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§ 208

Dnr 2014-000001 101

Val av justerare
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Malin Norfall (S) till
justerare för dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare för dagens
protokoll.
________________
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§ 209

Dnr 2014-000010 101

Information från näringslivschefen
Näringslivschef Torbjörn Lindh informerar om följande.
Sammanfattning
- Rapport om näringslivet i Ronneby som legat till grund för
spekulationer och tidigare diskussioner.
-

Guldeken.

-

Medel för analys av historisk besöksnäring.

-

Projektgrupp i blekinge gällande skärgårdsskötsel och Blekinge
Arkipelag.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och tjänstgörande ersättare Gilbert
Nilsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 210

Dnr 2014-000318 040

Finansiell rapport tertial 2 2014
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Bedömning
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda
bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 augusti till 409 (418) mkr. Värde
inom parantes avser per 31/12 2013. 43 (39) % av kommunens lånestock om
662 (693) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av
lånen har 54 (46) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Genomsnittlig kostnadsränta för de första åtta månaderna 2014 uppgick till
2,1 %.
Riksbankens styrränta ligger för närvarande på 0,25 %.
För det senast omsatta lånet i början av september 2014 valdes Stibor 3
månaders räntebindningstid och 1 års kapitalbindning till en ränta om 0,789
%.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
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räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar beslutar att;
-

tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har
förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med
korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.

-

rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
________________

Exp:
Ekonomienheten
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§ 211

Dnr 2014-000317 042

Tertial 2 2014
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Härmed avges tertialrapport per 2014-08-31, jämte prognos för 2014. För
kommunen, exklusive kommunala bolag, indikerar rapporten ett årsresultat
om -2,6 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 2,1 mkr. För
kommunkoncernen, inklusive bolag, är prognosen +16 mkr.
Nämnderna
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad
budgetavvikelse på -3,8 mkr. Den nämnd som lämnar prognos med en stor
negativ budgetavvikelse är Socialnämnden (-10,1 mkr). För mer information
om nämnderna se tertialrapporten.
Centrala konton och förutsättningar
Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott mot budget
med +5,9 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag står för huvuddelen av
överskottet. Det lägre upplåningsbehovet och låg räntenivå ger en lägre
finansiell kostnad.
Bedömning
Kommunfullmäktige anger i budget 2014-2015, plan 2016-2017,
styrningsprincipen att tilldelade ekonomisk resurser går före verksamhetens
mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag vad som följer av
tvingande lagstiftning eller motsvarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S),
Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S), Bo Johansson (S), Peter
Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Thomas Håkansson.
Yrkanden
Thomas Håkansson (C) yrkar, med stöd av Kenneth Michaelsson (C), på att
ändra formuleringen ”katastrof” i delårsrapporten om PFAS till ”allvarlig
händelse”.
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att Socialnämnden omgående
kompletterar sin information kring osäkerheten kring intäkterna och
periodiseringen till Budgetberedningen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall på desamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att;
-

ändra formuleringen ”katastrof” i delårsrapporten om PFAS till
”allvarlig händelse”.

-

socialnämnden omgående ska redovisa kompletterande information
kring Tertial 2 för Budgetberedningen

-

anmoda nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet
utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. För samtliga
nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera
sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader.

-

avge delårsrapporten jämte nämndernas rapporter till
kommunfullmäktige.

________________
Exp:
Socialnämnden
Budgetberedningen
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§ 212

Dnr 2012-000245 824

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson, RP, angående samlingslokalerna i
Ronneby kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) föreslår i en motion från
juni 2012 att en samlingslokalutredning tillsätts som senast under våren 2013
redovisar möjliga utvecklingsstrategier för samlingslokalerna i Ronneby. I
motionen pekar han bl a på problemen med det stora antalet föreningslokaler
som finns i kommunen samt vilka problem föreningarna står inför avseende
byggnaders underhållsnivå.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till Tekniska förvaltningen samt till Fritid- och
kulturnämnden.
Av Fritid- och kulturnämndens yttrande framgår att en genomlysning har
påbörjats inom förvaltningen där de faktorer som Sune Håkansson pekar på
ska undersökas för att presenteras för nämnden. Nämnden beslutar att föreslå
Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå att ställa sig positiv till
motionen.
Tekniska förvaltningen lämnar följande svar: ”Teknisk förvaltningen ställer
sig bakom föreslagen utredning. Utöver det som Sune Håkansson beskriver i
sin motion finns ett stort antal lokaler i Tekniska förvaltningens ägo där
föreningar (sedan lång tid tillbaka) hyr direkt av Tekniska förvaltningen till
icke marknadsmässigt pris, något som i praktiken innebär förtäckt
bidragsgivning. I något fall har det till och med kommit fram att våra lokaler
nyttjas av föreningar utan vår vetskap/godkännande, något som givetvis
måste upphöra. Ovanstående problematik förstärker problemen att nå upp till
acceptabel underhållsnivå på våra byggnader. En samlingslokalsutredning
skulle ge en bra bild över utbud och behov vilket skulle möjliggöra färre
antal men bättre anpassade, mer välskötta samt bättre utnyttjade lokaler.
Förslagsvis bör denna utredning drivas av Fritids- och kulturförvaltningen,
men givetvis bör tjänstemän från lokalförsörjningsenheten bistå med
information och synpunkter då utredningen påverkar hur vi skall agera
avseende vårt lokalbestånds omfattning och utveckling. Förhoppningsvis
leder även utredningen till mer konsekventa hyresförhållanden, där Tekniska
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förvaltningens ingångsvärde är att vi främst skall erbjuda lokaler till
kommunala förvaltningars verksamheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge Fritids- och
Kulturnämnden i uppdrag att tillsätta en samlingslokalsutredning som
redovisar möjliga utvecklingsstrategier för samlingslokalerna i Ronneby
kommun.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla
motionen och ge Kommundirektören i uppdrag att tillsätta en
samlingslokalsutredning som redovisar möjliga utvecklingsstrategier för
samlingslokalerna inom kommunkoncernen. Slutrapportering av uppdraget
ska ske senast i september 2015 med en delrapportering senast i april 2015.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Thomas Håkansson och tjänstgörande ersättare Gilbert Nilsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen
och ge Fritids- och Kulturnämnden i uppdrag att tillsätta en
samlingslokalsutredning som redovisar möjliga utvecklingsstrategier för
samlingslokalerna i Ronneby kommun.
________________
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§ 213

Dnr 2012-000402 214

Detaljplan Droppemåla 1:87
Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsenheten fick i uppdrag från kommunfullmäktige, §
317/2010 att ta fram en detaljplan för skogsområdet söder om
Rustorpsvägen. Dessutom fanns ett uppdrag att inleda översyn av
detaljplaner i hela Droppemålaområdet, byggnadsnämnden § 218/2005.
Därtill fanns diskussioner gällande en östra väganslutning till Ekenäsvägen
för det nya bostadsområdet i Droppemåla, en södra entré till brunnsskogen
samt anslutning till dess gång- och cykelvägar samt risker med stigande
havsnivåer i området. Detta arbete var tänkt att samordnas i ett samlat
planeringsarbete där de olika uppdragen förenas i en uppdatering av
befintliga detaljplaner. En södra entré utreddes och resultatet blev att det inte
var möjligt att bygga en väg med utfart på Ekenäsvägen på grund av att
marken är för kuperad och att kommunen inte äger marken.
Till grund för arbete ligger en landskapsanalys med fokus på södra
brunnsskogen som utförts av Roland Gustavsson 2010. Denna ger bl a
förslag på lämplig sträckning av gång- och cykelvägar genom området,
föreslagen plats för parkering i området samt förslag på placering av nya
tomter intill den nya vägen. En östra väganslutning till bostadsområdet i
Droppemåla föranleder en rad ställningstagande bl a gällande att marken
delvis är i privat ägo samt antalet nya tomter i området.
Planens syfte är att upprätta en detaljplan för del av Droppemåla 1:87 m.fl.
Planen kommer att ersätta två befintliga detaljplaner från 1962 och 1984.
Syftet är att uppdatera omoderna planbestämmelser och ge möjlighet att
bygga ett tiotal nya bostadshus. Planen tar hänsyn till stigande havsnivåer.
Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 2012-11-19 t o m 201212-16. Planförslaget presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott som
återremitterade planen med hänvisning till att en avstämning bör göras till
pågående campingutredning. Campingen togs bort och det reviderade
förslaget ställdes ut för granskning under tiden 22 november 2013 t.o.m. den
13 december 2013.
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Bedömning
Detaljplaneförslaget har reviderats utifrån de synpunkter som inkom under
samrådet. Den största förändringen som gjorts är att befintlig camping utgår
från planen och kommer att behandlas i en större utredning gällande var
kommunen anser att man ska satsa på en camping. Ytterligare förändring är
att de vägar som betecknas som lokalgata inom bostadsområden ändras till
kvartersmark. Diskussion med Tarkett har skett angående nya bostadstomter
i området och Tarkett ställer sig positiva till de föreslagna tomterna.
Ytterligare önskemål om markköp har inkommit efter
granskningsutställningen. Det innebär att allmän platsmark görs om till
kvartersmark vilket medför en granskningsutställning till.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha
något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av
granskningsförfarandet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget i
avvaktan på genomförandet av granskningsförfarandet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S),
JanAnders Palmqvist (S) och tjänstgörande ersättare Gilbert Nilsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att inte ha något att
erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av granskningsförfarandet.
________________
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§ 214

Dnr 2013-000255 214

Detaljplan Väby 5:3
Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Adress: Kalvövägen 11, 13, 15 och 17 samt Väbynäsvägen 1, 3, 6-8, 10-13,
15-29, 31, 33 och 35-94.
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag upprättat förslag till detaljplan på
fastigheten Väby 5:3 m.fl. Planarbetets syfte är att i enlighet med Plan- och
bygglagen ersätta de äldre planer som finns i området och som blivit
inaktuella då flertalet bygglov getts med avvikelser. Viktiga frågor är en
utökning av byggnadsarean, anpassning till dagens energikrav på byggnader,
anpassning till kommande havsnivåhöjning samt lokalisering av
båtverksamhet.
Sommaren 2013 ställdes ett planprogram ut. Efter programskedet har
omfattningen av planområdet ändrats (se nedan under rubrik Planområde).
Nu ställs ett samrådsförslag ut. Handlingarna finns på följande länk:
http://www.ronneby.se/vaby
Planområde
Under programsamrådet påtalades ett intresse av att stycka nya tomter i
Norra delen av Väbynäs. Det gör att mer omfattande utredningar krävs innan
ett planarbete kan fortskrida där. Istället för att skjuta en mer omfattande
plan på framtiden går man nu vidare med området på södra delen av
Väbynäs.
Bebyggelse
Planens inriktning är en exploateringsgrad på 20 % dock högst 250 kvm.
Övriga planbestämmelser är friliggande byggnader, nockhöjder på 7,5 resp 6
m, takvinkel 27-45 grader samt sadeltak.Den lägre nockhöjden sätts på
fastigheter nära vattnet med direkt bakomliggande fastigheter för att även de
bakomliggande fastigheterna skall få möjlighet till havsutsikt.
Huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns till fastighet
med användningen bostäder och 2 m från fastighet med användningen
naturmark. Komplementbyggnader som uthus/garage/carport ska placeras
minst 1 m till alla grannfastigheter utom gata där de skall placeras minst 6 m
från gata.
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Havsnivåhöjning
Med hänvisning till Länsstyrelsens rapport Framtida högvatten – Scenarier
för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge år 2100 måste särskild
hänsyn tas till dels var man bygger och dels till hur man grundlägger
kommande bebyggelse. Länsstyrelsen håller nu på att arbeta fram principer
för byggnation i låglänta områden.
Bestämmelserna i planen innebär att man upp till +1,3 m, den högsta
vattennivå som har observerats, inte får bygga. På höjder över det är
förslaget att ny bebyggelse skall uppföras på ett sådant sätt att den inte
skadas av en översvämning på upp till + 3m (RH00). För till- och
komplementbyggnader föreslås + 2,4 m. Detta i enlighet med Länsstyrelsens
förslag. Vid skapande av nya fastigheter skall den nya bostaden kunna
lokaliseras på en plats över + 3 m (RH00) i enlighet med Länsstyrelsens
förslag. I planen gäller detta fastigheten Väby 5:8 som föreslås kunna
styckas.
Båtverksamhet
Tomtföreningen har idag båtverksamhet vid tre bryggområden (område A, B
och C). Ett fjärde (D) har inte varit i bruk efter sommaren 2004. I ett femte
område finns idag båtverksamhet kopplat till fastigheterna på Kalvövägen.
För båtverksamheten har funktionskrav kring utrymme (djup samt areal),
utsatthet för vind och blåst, avfallshantering, förändrat klimat samt
naturvärden sats upp och bedömts för områdena. I korthet är slutsatsen att
båtar bör kunna förtöjas vid alla områdena. För de områden där förtöjning
sker idag (område A-C samt bryggan vid Kalvövägen) är slutsatsen att den
förtöjningen även fortsatt kan ske. För område D, där det inte förtöjs några
båtar idag, har en mer detaljerad undersökning gjorts baserat på de båtar och
den brygga som önskas läggas här (en flytbrygga med 10 båtar). Slutsatsen
är att den bör kunna tillåtas. Båtområdena planläggs som ”Småbåtshamn”.
Båtuppläggning centraliseras till mitten av Väby 5:3.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha
något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av
samrådsförfarandet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget i
avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot JanAnders Palmqvist (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M),
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget i
avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet.
________________
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§ 215

Dnr 2014-000182 003

PBL-överklagandeutredningens betänkande SOU
2014:14 Effektiv och rättssäker PBL-överprövning.
Tillhörande bok finns som ej kan scannas.
Miljö- och byggnadsnämnden § 130/2014
Sammanfattning
Socialdepartementet har skickat en remiss om "Effektiv och rättssäker
PBLöverprövning (SOU 2014: 14). PBL-överklagandeutredningen har haft i
uppdrag att se över möjligheterna att effektivisera processen för prövningen
av kommunala beslut som har överklagats enligt plan- och bygglagen. Syftet
med uppdraget är att, med bibehållen rättssäkerhet, åstadkomma en
effektivare prövningsordning.
Sammanfattningsvis föreslår utredningen att detaljplaner och
områdesbestämmelser skall överklagas direkt till mark- och miljödomstolarna
samt att överklagande av bygglov m.m. koncentreras till
de 12 länsstyrelser som även har miljöprövningsdelegation.
Bedömning
Förslaget vad gäller överklagande av detaljplaner är bra under förutsättning
att länsstyrelsens möjlighet att överpröva beslutet att anta en detaljplan
enligt 11 kap 1 O§ PBL är kvar. Det innebär att länsstyrelsen utgår som
instans och kommunens antagandebeslut överklagas direkt till mark- och
miljödomstolen. Därefter har man möjlighet att söka prövningstillstånd hos
mark- och miljööverdomstol. Förslaget att koncentrera överklagande av
bygglov m.m. till 12 länsstyrelser bl.a. Skåne och Kalmar innebär att
överklagade lov i Ronneby skulle hanteras av antingen Skåne eller Kalmar.
Detta motiveras med stordriftsfördelar men innebär ändå att kommunens
beslut överklagas först till länsstyrelsen, därefter mark- och miljödomstolen
och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen. Man borde istället
hoppa över länsstyrelsen och öka resurserna hos mark- och miljödomstolen
så att den kan hantera såväl detaljplaner som bygglov. Detta skulle snabba
upp byggprocessen väsentligt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och
byggnadsförvaltningens förslag.
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Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att översända
följande synpunkter till Socialdepartementet.
1. Ronneby kommun anser att förslaget att länsstyrelsen utgår som instans
och att kommunens antagandebeslut om detaljplaner och
områdesbestämmelser överklagas direkt till mark- och miljödomstolen.
2. Ronneby kommun anser att överklagande av bygglov skall gå direkt till
mark- och miljödomstolen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att översända följande synpunkter till
Socialdepartementet:
1. Ronneby kommun anser att förslaget att länsstyrelsen utgår som instans
och att kommunens antagandebeslut om detaljplaner och
områdesbestämmelser överklagas direkt till mark- och miljödomstolen är bra
under förutsättning att länsstyrelsens möjlighet att överpröva beslutet att anta
en detaljplan enligt 11 kap 10 § PBL är kvar.
2. Ronneby kommun anser att överklagande av bygglov skall gå direkt till
mark- och miljödomstolen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin Norfall (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar gällande punkt 1 bifall till Miljö- och
byggnadsnämndens förslag under förutsättning att länsstyrelsens möjlighet
att överpröva beslutet att anta en detaljplan enligt 11 kap 10 § PBL blir kvar
hos länsstyrelsen.
Gällande punkt 2 att överklagande av bygglov ska överklagas enligt
nuvarande ordning, det vill säga till länsstyrelsen.
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet delas upp i punkt 1
och punkt 2 och bifall till båda.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på punkt 1 och finner
bifall enligt förslag.
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden gällande punkt 2 och finner bifall enligt Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar översända följande synpunkter till
Socialdepartementet:
1. Ronneby kommun anser att förslaget att länsstyrelsen utgår som instans
och att kommunens antagandebeslut om detaljplaner och
områdesbestämmelser överklagas direkt till mark- och miljödomstolen är bra
under förutsättning att länsstyrelsens möjlighet att överpröva beslutet att anta
en detaljplan enligt 11 kap 10 § PBL är kvar.
2. Ronneby kommun anser att överklagande av bygglov skall gå direkt till
mark- och miljödomstolen.
________________
Exp:
Socialdepartementet
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 216

Dnr 2014-000139 004

Anhållan om utbetalning av anslag från huvudmännen i
biosfärområdet Blekinge Arkipelag för 2014.
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Biosfärområde Blekinge Arkipelag begär ett utökat anslag från sina
huvudmän. För Ronneby kommuns del rör det sig om en ökning på 19 000
kr från 125 000 kr till 144 000 kr. Representanter från Blekinge Arkipelag
informerade om deras arbete vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2014-05-12.
Bedömning
Som skäl för ett utökat anslag framförs att anslagen inte har räknats upp
sedan 2011 samt att Naturvårdsverkets anslag har minskat från 500 000 kr
till 400 000 kr sedan 2012. Organisation och verksamhet har också
utvecklats för att de mål som beslutats i verksamhetsplanen ska kunna
uppnås. För de tre kommunerna Ronneby, Karlshamn samt Karlskrona
innebär förslaget en sammanlagd förstärkning på 86 000 kr. Karlshamns och
Karskrona kommun har beslutat att bevilja utökat anslag under förutsättning
att övriga kommuner gör detsamma.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att utöka anslaget till Blekinge arkipelag till 144 000 kr årligen. 19 000 kr för
2014 tas från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att utöka anslaget till Blekinge arkipelag till
144 000 kr årligen. 19 000 kr för 2014 tas från Kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utöka anslaget till Blekinge arkipelag till 144 000
kr årligen. 19 000 kr för 2014 tas från Kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.
________________
Exp:
Ekonomienheten
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§ 217

Dnr 2014-000218 709

Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2014
Äldrenämnden § 102/2014
Sammanfattning
Föreligger skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen, andra
kvartalet 2014 för äldreomsorgen.
Vid inrapporteringen till IVO av ej verkställda beslut för andra kvartalet har
Äldreförvaltningen ett särskilt boendebeslut som inte kunnat verkställas
inom tre månader. Ärendet överskred gränsen på tre månader med 10 dagar.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 218

Dnr 2014-000117 179

Offentligt nyårsfyrverkeri i Ronneby kommun
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Bedömningen är att det föreligger stor risk för personskador eller andra
materiella skador med anledning av att många människor samlas på en liten
yta och avfyrar privata fyrverkeripjäser vid nyårsfirandet på Stortorget i
Ronneby. Ett offentligt anordnat fyrverkeri skulle kunna minska problemen
med privata fyrverkerier och möjliggöra ett säkrare nyårsfirande i Ronneby
kommun. Val av plats för ett offentligt nyårsfyrverkeri bör utses från ett
säkerhetsperspektiv.
Att liknelse med Olofströms kommun anordnade fyrverkeriet i samarbete
med föreningslivet och räddningstjänsten anses att föredra.
Kostnaderna för att arrangera ett offentligt fyrverkeri är beroende på dess
storlek men bör vara i liknelse med Olofströms kommun om liknade
samarbete med föreningslivet sker.
Bedömning
Vid brottsförebyggande rådets sammanträde 2014-01-21 framkom att många
människor vid årets nyårsfirande samlades på Stortorget i Ronneby och
avfyrade privata fyrverkeripjäser. Polisen upplever situationen med många
privata nyårsfyrverkerier på torget som kaosartad och menar att det är en
tidsfråga innan någon kommer till skada i samband med firandet. I år sköts
bland annat en fyrverkeripjäs av misstag rakt in bland folkmassan.
Varje år skadas cirka 100 personer i Sverige så allvarligt av fyrverkerier att
de behöver uppsöka en akutmottagning. De allra flesta av dessa skador sker i
samband med nyårsfirande.
Karlskrona kommun har haft ett offentligt fyrverkeri sedan 1994.
Kommunen flyttade fyrverkeriet från Stortorget till Stakholmen med syfte att
förebygga olyckor. Karlskrona har drabbats av en dödsolycka under 2007
där en ung man omkom när han träffades i ansiktet av en raket. Fyrverkeriet
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som anordnades år 2013 kostade ungefär 60 000.
Även Olofströms kommun anordnar ett offentligt fyrverkeri på nyårsafton.
Kommunen står för finansiering och själva arrangemanget sker i samverkan
med en förening samt Räddningstjänsten. Ordningsvakter finns även på
plats. Fyrverkeriet kostar ungefär 11 000 kronor pis moms. Kostnader för
ordningsvakter och polistillstånd tillkommer.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om
att arrangera ett kommunalt nyårsfyrverkeri vid 2014 års nyårsfirande och att
kostnader för 2014 tas från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda
kostnader och att det för kommande år inarbetas i den kommunala budgeten.
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge Fritidoch kulturnämnden i uppdrag att planera ett kommunalt nyårsfyrverkeri till
2014 års nyårsfirande och därmed undersöker ett samarbete med
föreningslivet, val av plats samt ta fram ett kostnadsförslag. Återkopplings
till kommunstyrelsen ska ske senast 2014-11-04.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen ger Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att planera ett
kommunalt nyårsarrangemang till 2014 års nyårsfirande och därmed
undersöker ett samarbete med föreningslivet, val av plats samt ta fram ett
kostnadsförslag. Återkoppling till Kommunstyrelsen ska ske senast 2014-1104.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin Norfall (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar bifall till förslaget och att ljusshower inte ska
uteslutas som alternativ i nyårsarrangemanget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att
planera ett kommunalt nyårsarrangemang till 2014 års nyårsfirande och
därmed undersöker ett samarbete med föreningslivet, val av plats samt ta
fram ett kostnadsförslag. Återkoppling till Kommunstyrelsen ska ske senast
2014-11-04.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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§ 219

Dnr 2014-000272 101

Återrapportering av uppdrag och beslut från
kommunfullmäktige
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
En sammanställning har gjorts för de kommunfullmäktigebeslut som är
tagna under 2011-2013 och som resulterat i ett uppdrag. Utskick har gjorts
till ansvarig. I redovisningen för Kommunstyrelsen har uppgiftslämnarens
notering från i maj 2014 skrivits med röd text. I var och ett av ärendena
bedömer uppgiftslämnaren status, ärendet pågår (P) eller ärendet avslutat
(A). För att tydliggöra är avslutade ärenden dessutom grönmarkerade.
Bedömning

Kategori
Uppdrag o Utred
Medborgarförslag
Motioner
Fastigheter
Styrdok
Bolagsfrågor

Ärenden
23
13
16
36
2
2

Fler jobb
Bra skola
Bra omsorg
Bra socialtjänst
Bra miljö
Kultur och fritid
Strategiska frågor
Totalt

4
0
2
1
3
2
3
107

Av 107 redovisade ärenden så har 59 status ”Pågående”.
Förbättringsförslag :
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Uppdrag/utredningar som fullmäktige ger verksamheter bör om tillämpbart i
fortsättningen innehålla
 ansvarig verksamhet
 kostnad ( i arbetstid och pengar )
 varifrån medel ska tas för genomförande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta
föreslå Kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet och
att anta förbättringsförslaget.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att notera
återrapporteringen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera
återrapporteringen till protokollet.
________________
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§ 220

Dnr 2014-000369 049

Miljötekniks ansökan om investeringsmedel
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Förhandlingar har förts med Fortifikationsverket om att ansluta F l7 i
Kallinge till
Miljötekniks fjärrvärmenät. En avsiktsförklaring är underskriven mellan
Miljöteknik och Fortifikationsverket. I avtalet står att ett värmeleveransavtal
och nyttjanderättsavtal skall skrivas under hösten.
Ronneby Miljö och Teknik AB förbinder sig att leverera värme till Ronneby
Garnison (F l7)
som extra hjälp skall Miljöteknik har nyttjanderätt till pelletspannan som
finns på F l7.
För att kunna genomföra ovanstående projekt skall nya fjärrvärmeledningar
läggas från korsningen Västervägen Häggatorpsvägen upp till Panncentralen
på F l7. Viss ombyggnad skall göras i F l7 panncentral.
Kostnaden för ovanstående ledningsdragningar och ombyggnad av
panncentral är beräknadtill 12,5 Mkr.
Projektet är viktigt dels ur miljösynpunkt men också som ett välbehövt
tillskott för Miljötekniks fjärrvärmeverksamhet. Försäljningen beräknas
sjunka i framtiden med ca 20 % genom att kunderna energieffektiviserar.
Förslag till beslut
Ronneby Miljö och Teknik AB styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta
att
Miljöteknik får investera 4,0 Mkr under 2014 och 8,5 Mkr under 2015
utanför ordinarie investeringsbudgetför utbyggnad av fjärrvärmeledningar
för att ansluta F l7 till fjärrvärmenätet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att
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Miljöteknik får investera 4,0 Mkr under 2014 och 8,5 Mkr under 2015
utanför ordinarie investeringsbudgetför utbyggnad av fjärrvärmeledningar
för att ansluta F l7 till fjärrvärmenätet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S)
och Thomas Håkansson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att
Miljöteknik får investera 4,0 Mkr under 2014 och 8,5 Mkr under 2015
utanför ordinarie investeringsbudgetför utbyggnad av fjärrvärmeledningar
för att ansluta F l7 till fjärrvärmenätet.
________________
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§ 221

Dnr 2014-000302 109

Besvarande av medborgarförslag om att sätta upp
luftslangar i centrum för att pumpa cyklar, från Anders
Orrgren
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Medborgarförslaget är att sätta upp luftslangar i centrum för att pumpa
cyklar (som i Malmö) skulle göra Ronneby till en cykelvänlig stad
Bedömning
Kommunens ambition är att göra Ronneby till en cykelvänlig stad därför har
Miljö- och energirådet köpt in två manuella cykelpumpar som installerats på
strategiska platser . Den ena finns vid järnvägsstationen och den andra utmed
Karlshamnsvägen
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses därmed besvarat
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.
________________
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§ 222

Dnr 2014-000389 252

Fastighetsförvärv Listerby 16:8
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Rubricerad fastighet är till salu och har utannonserats av Aldstens
Fastighetsförmedling i Ronneby
Listerby 16:8 omfattar 4 697 m2 och är belägen i central Listerby längs
Yxnarumsvägen. På fastigheten finns en stor affärslokal 370 m2 och i
anslutnings till lokalen en stor parkering.
Kommunen äger fastigheten Listerby 16:163 som ligger omedelbart öster
om. Byggnaden på den fastigheten används för närvarande av Listerby IK
som bordtennislokal.
Byggnaden rivs i samband med förvärvet för att möjliggöra en utveckling av
området. Fastigheten utgör en strategisk markreserv.
Förslag till köpekontrakt kommer att upprättats med en köpeskilling på 605
000 kr.
Taxeringsvärdet för fastigheten är 845 000 kr, varav byggnadsvärde: 746
000 kr.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen förslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott att
föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att förvärva
fastigheten Listerby 16:8 för 605 000 kr.
Tekniska förvaltningen förslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
ge Kommunstyrelsens ordförande delegation för utbetalning av handpenning
60 500 kr.
Kostnaden för förvärv och rivning av fastigheten ska belasta kontot för köp
och försäljning av fastigheter och mark.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att
förvärva fastigheten Listerby 16:8 för 605 000 kr och att byggnaden på
fastigheten rivs.
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Kostnaden för förvärv och rivning av fastigheten ska belasta kontot för köp
och försäljning av fastigheter och mark.
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelsens ordförande får delegation
för utbetalning av handpenning 60 500 kr.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att:
-

besluta att förvärva fastigheten Listerby 16:8 för 605 000 kr och att
byggnaden på fastigheten rivs,
- kostnaden för förvärv och rivning av fastigheten ska belasta kontot för
köp och försäljning av fastigheter och mark samt att,
- Kommunstyrelsens ordförande får delegation för utbetalning av
handpenning 60 500 kr.
________________
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§ 223

Dnr 2014-000408 212

Översiktsplan för Karlshamns kommun
Sammanfattning
Ronneby kommun har beretts tillfälle att yttra sig över
utställningshandlingarna i rubricerat ärende.
Handlingarna består av Karlshamns kommuns översiktsplan med tillhörande
tre tematiska tillägg avseende Vindkraft, Landsbygdsutveckling i strandnära
läge (LIS-område) och Bevarande och utveckling av Karlshamns innerstad
samt samrådsredogörelsen.
Handlingarna finns tillgängliga på www.karlshamn.se/planer. Kommunen
har tidigare yttrat sig under samrådet, KS § 219/2013. Kommunstyrelsen
beslutade då att inte ha något att erinra mot förslaget.
Bedömning
Förslaget till översiktsplan ger en god bild av både förutsättningar och
målsättning för utvecklingen av Karlshamns kommun, såväl stads- som
landsbygd.
Ronneby kommun noterar att Halasjön som fortsätter in i Ronneby kommun
i utställningsförslaget inte längre omfattas av LIS. I övrigt ser Ronneby
kommun positivt på att man pekar på samverkan med grannkommunerna i
regionala frågor som infrastruktur, kommunikation, handelsfrågor, turism,
grönstruktur, kustzonsplanering m.m.
Ronneby kommun har inget att erinra mot förslaget och ser fram emot vidare
dialog i frågor som rör kommunen.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha
något att erinra mot förslaget till översiktsplan för Karlshamns kommun.
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Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå föreslår Kommunstyrelsen
att inte ha något att erinra mot förslaget till översiktsplan för Karlshamns
kommun.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget till
översiktsplan för Karlshamns kommun.
________________
Exp:
Karlshamns kommun
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§ 224

Dnr 2014-000401 253

Hoby 2:54 och del av Hoby 2:68 - Ansökan om köp av
mark
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Möllan Fastigheter önskar köpa tomten Hoby 2:54 för att bygga bostadshus
med 4 marklägenheter. För att detta ska gå att genomföra på ett bra sätt
behöver tomten blir lite större, dvs ca 160 kvm av Hoby 2:68 tillförs
fastigheten. Det krävs även att detaljplanen ändras.
Bedömning
Över tomten går ett utfartservitut till förmån för tomten innanför, Hoby 2:64.
Utfarten måste flyttas.
I gällande detaljplan är den bit av Hoby 2:68 som bör tillföras Hoby 2:54
gatumark. Därför krävs att gällande detaljplan ändras.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner köp- och exploateringsavtalet.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna köp- och exploateringsavtalet med
tillägg gällande detaljplanen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Roger Gardell (FP), Thomas Håkansson (C) och Bo Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna köp- och exploateringsavtalet med tillägg
gällande detaljplanen.
________________
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§ 225

Dnr 2014-000366 049

Tekniska förvaltningens tilläggsäskande av medel inför
budget 2015, Villa Vassen
Förvaltningschef Magnus Graad och byggprojektledare William Lavesson
lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I enlighet med kap 2.1.4 i anvisningarna inför arbetet med budget 2015-2017
som skickats ut till respektive nämnd/förvaltning, planerar
budgetberedningen inte att föreslå omprövning av nämndernas ramar inför
budget 2015, givet att finansieringen i allt väsentligt följer gjorda
antaganden. Eventuella ärenden om utökad ram skall hanteras som
tilläggsäskanden.
Nedan beskrivs det tilläggsäskande som härrör sig till ombyggnad av Villa
Vassen inför säsongen 2015.
Beskrivning av projektet
Nedan beskrivs projektet med dels en beskrivande del, en motivering, en
konsekvens avseende vad som sker om medel ej tilldelas samt äskade medel.
Beskrivning:
På uppdrag av kommunledningen har Tekniska förvaltningen tagit fram 3 st
konceptförslag på hur Villa Vassen kan utvecklas till en restaurang för
verksamhet året runt. Projektet berör både ny restaurang, utökning av
sittplatser, flytt av kioskverksamhet samt utbyggnad av serveringsdäck.
Projektet presenteras med ritningar och beskrivningar avseende respektive av
de 3 förslagen i bilaga 1. Det som skiljer de 3 förslagen är ambitionsnivån.
Motivering:
Kommunledningen tillsammans med berörda förvaltningar har gjort den
bedömningen att området kring Ekenäs-Karön behöver en attraktiv
restaurang med verksamhet året runt för att ytterligare lyfta dess status som
Ronnebys kustpärla.
Konsekvens vid ej tilldelade medel:
Ej genomfört projekt.
Äskade medel:
Kalkyler avseende köksutrustning, bygg, el och VVS har tagits fram vilket
ger ett investeringsbehov för förslag 1 om 5,0 mkr vilket totalt sett medför
ett anslagsbehov om 250 tkr/år, under förutsättning att en ökad hyresintäkt
om 120 tkr/år kan förhandlas fram vid kommande hyresförhandlingar. Till
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denna kommer driftkostnader, såsom el, VA, sopor mm, vilka även dessa
skall belasta hyresgästen enligt kommande hyresavtal.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
- Att Kommunfullmäktige anslår 5 mkr i investeringsmedel samt 250
tkr/år avseende tillkommande underhållskostnader inklusive
kapitaltjänstkostnader för genomförande av förslag 1, under
förutsättning att en ökad hyresintäkt om 120 tkr/år kan förhandlas
fram vid kommande hyresförhandlingar.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget kompletteras till
Kommunstyrelsen med ytterligare ett alternativ (4) som går ut på att
förbereda byggnaden för restaurangverksamhet, utan uttalad ”pizzadel”.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), JanAnders Palmqvist (S), Peter Bowin (V), Roger Gardell
(FP), Bo Johansson (S), Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S),
tjänstgörande ersättare Gilbert Nilsson (C) och Anders Bromeé (M).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till Tekniska förvaltningens och
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Jan-Eric Wildros (S) yrkar, med stöd från JanAnders Palmqvist (S), på att
ärendet hanteras i samband med budget och investeringsbudget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
-

Justerandes sign
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tillkommande underhållskostnader inklusive kapitaltjänstkostnader
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för genomförande av förslag 4, under förutsättning att en ökad
hyresintäkt om 120 tkr/år kan förhandlas fram vid kommande
hyresförhandlingar.
________________
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§ 226

Dnr 2014-000260 002

Anhållan om tilläggsanslag för inrättande av
mottagningsenhet och integration av nyanlända
familjer med barn 1-19 år.
Integrationssamordnare Sabina Bico och kvalitetssamordnare Annika Forss
lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
På förvaltningschefens uppdrag har tf rektor Emilia Jirle och
kvalitetssamordnare Annika Forss framtagit utredning kring organisation för
nyanlända och i densamma skissat bakgrund och förslag till bättre
mottagande för nyanlända familjer med barn.
Tf rektor Emilia Jirle redogjorde för utredning kring integrationen av
nyanlända som förslag till mottagningsenhet. Syftet med en
mottagningsenhet är bl a;
likvärdig introduktion
effektiviserat mottagande
kartläggning och bättre förutsättningar
skarpa bättre integration
modersmålsundervisning till alla elever som önskar
studiehandledning till samtliga elever med behov
skapa en handlingsplan
Vidare redogjorde Jirle för målgrupperna, vad som händer på
mottagningsenheten under de fem veckorna introduktionen pågår,
överlämningen till förskolan/skolan, och samarbetsmöjligheter inom
Utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom begäran om tilläggsanslag/
äskande av 1,9 Mkr och hemställer hos Kommunfullmäktige om att
medel tillskjuts för inrättande av en mottagningsenhet för nyanlända
familjer med barn 1-19 år i Ronneby Kommun.
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Bedömning
Tom 2014-09-01 är det 172 personer som har flyttat till Ronneby kommun
med Uppehållstillstånd och är kommunplacerade. Av dem är det 79 personer
i ålder 0-19 år. Minst hälften av dem är anhöriga som kommer direkt från
utlandet och skulle vara inskrivna i skolans mottagningsenhet. Pga. så hög
mottagandet har vi i Ronneby kommun beviljats stimulansbidrag utöver det
vanliga schablonersättning som utgår utifrån individens bosättning i
kommun. Vi Ronneby kommun har erhållit extra ekonomiska medel som ger
förutsättningar att finansiera mottagningsenheten år 2014 och 2015.
Förslag till beslut
Enheten för Arbetsmarknad och Integration föreslår Kommunstyelsens
arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att de begärda medlen på
1 350 000 sek för 2015 och delar av kostnader för 2014 finansieras från
299205 balanskonto. Vi föreslår avstämning och verksamhetsredovisning av
Mottagningsenheten för nyanlända, antalet kommunplacerade år 2016
(Flyktingmottagning), inskrivna personer i Migrationsverkets verksamhet
som vistas i Ronneby kommun, inför planeringen och fortsättningen år 2016.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, med villkor om att specifikation
för utökade medel presenteras för Kommunstyrelsen, föreslå
Kommunstyrelsen att de begärda medlen på 1 350 000 sek för 2015 och
delar av kostnader för 2014 finansieras från 299205 balanskonto. Samt
föreslår avstämning och verksamhetsredovisning av Mottagningsenheten för
nyanlända, antalet kommunplacerade år 2016 (Flyktingmottagning),
inskrivna personer i Migrationsverkets verksamhet som vistas i Ronneby
kommun, inför planeringen och fortsättningen år 2016.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå Kommunfullmäktige
att bifalla tjänstemannaförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, efter redovisad skillnad mellan
utbildningsnämndens redovisade summa och faktisk summa, föreslå
Kommunfullmäktige att:
-

godkänna att de begärda medlen på 1 350 000 sek för 2015 och delar
av kostnader för 2014 finansieras från 299205 balanskonto samt,

-

föreslå avstämning och verksamhetsredovisning av
Mottagningsenheten för nyanlända, antalet kommunplacerade år
2016 (Flyktingmottagning), inskrivna personer i Migrationsverkets
verksamhet som vistas i Ronneby kommun, inför planeringen och
fortsättningen år 2016.

________________
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§ 227

Dnr 2014-000388 009

Mottagning för ensamkommande barn i Ronneby
kommun.
Socialnämnden § 96/2014
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. Sedan 2011 har Ronneby
kommun en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande barn.
Ansvaret för överenskommelsen åligger Enheten för Arbetsmarknad och
Integration. Ansvaret ingår som en del av flyktingmottagningen.
Sedan 2006 ska Migrationsverket anvisa en kommun som i sin tur ska ordna
ett boende för barnet och det reella mottagandet ska ske i en kommun inom
ramen för socialtjänsten.
Ronneby kommuns mottagande av ensamkommande barn är idag splittrat.
Ansvaret är uppdelat på många förvaltningar och aktörer. Ett mera samlat
ansvar för alla frågor som direkt rör ensamkommande barn skulle tydliggöra
ansvar och göra det möjligt att samla kompetens. Ett samlat ekonomiskt
ansvar för intäkter och utgifter som direkt berör ensamkommande barn
skulle underlätta den ekonomiska planeringen.
Huvudansvaret för mottagandet av ensamkommande barn bör ligga på
Socialnämnden. Det innebär att Socialförvaltningen representerar Ronneby
kommun i frågor som rör ensamkommande barn såsom överenskommelser
som avser ensamkommande barn samt ansvarar för handläggning, beslut och
insatser.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att organisera Ronneby kommuns
mottagande av ensamkommande barn enligt nedanstående förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen organiserar
Ronneby kommuns mottagande av ensamkommande barn enligt bifogad
bilaga.
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Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att organisera Ronneby kommuns mottagande av
ensamkommande barn enligt socialnämndens förslag (Socialnämnden §
96/2014) samt att balanskontot för ensamkommande flyktingbarn flyttas
över till socialförvaltningen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamoten Thomas Håkansson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att organisera
Ronneby kommuns mottagande av ensamkommande barn enligt
socialnämndens förslag (Socialnämnden § 96/2014) samt att balanskontot för
ensamkommande flyktingbarn flyttas över till socialförvaltningen.
________________
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§ 228

Dnr 2014-000229 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 2014
Socialnämnden § 97/2014
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§Lagom stöd och service till vissa funktionshindrade, andra
kvartalet, redovisas för ledamöterna.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, utan ställningstagande, lämna
informationen vidare till Kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå Kommunfullmäktige
att notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera
informationen till protokollet.
________________
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§ 229

Dnr 2014-000395 049

Ronneby Horse Center ansökan om medfinansiering
gällande en uteridbana
Fritid- och kulturnämnden § 80/2014
Förvaltningschef Tommy Johansson redogör för Ronneby Horse Centers
ansökan om medfinansiering från Ronneby kommun gällande en uteridbana.
Sammanfattning
Ronneby Ryttarförening har ställt frågan gällande medfinansiering till att
färdigställa paddock I uteridbana. De har via Blekinge Idrottsförbund och
idrottslyftet sökt medel för färdigställande. Idrottslyftet bidrar med ca 42 %
(200 000 kr) av kostnaden om föreningen medfinansiera resterande 58 %
(280 000 kr), högst 1 O % (48 000 kr) får avse ideellt arbete.
Föreningen planerar att sälja andelar á 5000 kr som del i finansiering.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden ser föreningens ambition att komma framåt med
anläggningen som positivt och beslutar att skicka ärendet till
Kommunstyrelsen för ytterligare hantering. I Fritid- och kulturnämndens
budget finns inte utrymme för denna medfinansiering.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
bifalla ansökan om 80 000 kr och att Kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter belastas för detta.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Bo Johansson (S), Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Thomas Håkansson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att reglering av anläggningen också
utformas inom avtalet och att definiera tydligare att det är ett
investeringsbidrag som beviljas i beslutet.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

bifalla ansökan om 80 000 kr i investeringsbidrag och att
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter belastas för detta
samt att,

-

reglering av anläggningen ska utformas inom avtalet med Ronneby
Horse Center.

________________
Exp:
Ronneby Horse Center
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§ 230

Dnr 2014-000362 007

Revisionsrapport - granskning av samverkan vid
avtalsmässiga förpliktelser mot externa aktörer
Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun
granskat om det finns en tillfredställande samverkan mellan olika
kommunala verksamheter för att säkerställa kommunens avtalsmässiga
förpliktelser gentemot externa aktörer.
De identifierade förbättringsområdena som behöver kvalitetsutvecklas är:
 Upprättande och implementering av kommunövergripande
avtalspolicy.
 Upprättande av en tillgänglig kommunövergripande avtalsdatabas.
 Kommunstyrelsens delegationsordning förtydligas avseende
avtalstecknande.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att arbeta fram en kommunövergripande
avtalspolicy, upprätta och publicera en kommunövergripande avtalsdatabas
och att genomföra en översyn över gällande delegationsordning.
Bedömning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun
granskat om det finns en tillfredställande samverkan mellan olika
kommunala verksamheter för att säkerställa kommunens avtalsmässiga
förpliktelser gentemot externa aktörer.
I rapporten framkommer att det inte finns heltäckande och ändamålsenliga
kommunövergripande riktlinjer avseende upprättande av avtal och
avtalshantering men att ett utvecklingsarbete påbörjats avseende samverkan
och kommunikation över förvaltningsgränserna.
Dessutom finner revisionen att det finns behov av att kommunstyrelsens
delegationsordning bör tydliggöras vad gäller rätten att teckna avtal för
kommunens räkning samt att det finns behov av en kommunövergripande
rutin för kvalitetssäkring av avtal.
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De identifierade förbättringsområdena som behöver kvalitetsutvecklas är:
 Upprättande och implementering av kommunövergripande
avtalspolicy.
 Upprättande av en tillgänglig kommunövergripande avtalsdatabas.
 Kommunstyrelsens delegationsordning förtydligas avseende
avtalstecknande.
Avtalspolicy
Förvaltningarna ser precis som revisionen behovet av en övergripande
avtalspolicy för kommunen. Redan under våren/sommaren 2014 har en
intern diskussion kring avtalsutformning och avtalsinnehåll påbörjats och
kommer att fortsätta. Dessa diskussioner får under 2015 utvecklas och
tydliggöras och leda fram till en avtalspolicy med fokus på avtalshantering,
juridisk kvalitetssäkring, avtalsuppföljning och intern kontroll. Ansvaret för
arbetet koncentreras till kommunledningsförvaltningen och kommer att ledas
av kommunjuristen. En avtalspolicy ska finnas färdig för politiskt
ställningstagande senast årsskiftet 2015/2016.
Avtalsdatabas
En tillgänglig aktuell avtalsdatabas underlättar för handläggare och chefer i
det dagliga arbetet kring inköp/upphandling och avtalstecknande varför
kommunledningsförvaltningen initierar ett arbete med att ta fram och på
intranätet publicera en aktuella avtalsdatabas. Arbetet kommer att ledas
upphandlingssamordnaren på kommunledningsförvaltningen och vara klart
senast vid halvårsskiftet 2015 – om arbetet med nytt intranät tillåter detta. I
annat fall så snart detta arbete tillåter.
Delegationsordning
En diskussion om innehållet i nu aktuell delegationsordning pågår inom och
mellan förvaltningarna och ett förslag till ny delegationsordning är tänkt att
presentera för politiskt ställningstagande senast halvårsskiftet 2015. Ansvaret
för genomförande och framtagande ligger inom
kommunledningsförvaltningen och kommer att ledas av kommunjuristen.
Sammanfattningsvis ser förvaltningen att de i revisionsrapporten föreslagna
förbättringsområdena är viktiga i kommunens fortsatta arbete med att
förstärka och förbättra kvaliteten i den kommunala verksamheten och
servicen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att:
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Godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten ” Granskning av
samverkan vid avtalsmässiga förpliktelser mot externa aktörer”
Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna samma svar samt föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna svaret och att ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra de aktiviteter som redovisas i svaret.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att:



Godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten ” Granskning av
samverkan vid avtalsmässiga förpliktelser mot externa aktörer”
Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna samma svar samt föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna svaret och att ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra de aktiviteter som redovisas i svaret.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten ” Granskning av
samverkan vid avtalsmässiga förpliktelser mot externa aktörer”
- föreslå Kommunfullmäktige att godkänna svaret och att ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra de aktiviteter som redovisas i
svaret.
________________
-
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§ 231

Dnr 2014-000385 009

Leader Blekinge - Ansökan om utbetalning räntemedel
Leader Blekinge
Sammanfattning
Leader Blekinge är ett EU-program för länets fem kommuner avseende
landsbygds- och skärgårdsutveckling. EU-medlen betalas ut först i efterhand
varför Leader Blekinge måste använda sig av en checkkredit i bank. Detta
ger upphov till en icke stödberättigad räntekostnad som måste finansieras.
Ansvaret för Leader-programmen löper till och med juni 2015. Fr o m år
2015 finns anslag i kommunens budget med 500 tkr per år till Leader
Blekinge.
Leader Blekinge har nu ansökt om utbetalning av räntemedel för perioden
2013-10-02 – 2014-06-30. Totalt uppgår räntekostnaden till 115 510 kronor,
varav Ronnebys andel (20 %) beräknas till 23 102 kronor. I ansökan står
felaktigt totalbelopp från föregående ansökan 2013. Ronnebys räntekostnad
är dock korrekt enligt administratören på Leader Blekinge, Johanna
Lindström.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utbetalning om 23 102 kronor ska ske enligt
ansökan 2013-09-02 från Leader Blekinge.
Kostnaden ska belasta kommunens centrala konton.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att:
-

utbetalning om 23 102 kronor ska ske enligt ansökan 201309-02 från Leader Blekinge.

-

Kostnaden ska belasta kommunens centrala konton.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

utbetalning om 23 102 kronor ska ske enligt ansökan 201309-02 från Leader Blekinge samt att,

-

kostnaden ska belasta kommunens centrala konton.

________________
Exp:
Ekonomienheten
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§ 232

Dnr 2014-000416 101

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott 2015
Sammanfattning
Kommunstyrelsen
2015-01-13
2015-02-03
2015-03-03
2015-04-07
2015-05-05
2015-06-02

2015-08-11
2015-09-01
2015-10-06
2015-11-03
2015-11-24

Kommunstyrelsen arbetsutskottet
2015-01-19
2015-02-09
2015-02-23
2015-03-09
2015-03-23
2015-04-13
2015-04-27
2015-05-11
2015-05-25
2015-06-08

2015-08-17
2015-09-07
2015-09-21
2015-10-12
2015-10-26
2015-11-09
2015-11-30
2015-12-14

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att anta
föreslagna tider för Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2015.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreslagna tider för Kommunstyrelsen och
dess arbetsutskott 2015.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen
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§ 233

Dnr 2014-000418 101

Sammanträdestider för kommunstyrelsens
personalutskott 2015
Sammanfattning
Kommunstyrelsen Personalutskottet
2015-01-26
2015-03-16
2015-04-20
2015-06-01

2015-09-14
2015-10-19
2015-12-07

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att anta
föreslagna tider för Kommunstyrelsens personalutskott 2015.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreslagna tider för Kommunstyrelsens
personalutskott 2015.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen
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§ 234

Dnr 2014-000417 101

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2015
Sammanfattning
Kommunfullmäktige
2015-01-29
2015-02-26
2015-03-26
2015-04-29
2015-05-28
2015-06-17

2015-08-27
2015-09-24
2015-10-29
2015-11-26
2015-12-10

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagna tider för
Kommunfullmäktige 2015.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagna
tider för Kommunfullmäktige 2015.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen
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§ 235

Dnr 2014-000063 101

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut inkommit från Tekniska förvaltningen,
Samordnings- och utvecklingsenheten och Äldrenämnden .
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till
protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera delegationsbesluten
till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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