänorten Slavsk i Kaliningrad. De utökade kontakter med Litauen som samarbetet inneburit
ökar också kommunens möjligheter till deltagande i Interreg-programmen under programperioden
2014-2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att:
- Godkänna och signera förslaget till avsiktsförklaring
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och signera förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och signera förslaget.
_____________________
Exp:

Johan Sandevärn
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2013/412
§ 20 Samverkansavtal mellan kommun och polis 2014
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §407/2013 2013-12-16,
Samverkansavtal mellan kommun och
polis 2014

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-11-25

Förslag till samverkansavtal mellan
Ronneby kommun och Polismyndigheten
i Blekinge 2014

3

Handling

2013-11-25

Förslag till samverkansavtal mellan
Ronneby kommun och Polismyndigheten
i Blekinge 2014, Ronneby kommun

Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I rikspolisstyrelsens nationella handlingsplan Samverkan polis och kommun - för lokalt förankrad
polisverksamhet i hela landet lyfts initiativet till att samverkansavtal ska tecknas mellan kommun
och polismyndighet på lokal nivå över hela landet. Avtalet ska ligga till grund för det operativa
brottsförebyggande arbetet i kommunerna.
Bedömning
Det nuvarande samverkansavtalet mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge löper
ut 2013-12-31. Avtalet anger de yttre ramarna för samverkan kring den brottsförebyggande
verksamheten samt lyfter fram problemområden där gemensamma åtgärder är möjliga.
För den nya avtalsperioden kvarstår 2013 års områden för samverkan med tillägg på ett ytterligare
samverkansområde, därtill har ändringar i åtaganden samt omformuleringar gjorts. Under de
specifika fokusområdena har områden tillkommit och strukits. Val av områden grundas på en
gemensam problembild, som baseras på brott, ordningsstörning, otrygghet, kommunal och polisiär
erfarenhet samt erfarenheter från nuvarande samverkan.
Förslag till nya åtaganden, formuleringar och specifika fokusområden markeras med gult i avtalet.
Åtaganden, formuleringar och specifika fokusområden som ej är gällande för kommande
avtalsperiod har markerats med rött. Avtalet har behandlats i BRÅ och förankrats hos respektive
verksamhetschef som berörs av avtalet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna upprättat
förslag till samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till samverkansavtal mellan Ronneby kommun
och Polismyndigheten i Blekinge län.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar att under rubriken trygghetsvandringar byts bostadsrättsföreningar ut mot
representanter för de boende.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, med ändringen att bostadsrättföreningar under rubriken
Trygghetsvandringar byts ut mot representanter för de boende, godkänna upprättat förslag till
samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län.
_____________________
Exp:

Malin Weinholtz
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2013/431
§ 21 Ställningstagande återköp av aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §408/2013 2013-12-16,
Ställningstagande återköp av aktier i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-06

Ställningstagande återköp av aktier i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Ekonomichef Johan Sjögren föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). Bolaget ägs av
46 kommuner. Ronneby kommun äger idag 1 367 aktier av 62 255 aktier, dvs ca 2,196%.
Då nya delägare ska tas in som ägare i bolaget tillåts sedan årsstämman 2012 en modell som
innebär att de befintliga ägarna, proportionellt efter innehav, erbjuds att sälja aktier till bolaget, ett
s k återköp av aktier. Aktierna säljs därefter vidare till den nya delägaren. Med denna modell
behålls antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget konstant. Ägarfördelningen blir dock marginellt
förändrad.
Hultsfreds kommun har erbjudits delägarskap i bolaget fr o m 1 december 2013 och ska förvärva
339 aktier.
Ronneby kommun har fått erbjudande från Kommunassurans Syd Försäkrings AB om återköp av
sju (7) aktier á 1 470 kr, totalt 10 290 kr, varav 3 143 kr är reavinst. Förutsatt att det totala antalet
aktier i bolaget förblir oförändrat minskas Ronnebys andel i bolaget till 2,185 %.
Kommunen har tre alternativ att ta ställning till:
Kommunen låter KSFAB återköpa 7 aktier á 1470 kr
Kommunen avstår från att låta KSFAB återköpa aktier
Kommunen låter KSFAB återköpa 7 aktier ´a 1470 kr samt ytterligare aktier om någon annan
delägare avstår återköp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att låta
Kommunassurans Syd Försäkrings AB återköpa 7 aktier á 1 470 kr, totalt 10 290 kr.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att låta Kommunassurans Syd
Försäkrings AB återköpa 7 aktier á 1 470 kr, totalt 10 290 kr.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att låta Kommunassurans Syd Försäkrings AB återköpa 7 aktier á
1 470 kr, totalt 10 290 kr.
_____________________
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2013/358
§ 22 Omfördelning av budget 2014 från socialnämnd till utbildningsnämnd
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §409/2013 2013-12-16,
Omfördelning av budget 2014 från
socialnämnd till utbildningsnämnd

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-02

Omfördelning av budget 2014 från
socialnämnd till utbildningsnämnd

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I budgetprocessen inför budget 2014 blev inte helt klarlagt var hanteringen av vårdnadsbidrag
skulle ske. Anslaget avseende vårdnadsbidrag lades i budget 2014 i socialnämndens budget. Efter
klargöranden har konstaterats att utbildningsnämnden är den nämnd som kommer att hantera
vårdnadsbidraget varför anslaget bör flyttas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna att det årliga anslaget om 500 tkr för vårdnadsbidrag flyttas från socialnämnden till
utbildningsnämnden i budget och plan.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att det årliga anslaget om
500 tkr för vårdnadsbidrag flyttas från Socialnämnden till Utbildningsnämnden i budget och plan.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att det årliga anslaget om 500 tkr för vårdnadsbidrag
flyttas från Socialnämnden till Utbildningsnämnden i budget och plan.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2014-01-14

49(57)

2013/416
§ 23 Nya regler för kontokort i Ronneby kommun och dess kommunala bolag
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-17

Kontokort Beslutsförslag nya regler för
kontokort rev e KSAU 16 dec 2013

2

Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §410/2013 2013-12-16, Nya
regler för kontokort i Ronneby kommun
och dess kommunala bolag

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-11-26

Förslag till nya regler för kontokort i
Ronneby kommun och dess kommunala
bolag

Ekonomichef Johan Sjögren föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Förslag till ersättande av regler fastställda av KS § 236/1996, reviderade KS § 229/2002 och KS §2
17/2006.
Kontanthanteringen minskar generellt i samhället av främst säkerhets- och kostnadsskäl. Ronneby
kommun bör stödja denna utveckling genom att ge den kommunala organisationen inklusive bolag
förutsättningar att minimiera kontanthanteringen. Användande av kontokort kan i stora delar ersätta
rekvisitioner, egna utlägg och handkassor.
I Ronneby kommun finns för närvarande ett kontokort, som handhas av kommunikationschefen.
Omfattningen i de kommunala bolagen är inte klarlagd.
Det finns för närvarande 32 handkassor, varav de flesta, kanske alla, kan ersättas av kontokort.
Handkassor ska inte förväxlas med växelkassor som används vid våra försäljningsställen, caféer,
biljettkassa i sporthallen, etc.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att anta nya regler för
kontokort i Ronneby kommun och dess kommunala bolag i enlighet med bifogat förslag. Tidigare
regler för kontokort upphör därmed att gälla.
Kommunens ekonomichef ges samtidigt mandat att, då de nya reglerna för kontokort börjat gälla,
kräva in slutredovisning av handkassor i kommunen och avsluta desamma, om inte synnerliga skäl
för att ha kvar en handkassa föreligger.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta nya regler för kontokort i Ronneby kommun och dess
kommunala bolag i enlighet med bifogat förslag, med tillägget att även Kommunstyrelsens
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2014-01-14

50(57)

ordförande ska ha rätt att när som helst kunna återkalla beslut om kontokort. Tidigare regler för
kontokort upphör därmed att gälla.
Kommunens ekonomichef ges samtidigt mandat att, då de nya reglerna för kontokort börjat gälla,
kräva in slutredovisning av handkassor i kommunen och avsluta desamma, om inte synnerliga skäl
för att ha kvar en handkassa föreligger.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta nya regler för kontokort i Ronneby kommun och dess
kommunala bolag i enlighet med bifogat förslag, med tillägget att även Kommunstyrelsens
ordförande ska ha rätt att när som helst kunna återkalla beslut om kontokort. Tidigare regler för
kontokort upphör därmed att gälla.
Kommunens ekonomichef ges samtidigt mandat att, då de nya reglerna för kontokort börjat gälla,
kräva in slutredovisning av handkassor i kommunen och avsluta desamma, om inte synnerliga skäl
för att ha kvar en handkassa föreligger.
_____________________
Exp:

Samtliga förvaltningschefer
Magnus Widén
Johan Sjögren
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2013/352
§ 24 Bildande av naturreservat Bråtabron i Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §413/2013 2013-12-16, Bildande
av naturreservat Bråtabron i Ronneby
kommun

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-11

Förslag på remissyttrande gällande nytt
naturreservat Bråtabron

3

Remiss ink.

2013-10-16

Bildande av naturreservat Bråtabron i
Ronneby kommun, Länsstyrelsen

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Länsstyrelsen har skickat över förslag till beslut om Bråtabron naturreservat samt skötselplan för
yttrande.
Bråtabron naturreservat föreslås bildas för att bevara biologisk mångfald i naturskogsmiljöer med
lövskog, naturliga bäckar och insjöar samt rödlistade arter, signalarter och andra för Blekinge
ovanliga arter inom insektsfauna, kärlväxt-, moss-, lav- och svampflora. Syftet är också att återställa
och nyskapa värdefulla naturmiljöer genom att självföryngra skog. Det föreslagna naturreservatet,
som ligger öster om Backaryd, är 38,2 ha stort varav 7,7 ha utgör vattenareal.
Bedömning
Det föreslagna naturreservatet berör inga riksintressen men stora delar av skogsmarken är klassat
som nyckelbiotop. De två sjöarna i reservatet omfattas av strandskydd på 100 meter. Sjöarna är inte
utpekade i LIS-planen. Kommunen eller dess bolag äger ingen mark inom området eller innehar
några rättigheter.
Nya lokala miljömål är på väg att antas i kommunen. I de nu gällande, av Kommunfullmäktige
antagna, lokala miljömålen (2007-12-13) finns målet: Kommunen tar i alla avseenden hänsyn till
och arbetar aktivt för att bevara, skydda och förstärka den biologiska mångfalden. I de nya lokala
miljömålen finns som mål att särskilt skyddsvärda skogsområden skyddas med ett 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 både nuvarande och kommande
lokala miljömål.
De föreslagna reservatsföreskrifterna bedöms sammantaget vara rimliga i förhållande till syftet med
reservatsskyddet. Vid naturreservatsbildningar brukar kommunen lägga vikt vid tillgängligheten för
friluftslivet. Det föreslagna naturreservatet är ett område utan stigar och inga nya föreslås anläggas.
Då huvudsyftet med detta reservat är att bevara den biologiska mångfalden bedöms de föreslagna
mindre åtgärderna för friluftslivet (ny parkeringsplats för tre bilar, informationsskyltar samt
gångbro över ett dike) vara rimliga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att besluta att Ronneby
kommuns yttrande till länsstyrelsen är att kommunen är positiv till inrättande av naturreservatet
Bråtabron.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen att beslutar att Ronneby kommuns yttrande till Länsstyrelsen är att kommunen är
positiv till inrättande av naturreservatet Bråtabron.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson (C) samt Bo
Johansson (S).
Beslut
Kommunstyrelsen att beslutar att Ronneby kommuns yttrande till Länsstyrelsen är att kommunen är
positiv till inrättande av naturreservatet Bråtabron.
_____________________
Exp:

Anna-Karin Sonesson
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2014/25
§ 25 Förslag att anta taxor om tillsyn, tillstånd, brandskyddskontroll och sotning
enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) 2014-01-01 - 2014-02-12
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-01-13

Förslag att anta taxor om tillsyn, tillstånd,
brandskyddskontroll och sotning enligt
Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag
om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut den 12 december 2013 klargjort att
regeringsformen inte medger att beslut om taxor överlåts från medlemskommunerna till
kommunalförbund. Taxor som utgör föreskrifter i regeringsformens mening ska således
fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Till följd av beslutet har Räddningstjänsten i Östra Blekinge föreslagit
medlemskommunerna att fastställa av förbundsdirektionen tidigare antagna avgifter enligt
följande:
- avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva
varor
- avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
- avgift för brandskyddskontroll och sotning
Avgifterna redovisas i bilaga.
Då Högsta förvaltningsrätten helt nyligen fastställt ett rättsläge som tidigare varit oklart,
och förslaget endast innebär en fastställelse av den taxenivå som tillämpats av
Räddningstjänsten, bedöms synnerliga skäl enligt kommunallagen föreligga att fastställa
ovan nämnda avgifter retroaktivt att gälla 1 januari - 12 februari 2014.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S), Kenneth
Michaelsson (C) och ersättarna Margareta Yngveson (S) och Martin Moberg (S).
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bilagda avgifter för tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
samt brandskyddskontroll och sotning att gälla retroaktivt 1 januari 2014 – 12 februari 2014.
_____________________
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2014/18
§ 26 Förslag att anta taxor om tillsyn, tillstånd, brandskyddskontroll och sotning
enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) fr o m 2014-02-13
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-01-13

Karlskrona kommuns förslag till taxor och
reglemente Räddningstjänsten Östra
Blekinge, Karlskrona kommun

2 Handling

2014-01-10

Förslag att anta taxor om tillsyn, tillstånd,
brandskyddskontroll och sotning enligt
Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag
om brandfarliga och explosiva varor
(LBE), Räddningstjänsten Östra Blekigne

Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut 12 december 2013 klargjort att regeringsformen
inte medger att beslut om taxor överlåts från medlemskommunerna till kommunalförbund. Taxor
som utgör föreskrifter i regeringsformens mening ska således fastställas av respektive
medlemskommuns fullmäktige.
Tillföljd av beslutet har Räddningstjänsten i Östra Blekinge föreslagit medlemskommunerna att
fastställa förbundsdirektionens tidigare antagna avgifter enligt följande:
- Avgift för tillsyn om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor
- Avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
- Avgift för brandskyddskontroll och sotning
Avgifterna redovisas i bilaga.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S), Kenneth
Michaelsson (C) och ersättarna Margareta Yngveson (S) och Martin Moberg (S).
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bilagda avgifter för tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
samt brandskyddskontroll och sotning att gälla fr o m 13 februari 2014.
_____________________
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2014/23
§ 27 Revidering av reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-01-13

Revidering av reglemente för
förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge,

Sammanfattning
Enligt gällande reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge har direktionen rätt att fastställa taxor och avgifter för tjänster som förbundet inte
författningsenligt ska tillhandahålla utan avgift.
I ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att ett
kommunalförbunds taxor och avgifter som utgör föreskrifter i den mening som avses i
regeringsformen (tillsynstaxor) ska beslutas av de ingående medlemskommunerna och inte av
kommunalförbundet.
Räddningstjänsten i Östra Blekinge har därför föreslagit medlemskommunerna att godkänna
reviderat reglemente för förbundsdirektionen.
§ 2 Taxor och Avgifter i reglementet föreslås få följande lydelse:
Taxor och avgifter som utgör föreskrifter i den mening som avses i 8 kap regeringsformen fastställs
av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. I övrigt har direktionen inom sitt
verksamhetsområde rätt att fastställa priser för tjänster som förbundet tillhandahåller.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S), Kenneth
Michaelsson (C) och ersättarna Margareta Yngveson (S) och Martin Moberg (S).
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att 2 § i reglemente för förbundsdirektionen i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge revideras enligt följande:
Taxor och avgifter som utgör föreskrifter i den mening som avses i 8 kap.
Regeringsformen fastställs av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. I övrigt
har direktionen inom sitt verksamhetsområde rätt att fastställa priser för tjänster som
förbundet tillhandahåller.
_____________________
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2013/1
§ 28 Delegationsärenden
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-01-07

Återrapportering delegationsbeslut
Tekniska förvaltningen 2013-12

2

Handling

2013-12-27

Delegationsärenden,
Upphandlingsenheten

3

Handling

2013-12-27

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor, Socialnämnden

4

Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §412/2013 2013-12-16,
Delegationsärenden

5

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-06

Återrapportering delegationsbeslut
Tekniska förvaltningen 2013-11

Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Tekniska förvaltningen, Socialnämnden
och Upphandlingsenheten.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet
_____________________
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2013/442
§ 29 Bildande av samverkansgrupp avseende Försvarets personalförsörjning i
Blekinge
Beslutsunderlag
1 Remiss ink.

2013-12-19

Bildande av samverkansgrupp avseende
Försvarets personalförsörjning i Blekinge,
Länsstyrelsen Blekinge län

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge län har skickat förslag till samarbetsavtal och bildande av
samverkansgrupp avseende Försvarets personalförsörjning i Blekinge på remiss.
Då värnplikten, efter beslut i riksdagen, är vilande baseras den framtida personalförsörjningen inom
Försvarsmakten på frivillighet. Den nya strukturen och metoden för personalförsörjning utvecklas
för närvarande i Försvarsmakten. Den består nu av kontinuerligt tjänstgörande men också frivilliga
som kommer att vara periodvis tjänstgörande. Försvarsmakten har därmed, som vilket företag som
helst, börjat konkurrera om resurserna på arbetsmarknaden. I och med detta kommer
samhällsfunktioner som tidigare inte behövt vara särskilt delaktiga beröras på ett påtagligt sätt.
Länsstyrelsen anser att dessa frågor är av stor vikt för länet och har därför, med Skaraborg som
förebild och i samverkan med Region Blekinge, Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner,
Arbetsförmedlingen, örlogsbasen, F17 samt P7 i Skåne arbetat fram ett förslag till samverkansavtal
för att bilda Försvarsmaktssamverkan i Blekinge (FÖRSAM).
FÖRSAM kan också ses som en del i arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten i Blekinge.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge delegation till Kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande i
ärendet.
_____________________
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