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§ 270

Dnr 2016-000006 101

Val av justerare
Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 271

Dnr 2016-000382 101

Måluppföljning och analys
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I kf 2015 § 294 får ”kommunens kvalitetsgrupp, som består av
kvalitetssamordnare eller dylikt på förvaltningar och bolag samt
verksamhetsutvecklare, utredare och kommundirektör, i uppdrag att till
Kommunstyrelsen, senast i juni-2016, redovisa hur måluppföljning och
analys enligt kommunens styrmodell är tänkt att fungera på ett strukturerat
och effektivt sätt”.
Sedan tidigare finns i kommunens beslutade styrmodell kort beskrivet hur
kommunen ska arbeta med uppföljning och analys.
Kvalitetsgruppen har under våren 2016 tagit fram en mer detaljerad modell
kring måluppföljning och analys. Modellen finns med i bifogade handlingar.
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar modellen kommer, under
hösten 2016, kommunens chefer att erbjudas särskild utbildning i
uppföljning och analys. Syftet är att vi redan i bokslut 2016 ska ha
förbättrade verktyg för uppföljning och analys samt få bättre kontroll på var
vi befinner oss och vilka åtgärder som behöver vidtas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget till regler för måluppföljning och
analys enligt kommunens styrmodell.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) samt Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar att ärendet till kommunstyrelsens behandling
kompletteras med ett detaljerat årshjul.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ärendet till kommunstyrelsens behandling
kompletteras med ett detaljerat årshjul.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget
till regler för måluppföljning och analys enligt kommunens styrmodell
________________
Exp:
Jonas Persson
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§ 272

Dnr 2016-000385 009

Införande av dataskyddsförordningen, åtgärder m.m.
Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
EU har antagit en ny författning om dataskydd, dataskyddsförordningen,
som kommer att börja gälla som svensk lag från och med den 25 maj 2018.
Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen, som upphävs. Vid
tidpunkten för ikraftträdandet av den nya förordningen ska all behandling av
personuppgifter vara anpassad till de nya reglerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om nyheterna i
dataskyddsförordningen, hur bestämmelserna kommer att påverka
kommunens informationshantering och behandling av personuppgifter samt
åtgärder m.m. som kommunen behöver vidta inför förordningens
ikraftträdande.

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
Exp:
Anna-Clara Eriksson
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§ 273

Dnr 2016-000341 003

Revidering av Ronneby kommuns finanspolicy
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Gällande finanspolicy antogs 2006. En mindre revidering föreslås, i första
hand för att tydliggöra att miljö och etiska hänsyn ska tas vid placeringar.
Övriga förändringar:


Formuleringen ”En jämn förfallostruktur skall eftersträvas”
förtydligas, innebärande att vid nyupplåning och omsättning av lån
bör eftersträvas att inte mer än halva låneportföljen har förfall under
ett enskilt år.



En ny punkt avseende Stiftelser ersätter hittills gällande punkt för att
slippa ha två gällande policys inom finansområdet.



Namnet Kommuninvest läggs till på två ställen i dokumentet.

Bedömning
En jämförelse av Ronneby kommuns finanspolicy har gjorts mot närliggande
kommuner och Kommuninvests exempelpolicy. Jämförelsen har inte
föranlett några förslag till ändringar/tillägg utöver vad som redovisas under
sammanfattning ovan.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta det reviderade förslaget till finanspolicy
för Ronneby kommun.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta det
reviderade förslaget till finanspolicy för Ronneby kommun
________________
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§ 274

Dnr 2016-000144 040

Uppdrag långsiktig finansieringsanalys
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016 § 112 att ge ekonomienheten i uppdrag att
ta fram en långsiktig finansieringsanalys omfattande både kommunen och
bolagen. För att kunna genomföra uppdraget behövs en kostnadsram. En
direktupphandling pågår med sista anbudsdag 12/8 2016, vilket ska ge en
prisbild för att kunna besluta om ett budgetanslag. Beskrivningen av vad som
ska ingå i den finansiella analysen bifogas. Upphandlingen sker under
förutsättning att medel beviljas.
En grundförutsättning för en bra långsiktig analys är att det finns en
befolkningsprognos. En ny prognos beställdes i juni, bifogas detta ärende.
En uppskattning av tidsåtgång för en analys omfattande både kommun och
bolag är minst tre månader från projektstart. I detta ingår uppstartsmöte,
workshop, telefonmöten och slutpresentation.
Bedömning
Bedömningen är att ekonomienheten inte har resurser personellt eller
budgetmässigt att ta fram en långsiktig finansieringsanalys, utan
framtagandet förutsätter köp av tjänsten och ett budgetanslag. En analys
omfattande både kommun och bolag beräknas kosta ca 450 tkr, men ett mer
exakt belopp kan inte lämnas skriftligt förrän till kommunstyrelsen 6/9
anbudsöppning skett.
Finansieringsanalysen förväntas bli under 2016 med slutredovisning på
kommunstyrelsen i januari 2017. Den långsiktiga finansieringsanalysen
kommer därmed kunna utgöra input i arbetet med budget under 2017.
Befolkningsprognosen bygger på antaganden gjorda i juni 2016 i samråd
med SCB och tjänstemannaföreträdare för översiktsplanearbetet och
utbildningsförvaltningen. Prognosen är dock osäker, främst på grund av
omvärldsfaktorer, och kan snabbt komma att bli inaktuell.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
anslå 450 tkr i 2016 års budget, från kommunstyrelsens medel för oförutsett
till ekonomienheten, för framtagande av en långsiktig finansieringsanalys
omfattande både kommunen och bolagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
anta bifogad befolkningsprognos åren 2016-2036 att gälla för kommunens
långsiktiga planering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V)
samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag om
befolkningsprognosen men att finansiering ska ske via kommunstyrelsens
ordförandes konto varför beslut endast behövs avseende
befolkningsprognosen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta redovisad befolkningsprognos åren 20162036 att gälla för kommunens långsiktiga planering
________________
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§ 275

Dnr 2016-000243 319

Budgetuppdrag- Utreda förutsättningarna för att bygga
om vägbron i hamnen för att möjliggöra mer båttrafik i
ån.
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har i budget 2016 erhållit uppdrag angående att
utreda förutsättningarna för att bygga om vägbron över ån vid Ronnebyhamn
för att på så sätt möjliggöra mer båttrafik i Ronnebyån. Då inga
utredningsmedel tilldelats har Tekniska förvaltningen genomfört utredningen
på ett mycket övergripande plan och berör i sin utredning endast frågorna
kring möjlighet till genomförande samt investerings-, drift- och
underhållskostnader. Huruvida projektet bör genomföras eller ej lägger inte
Tekniska förvaltningen någon aspekt på varför detta inte berörs i
utredningen.
Bedömning
Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det är fullt möjligt att anlägga
en öppningsbar bro över Ronnebyån vid Ronnebyhamn. Vid handläggningen
har vi tittat närmare på en motsvarande bro, Universitetsbron i Malmö
(2004), och de siffror vi beskriver är omarbetade jämfört med det projektet.
Skall öppningsbar bro anläggas vid Ronnebyhamn är vår bedömning att detta
bör ske som en vridbar bro. Detta medför följande uppskattade kostnader:


Investeringskostnad (exkl. byggherrekostnader), ca 40 Mkr



Byggherrekostnader, ca 5 Mkr



Kostnader för flytt av elanläggning mm, ca 1 Mkr



Driftkostnad (maj-sept), minst 500 tkr/år



Underhållskostnad, minst 500 tkr/år

Inför ev. vidare planeringsuppdrag måste närmare geotekniska utredningar
samt myndighetskontakter tas för att reda ut förutsättningarna avseende
geoteknik, miljöförutsättningar, planförutsättningar mm mer i detalj, något
som ej studerats inom ramen för denna utredning.
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Problemställningar som behöver lyftas ytterligare inför ev. vidare
handläggningsönskemål är omgivningspåverkan av öppningsbar bro, både
under entreprenadtiden respektive under kommande driftskede. I samband
med byggnation, vilken grovt uppskattas till ca 1 år kommer trafiken tidvis
tvingas vara avstängd längs Hamnvägen och Reddvägen. Dessutom kommer
öppningstillfällen under drifttiden orsaka motsvarande begränsningar.
Speciellt drabbade blir i dessa fall de verksamheter inom närområdet som är
beroende av transporter till och mellan verksamhetsytor på olika sidor av
Ronnebyån.
Samhällsekonomisk påverkan av ett eventuellt projektgenomförande har inte
beräknats.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen gör en inledande bedömning att en vridbar
öppningsbar bro är möjlig att genomföra över Ronnebyån vid Ronnebyhamn.
Investeringskostnad uppskattas grovt till någonstans mellan 45-50 Mkr samt
drift- och underhållskostnader till drygt 1 Mkr/år.
Inför ev. vidare planeringsuppdrag måste närmare geotekniska utredningar
samt myndighetskontakter genomföras för att reda ut förutsättningarna
avseende geoteknik, miljöförutsättningar, planförutsättningar mm mer i
detalj, något som ej studerats inom ramen för denna utredning.

Arbetsutskottets beslut 2016-06-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V) och Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras för
komplettering med alternativa lösningar.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för
komplettering med alternativa lösningar.
________________
Exp:
Magnus Graad
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§ 276

Dnr 2016-000356 001

Ny organisation informationsenhet
Sammanfattning
I Ronneby kommun har under flera år diskuterats behoven av att förstärka
och förtydliga arbetet med kommunikation och marknadsföring. Parallellt
med dessa diskussioner har också framkommit behov av att tydliggöra och
stärka insatserna för turism. I föreliggande förslag och beskrivning till ny
organisation sammanförs dessa två diskussioner till ett förslag med bildande
av en gemensam enhet, inom kommunledningsförvaltningen, för
kommunikation och turism.
Enhetens syfte


Att ta ett helhetsansvar för kommunens kommunikation (intern och
extern)



Stödja hela kommunen i sitt informationsarbete



Utveckla kommunens strategiska och operativa marknadsföring



Samordna evenemang och turistbyråverksamheten



Möta och ge service till invånare och besökare i kommunens växel
och Medborgarservice

Bedömning
I Ronneby kommun har under flera år diskuterats behoven av att förstärka
och förtydliga arbetet med kommunikation och marknadsföring. Parallellt
med dessa diskussioner har också framkommit behov av att tydliggöra och
stärka insatserna för turism. I föreliggande förslag och beskrivning till ny
organisation sammanförs dessa två diskussioner till ett förslag med bildande
av en gemensam enhet, inom kommunledningsförvaltningen, för
kommunikation och turism.
Utredningen har gjorts med stöd av extern konsult, Jan Hellström vid VM
konsult AB, för utbyte av idéer, tankar och sammanfattning av tidigare
gjorda utredningar i frågan.
Tjänsteskrivelsens bifogade utredning beskriver den tänkta organisationen
och dess ansvarsområden och mynnar ut i att föreslå inrättande av den nya
organisationen där konsekvensen utifrån nuvarande organisation blir att IT-
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enheten blir en egen enhet med egen chef och nuvarande växel samt
informationsavdelning inkl Medborgarservice tillsammans med de delar från
Fritid- och kulturförvaltningen som svarar för kommunikation, evenemang
och turistbyrå bildar den föreslagna nya enheten. Chef för denna nya enhet
nyrekryteras.
Ur utredning är särskilt att beakta
Enhetens syfte


Att ta ett helhetsansvar för kommunens kommunikation (intern och
extern)



Stödja hela kommunen i sitt informationsarbete



Utveckla kommunens strategiska och operativa marknadsföring



Samordna evenemang och turistbyråverksamheten



Möta och ge service till invånare och besökare i kommunens växel
och Medborgarservice

Den interna kommunikationen är en väsentlig del i ledarskapet och
medarbetarskapet. Den ska skapa delaktighet och engagemang.
Kommunikation och dialog ska prägla samspelet i organisationen.
Den externa kommunikationen ska göra det möjligt för invånare, företagare,
besökare och samarbetspartners att vara delaktiga i kommunens utveckling,
mål, inriktning och beslut. Den bidrar också till att målgrupperna får tillgång
till den service och de tjänster som erbjuds.
Då alla i kommunen, såväl den kommunala organisationen som kommunala
bolag och näringslivet, vinner på att samordna information och
kommunikation finns stora positiva effekter med att utveckla samarbetet.
Med respekt för de olika parternas egna intressen bör det gå att utveckla
gemensamma områden där flera olika parter gemensamt kan uppnå större
positiva effekter än var för sig. De kommunägda bolagen tillhör samma
koncern vilket innebär att de delar den övergripande kommunala
målsättningen och värdegrunden och lätt skulle kunna samverka med
kommunens informations- och kommunikationsenhet. Såväl avseende
innehåll som produktion.
Det är viktigt att den enhet som arbetar med både den strategiska
marknadskommunikationen och konkret produktion har en
kommunövergripande placering för att behålla ett ”helikopter perspektiv”
med en tydlig styrning.
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En kommun av Ronnebys storlek har inte en realistisk förutsättning att ha
tillgång till alla specialistkompetenser inom information och kommunikation
utspridda på flera verksamheter eller kommunala bolag. Det är angeläget att
kunna samla kompetenserna i samma organisation för såväl styrning, ledning
och kompetensförsörjning. I delar där enheten saknar egen kompetens måste
resurser för inköp av externt stöd finnas.
För en lyckad utveckling av besöksnäringen förutsätts en bra
marknadsföring, god samverkan mellan besöksnäringen, organisationer,
kommunen, regionala och statliga myndigheter. För kommunens del är det
viktigt att denna samverkan är kopplad till kommunledningen.
Växel och Medborgarservice är en direkt kommunikation för enskilda
personer som efterfrågar mer specifik information. Växel och
Medborgarservice ska bidra med synpunkter och frågeställningar från
invånare som gör det möjligt att förbättra informationsflödet framåt.
Inkomna synpunkter
Förslaget på en framtida ny organisation har presenterats både översiktligt
och mer i detalj för olika grupper. Den enda förvaltning som lämnat
synpunkter är Fritid- och kulturförvaltningen som lyfter fram synpunkter på
att de som liten förvaltning rent numerärt redan idag har svårigheter att
hantera vissa situationer och framtagande av underlag och material samt
kontakten och dialogen med invånarna. Som det ser ut i dagsläget kommer
förvaltningen ytterligare att minskas med resurser för kommunikation,
turism och vaktmästare.
Vidare har det framförts en oro över att evenemangsanordnandet kan bli
svårare att hantera när vare sig Fritid- och kulturförvaltningen eller den nya
Kommunikationsenheten har ”egna” vaktmästare utan de tillhör Tekniska
förvaltningen, som då äger planering och resursutnyttjande.
Jan Hellström, extern konsult, har efter diskussioner och genomläsning av
materialet uttryckt:
”Jag har tagit del av Ronneby kommuns väl genomförda underlag inför ett
eventuellt beslut att inrätta en ny enhet inom kommunledningens förvaltning.
Enligt min bedömning är fortsättningen i allt väsentligt given. Ronneby
kommun bör snarast möjligt fatta beslut om den föreslagna enheten
”Kommunikation och Turism” och utarbeta styrdokument i form av mål,
ansvar och befogenhet för enheten.
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Det kommer självfallet behövas tid och energi att få den nya enheten att
fungera effektivt. Flera inarbetade strukturer kommer att påverkas, flera nya
samverkansprocesser ska upparbetas. Sådant kräver tydlig styrning, gott
ledarskap och långsiktighet.”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen
beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att:

Justerandes sign



Inrätta en ny organisatorisk enhet ”Enheten för Kommunikation och
Turism” som organisatoriskt ska tillhöra Kommunstyrelsens
Kommunledningsförvaltning.



Befintliga resurser (budget, personal och arbetsuppgifter, etc) i
nuvarande Kommunikationsenhetens verksamheter C803
(Informationsavdelning och Medborgarservice) och C841 (Växel),
överförs till nya Enheten för Kommunikation och Turism.



Budgetmedel för de i Budget 2016-2017 plan 2018-2019 finansierade
nya tjänsterna som Kommunikationschef (i
Kommunledningsförvaltningens budget) och Turistinformatör (i
Fritids- och Kulturnämndens budget) överförs till nya Enheten för
Kommunikation och Turism.



Befintliga resurser (budget, personal och arbetsuppgifter, etc) i
Fritids- och Kulturnämndens verksamheter C230, C231, C232, C233,
C236, C238, dvs turism, marknadsföring, turisttåg och event under
ansvarskod 415100, överförs till nya Enheten för Kommunikation
och Turism. Överföring budget- och redovisningsmässigt ska ske
från och med 2017 men i övrigt kan



Nuvarande Enheten för Kommunikation blir efter ovanstående
organisatoriska förändringar en renodlad IT-verksamhet och dess
namn ändras till IT-enheten



Beslut enligt ovan ska verkställas efterhand som det praktiskt är
möjligt under 2016. Alla förändringar ska vara genomförda senast
den 1/1 2017. Berörda förvaltningschefer ansvarar för att
förändringarna sker när det är lämpligast ur verksamhetssynpunkt.
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Arbetsutskottets beslut 2016-03-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget om ny organisation för
kommunikation och turism sänds till fritid- och kulturnämnden på remiss.
Svar ska lämnas senast i maj månad 2016.

Fritid- och kulturnämndens beslut 2016-05-19
Fritid- och Kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen
bifalla förslaget om en centralisera kommunikationsenheten och att 50 % av
resursen kommunikatör ska finns kvar på Fritid- och kulturförvaltningen.
Avslå förslaget att överföra turism/ evenemangsverksamheten till en ny
enhet.

Arbetsutskottets beslut 2016-06-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
_______________
Exp:
Magnus Widén
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§ 277

Dnr 2016-000397 4013

Detaljplan för Bökevik 1:131 mfl.
Sammanfattning
Adress: Bökevik
Förslag till detaljplan för Bökevik 1:131 m.fl. i Ronneby har upprättats.
Samtliga handlingarna finns på följande länk:
http://www.ronneby.se/bokevik
Bedömning
Planförslaget innebär bl.a. att två tomter som bedöms vara olämpligt
placerade flyttas, att äldre planbestämmelser uppdateras med främsta syftet
att tillåta en större exploatering av tomter samt att ytterligare 6 tomter för
bebyggelse skapas.
Planen är utställd på samråd under tiden 1 juli t.o.m. 15 augusti.
Planförslaget bedrivs enligt enkelt planförfarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot
förslaget i avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Malin Norfall (S) samt Kenneth Michaelsson (C)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifalla till förslag till beslut med
justeringen att ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget i
avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet.
________________
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§ 278

Dnr 2016-000400 214

Detaljplaneändring för del av Trolleboda 1:149 mfl.
Sammanfattning
Adress: Trolleboda
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2014-09-16 upprättat ett förslag
till ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl i Ronneby.
Planens syfte är att i enlighet med plan- och bygglagen uppdatera omoderna
planbestämmelser och möjliggöra en större exploatering av befintliga
fastigheter. Gränser för vägar och naturområde anpassas efter dagens
situation och krav.
Planen avviker inte från översiktsplanen. Planen hanteras enligt enkelt
förfarande.
Detaljplanen ställs ut under tiden 2016-07-01 t.o.m. 2016-08-15.
Handlingar finns på följande länk: http://www.ronneby.se/trolleboda-norra
Bedömning
För planområdet gäller detaljplan för Trolleboda 1:30 m.fl. som vann laga
kraft 1968-03-08. Bestämmelserna i den planen ändrades genom en ändring
av detaljplan som antogs 1983-10-31 (dp 279). För en mindre del av området
(12 fastigheter längs med Älvängsvägen) gjordes en ändring som vann laga
kraft 2014-10-28. Ändringen medgav bland annat utökad byggnadsarea för
fastigheterna.
Planbestämmelserna i gällande detaljplan tillåter en maximal byggnadsarea
på 80 kvm för bostadshus. Genom åren har nämnden beviljat en mängd
avvikelser från detaljplanen och med hänsyn till kraven på större ytor på
dagens fritidshus är det inte orimligt att ändra vissa av planbestämmelserna.
Planändringarna innebär att fastigheterna kan exploateras mer, 175 kvm
jämfört med idag. 175 kvm omfattar huvudbyggnad, uthus, garage, carport,
öppenarea m.m. Utöver byggrätten finns möjlighet att bygga friggebodar och
Attefallshus m.m. under förutsättningen att kraven som gäller för lovfria
byggnader efterföljs. Byggnadshöjd sätts till 3,9 meter för huvudbyggnad för
att möjliggöra renovering eller nybyggnad med hänsyn till moderna
energinormer. Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad sätts
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till 3,0 meter. Bestämmelsen som reglerar att man endast får bygga en
våning tas bort för att möjliggör byggnation av hus i 1½-plan. Minsta
tomtstorlek sätts till 700 kvadratmeter.
Förslaget är att samtliga bestämmelser för detaljplanerna upphävs, inklusive
bestämmelserna som antogs 2014 (se bilaga 1 och 2) och ersätts med
gemensamma planbestämmelser (se plankarta). Syftet med ändringen är att
tydliggöra hanteringen av bygglov framöver. Övergångsbestämmelserna tas
bort för att tydliggöra tolkning av planerna.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget i avvaktan på
genomförandet av samrådsförfarandet.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan
på genomförandet av samrådsförfarandet.
________________
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§ 279

Dnr 2014-000045 253

Försäljning av del av fastigheten Ronneby 25:16, lada
till Fridhems gård
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade § 217/2016 tillstyrka en försäljning av lada
Fridhemsvägen 4, Ronneby enligt förslag till avstyckning enligt karta, bilaga
1 och ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen.
Bedömning
Café Mandeltårtan AB har genom inkommande skrivelse 2015-12-23, bilaga
2, ansökt ”att från kommunen förvärva den röda ladan med lämpligt
tillhörande markområde”.
Tekniska förvaltningen har låtit värdera det föreslagna försäljningsobjektet
med tillhörande markområde enligt karta, bilaga 1.
Sydostfastigheter Mäklarbyrå har angett ett marknadsvärde på 575 000 kr
Förslag till beslut
Med inkomna värderingar som grund föreslås att Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta försälja ladan på
Fridhemsvägen, Ronneby enligt förslag till fastighetsreglering enligt karta,
bilaga 1 till Mandeltårtan AB för en köpeskilling av 562 000 kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja ladan på Fridhemsvägen, Ronneby enligt
förslag till fastighetsreglering enligt karta, bilaga 1 till Mandeltårtan AB för
en köpeskilling av 562 000 kr
________________
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§ 280

Dnr 2016-000206 101

Anhållan om verksamhetsbidrag för åren 2015 och 2016
Sammanfattning
Ideella föreningen för Mor Oliviagården har under ett antal år varit en
samarbetspart med Ronneby kommun gällande mottagande av praktikanter
och personer i arbetsträning. Målgruppen har de senaste åren varit
arbetssökande med försörjningsstöd. För att få till stånd nu nämnda
praktik/arbetsträning har Ronneby kommun bidragit med 125 000 kr per år
under 2009 och 2010, 127 500 kr år 2011 samt åter igen 125 000 kr för
respektive åren 2012, 2013 och 2014.
Diskussion har förts med socialförvaltningens chef Birgitta Ratcovich samt
projektledare för Finsamprojektet ” Finsam C/O Ronneby ”, Eva Karlström,
inför förslag till beslut gällande inkommen ansökan för 2015 och 2016.
Dessa bägge verksamheter arbetar med målgrupper som skulle kunna vara
aktuella för den typ av praktik/arbetsträning som Mor Oliviagården erbjuder.
Birgitta Ratcovich beskriver att samarbetet har varit ytterst sporadiskt mellan
Socialförvaltningen och Mor Oliviagården de senaste två åren samt att behov
av platser för 2016 visserligen föreligger, men att Mor Oliviagården inte är
en aktör man samarbetar med för utplacering av praktikanter. Eva Karlström
gör samma bedömning för Finsamprojektet och för den målgrupp som de
jobbar med. Att Mor Oliviagården under en tid bland annat haft interna
personalkonflikter samt att begärda underlag såsom verksamhetsberättelse
och årsbokslut ej inkommit, spelar in i den bedömning som görs.
Bedömning
Bedömning görs att ett behov av praktikplats visserligen föreligger för
Socialförvaltningen och kommunens FINSAM projekt men att Mor
Oliviagården inte är aktuell som mottagare av praktikanter. Med denna
vetskap anser undertecknad att ansökan om bidraget, för 2015 på 125 000kr
samt för 2016 på 175 000kr, för att underlätta för mottagande samt skapa
praktik/arbetsträning för deltagare anvisade från Ronneby kommun, ska
avslås.
Förslag till beslut
Med anledning av ovan anförda föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslår Kommunstyrelsen besluta
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att Ideella föreningen för Mor Oliviagårdens ansökan om verksamhetsbidrag
för året 2015 på 125 000kr samt för året 2016 på 175 000kr ska avslås.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C)
samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
________________
Exp:
Roland Edvinsson
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§ 281

Dnr 2016-000450 020

Chefsförordnande
Sammanfattning
Förordnanden gällande näringslivschef samt kommundirektör går ut under
2017 varför beslut måsta fattas om förlängning av deras förordnanden ska
ske eller ej.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Malin Norfall (S), Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S), Peter
Bowin (V), Nicolas Westrup samt förtroendevald med närvarorätt Anna
Carlbrant (RP).
Yrkanden

Propositionsordning

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att förordna Torbjörn Lind till näringslivschef för perioden 2017-02-01 –
2021-01-31
att förordna Magnus Widén till kommundirektör för perioden 2017-10-01 –
2021-09-30

Deltar ej i delar av beslutet
Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) samt Peter Bowin (V) deltar inte i
beslutet gällande andra att-satsen.
________________
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§ 282

Dnr 2016-000038 101

Delegationsbeslut 2016
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Tekniska
förvaltningen, kommunjurist, upphandling samt avseende personal från
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat samt Personalenheten.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
________________
Exp:
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§ 283

Dnr 2016-000445 101

Upphävande av kommunfullmäktigebeslut §221 om
medel för utökade sommaraktiviteter
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i ärende §221 att anslå medel för utökade
sommaraktiviteter, 200 000 kr till Fritid- och kulturförvaltningen och 99 550
kr till Utbildningsförvaltningen (Start Ronneby). Finansieringen beslutades
att ske genom tillfälligt statsbidrag. Beslutet föreslås nu upphävas vad gäller
den ekonomiska delen.
Bedömning
Riktade statsbidrag avsedda för visst ändamål söks av berörd/berörda
förvaltningar. Så har skett även denna gång genom att Fritid- och
kulturförvaltningen har ansökt och beviljats medel, inklusive de aktiviteter
som Utbildningsförvaltningen genomför. Ett särskilt konto för att kunna
särredovisa intäkter/kostnader avseende utökade sommaraktiviteter har lagts
upp. Bidraget ska återredovisas och eventuellt kvarvarande medel/ej
godkända kostnader återbetalas.
Då kommunfullmäktige fattade beslut om finansieringen var det fortfarande
oklart om bidrag skulle erhållas, varför beslut om anslag fattades så att
sommaraktiviteternas genomförande kunde säkerställas. Då bidraget nu är
beviljat bör hanteringen ske på samma sätt som övriga riktade statsbidrag.
Då bidraget som beviljats är större än vad som anslagsfinansieras i beslut
§221 begränsar en anslagsfinansiering hur mycket av det beviljade bidraget
som faktiskt kan användas. Detta innebär att mindre aktiviteter kan
genomföras och att beviljade medel kan behöva återbetalas.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut §221 vad gäller de tre första
att-satserna om budgetanslag och finansiering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Peter Bowin (V) samt Tommy Andersson (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut..
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottets bifaller detsamma

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att upphäva
beslut §221 vad gäller de tre första att-satserna om budgetanslag och
finansiering
________________
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§ 284

Dnr 2016-000441 050

Upphandling av Textilservice
Upphandlare Anette Karlsson redovisar förslag till förfrågningsunderlag
enligt följande:
Sammanfattning
Upphandlingen omfattar hyra av arbetskläder inklusive cirkulationstvätt till
kost-, vård- och omsorgspersonal i Ronneby kommun.
I uppdraget ingår följande:
- tillhandahålla efterfrågade textilier
- tvätt av textilier
- reparation och utbyte av textilier
- distribution till beställarens enheter
- tillhandahålla ett beställnings- och statistiksystem
Kraven i Socialstyrelsens föreskrift Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS
2015:10) ska uppfyllas; plaggen ska bäras under en arbetsdag för att sedan
lämnas till tvätt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
förfrågningsunderlaget gällande upphandling av Textilservice.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup
(SD) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar att punkten om hijab på sid 6 i
förfrågningsunderlaget stryks.
Malin Norfall (S) yrkar avslag på Nicolas Westrups (SD) yrkande.
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Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget i sin helhet med
justering att bilagan med grafiska profilen ändras till den nya grafiska
profilen.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Nicolas Westrups
(SD) yrkande om att hijab ska strykas samt Malin Norfalls (S) yrkande om
avslag på Nicolas Westrups (SD) yrkande och finner att arbetsutskottet
avslår Nicolas Westrups (SD) yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till Nicolas Westrups (SD) yrkande
Nej-röst för avslag på Nicolas Westrups (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning enligt nedan, med en (1) ja-röst och sex (6) nejröster, finner ordförande Roger Fredriksson (M) att arbetsutskottet beslutar att
avslå Nicolas Westrups (SD) yrkande.
Ledamot

Ja

Nej

Roger Fredriksson (M)

X

Kenneth Michaelsson (C)

X

Roger Gardell (L)

X

Malin Norfall (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Peter Bowin (V)

X

Nicolas Westrup (SD)

Avstår

X

Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott besluter att fastställa förfrågningsunderlaget
avseende textilservice med justeringen att bilagan med grafiska profilen
ändras till den nya grafiska profilen.
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________________
Exp:
Anette Karlsson
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§ 285

Dnr 2016-000437 052

Information avseende tillagningskök Knut Hahn och
Listerbyskolan
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen informerar status och ekonomi avseende slutförande
av investeringsprojekten tillagningskök Knut Hahn och Listerbyskolan.

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att föreslå KS att notera
informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
Exp:
William Lavesson
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§ 286

Dnr 2014-000589 253

Förslag till försäljning av fastigheten Ettebro 3:7, Skola
f.d., Ettebrovägen 7, Ettebro
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade § 160/2015 att sälja fastigheten Ettebro 3:7,
f.d. skola, Ettebrovägen 7, 372 92 Kallinge.
Kommunstyrelsen beslutade § 36/2016 att svara Ettebro Intresseförening på
deras skrivelse bl.a att fastigheten under våren skulle lämnas ut till mäklare
för försäljning samt att föreningen ska informeras om när fastigheten lämnas
till mäklare för försäljning. Sådan information har getts av handläggare på
Tekniska förvaltningen och även av fastighetsmäklaren.
Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter Mäklarbyrå i
maj och juni med en budgivning som avslutades 2016-06-29.
Bedömning
Budgivningen har givit vid handen att en budgivare Peter Bowin,
Karlstorpsgatan 7 A, Ronneby har lagt det högsta budet.
Peter Bowin har för avsikt att hyra ut byggnadens lägenheter och lokaler.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
Kommunstyrelsen att sälja Ettebro 3:7 till Peter Bowin för en köpeskilling
om 410 000 kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar sälja Ettebro 3:7 till Peter Bowin för en
köpeskilling om 410 000 kr.
Jäv
Peter Bowin anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta
ärende.
________________
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§ 287

Dnr 2016-000125 303

Anhållan om att anordna eget VA inom planerat
verksamhetsområden i VA-planen, Träskobacken
Sammanfattning
Enligt utbyggnadsplan för kommunalt avlopp som ingår i VA-planen
antagen 2014-04-24 ska området Träskobacken få kommunalt avlopp 2017.
Fastighetsägare på Träskobacken har inkommit med en skrivelse med
begäran om inskränkning i planerade verksamhetsområde, med hänvisning
till 9§ vattentjänstlagen. Fastighetsägarna har för avsikt att per fastighet
ansöka/anmäla om inrättande eller ändring av enskilda avloppsanläggningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade då ärendet var uppe 2016-06-13
att återremittera ärendet och uppdra miljö- och energisamordnare Karin
Lundberg att undersöka hur alla fastighetsägare ställer sig till skrivelsen samt
för att belysa konsekvenser för resterande områden.

Bedömning
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt § 6 Vattentjänstlagen
"Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1.bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2.se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning."
Här hänvisas till principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och
överinstanserna avseende § 6 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 2 i 1970
års va-lag).
Beslut 2015-03-19, BVa 28 1
Eftersom två av de aktuella delområdena inte ansågs kunna utgöra sådan
samlad bebyggelse som normalt förutsätts och övrig utredning inte ansågs
vara tillräcklig för att ändå motivera utbyggnadsskyldighet undanröjde Va1
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nämnden länsstyrelsens föreläggande om utbyggnad m.m. i dessa områden.
För ett tredje delområde, som inte ansågs i sig kunna utgöra förutsatt samlad
bebyggelse, fastställde nämnden länsstyrelsens beslut med hänvisning till att
området omedelbart gränsar till det befintliga verksamhetsområdet samt
medgav en något längre genomförandetid än länsstyrelsen hade bestämt.
Beslut 2015-07-30, BVa 77 2
Va-nämnden ansåg att hälsoskydds- och miljöskälen inte var tillräckliga och
upphävde därför en länsstyrelses föreläggande omfattande skyldighet för en
kommun att för ett område bl.a. bestämma verksamhetsområde för vatten
och avlopp m.m.
Inskränkning i planerat verksamhetsområde med hänvisning till 9§
vattentjänstlagen.
I paragrafen kan man läsa "Om det inom verksamhetsområdet finns en
fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det
större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så
att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan
inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller
bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas
genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för
människors hälsa och miljön."

2
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Vattenförsörjningen i nuläget och önskan om framtida VA

Fastigheter

Önskar Önskar
kommun enskild
egen brunn alt VA
lösning
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x

Kommunalt vatten privat
s omma r

Björstorp 1:6 Träskobacken 18
Björstorp 1:16 Träskobacken 7
Björstorp 1:17 Träskobacken 3
Björstorp 1:18 Träskobacken 8
Björstorp 1:19 Träskobacken 10
Björstorp 1:20 Träskobacken 5
Björstorp 1:21 Träskobacken 6
Björstorp 1:23 träskobacken 14
Björstorp 1:25 Träskobacken 12
Björstorp 1:53 Träskobacken 5
Björstorp 3:1 Träskobacken 1 x
Björstorp 1:5 Träskobacken 4

å ret runt

x

VA-planegruppens bedömning
Området Träskobacken utgör inte ”ett större sammanhang” då det endast
omfattar 12-13 fastigheter och ligger mer än 200 m från närmsta
verksamhetsområde. Därmed föreligger inte något kommunalt ansvar för
vatten och avlopp i området enligt 6§ vattentjänstlagen. Vid revidering av
VA-planen, som föreslås ske under 2017,bör Träskobacken lyftas ut från
utbyggnadsplanen.
Miljö-och byggnadsnämnden har inga synpunkter på val av enskild lösning
förutom att reningskravet ”Hög skyddsnivå” måste vara uppfyllt.
De fastighetsägare som inte varit med i skrivelsen har möjlighet att i egen
regi ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Vid framtida problem med vattenförsörjningen i området skulle, rent
hypotetiskt, länsstyrelsen kunna förelägga kommunen att införliva området i
verksamhetsområde, för åtminstone vatten. Skulle även krav på avlopp
komma kan kommunen ta ut anläggningsavgift och lösa in anläggningarna.
Enligt 40§ vattentjänstlagen skall ”huvudmannen betala skälig ersättning till
den enskilda anläggningens ägare”.
Praxis är att ingen ersättning sker då anläggningen är mer än 10 år.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur föreslår
kommunfullmäktige att
 utbyggnadsplan för kommunalt avlopp enligt 4.2 i VA-plan antagen av
kommunfullmäktige 2014-04-24 ändras, på så sätt att området
Träskobacken lyfts ut ur utbyggnadsplanen.
 fastighetsägarna på Träskobacken informeras om sitt ansvar att ordna
avloppsrening som uppfyller aktuella funktionskrav.
 VA-planegruppen får i uppdrag att under 2017 revidera VA-planen.

Arbetsutskottets beslut 2016-06-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet och uppdra
miljö- och energisamordnare Karin Lundberg att undersöka hur alla
fastighetsägare ställer sig till skrivelsen samt för att belysa konsekvenser för
resterande områden.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott besluter att bordlägga ärendet.
________________
Exp:
Karin Lundberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-08-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 288

Dnr 2016-000405 265

Remiss avseende förslag till beslut om bildande av
naturreservat Biskopsmåla i Ronneby kommun
Sammanfattning
Länsstyrelsen har skickat över förslag till beslut om Biskopsmåla
naturreservat för yttrande. Svar önskas senast 31 augusti 2016. Beslut om
skötselplan kommer att tas separat.
Reservatsbildningen är en del av det större naturreservat som länsstyrelsen
började planera och arbeta för 2008. Efter att avtal om intrångsersättning
träffats med några markägare valde länsstyrelsen att dela upp området och
först bilda naturreservatet Garnanäs 2014. Nu går man vidare med nästa
etapp. Ytterligare en etapp kan bli aktuell.
Till Biskopsmåla naturreservats prioriterade bevarandevärden räknas
markslag som skogsmarker med ädellövskog, lövsumpskog och
naturgranskog, naturbetesmark med havsstrandängar samt skär och marina
miljöer som grunda vikar, rev, hårdbottnar och mjukbottnar. Syftet med
reservatet är att bevara biologisk mångfald, bevara, vidareutveckla, vårda
och bitvis återställa värdefulla naturmiljöer, bevara områdets geologiska
värden samt tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Det föreslagna
naturreservatet är totalt 230 ha och omfattar såväl land inklusive öar (56 ha)
som vatten (174 ha)
Bedömning
Marken som det föreslagna naturreservatet ligger på är privatägd.
Kommunen eller dess bolag äger ingen mark inom området eller innehar
några rättigheter. Det föreslagna naturreservatet ingår i riksintresseområde
för naturvården Bräkne-Hoby skärgård och större delen av landområdet
omfattas av Natura 2000. Tre nyckelbiotoper finns avgränsade inom det
föreslagna naturreservatet.
I de av kommunfullmäktige antagna 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 de lokala
miljömålen.
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De föreslagna reservatsföreskrifterna bedöms sammantaget vara rimliga i
förhållande till syftet med reservatsskyddet.
Mot bakgrund ovanstående föreslås att Ronneby kommun inte har något att
erinra mot inrättandet av naturreservatet Biskopsmåla.
Då remisstiden ej möjliggöra ett beslut av kommunstyrelsen i ärendet
föreslås att kommunstyrelsen arbetsutskott fattar beslut enligt
delegationsordningen punkt 1.1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att Ronneby kommun inte
har något att erinra mot inrättandet av naturreservatet Biskopsmåla.

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Ronneby kommun inte har
något att erinra mot inrättandet av naturreservatet Biskopsmåla.
________________
Exp:
Länsstyrelsen i Blekinge län
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§ 289

Dnr 2016-000355 253

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggen Öst
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
T.S.M – Tobbes Svets & Montage AB önskar köpa ca 6000 kvm för att
uppföra verksamhetslokaler.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna avtalet
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Omröstningsresultat

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
köpekontrakt avseende försäljningen av del av Ronneby 22:1.
________________
Exp:
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§ 290

Dnr 2016-000432 101

Förlikningsförslag till skadelidande leverantör
Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ronneby kommun har, genom Tekniska förvaltningen, mottagit ett
skadeståndsanspråk från AB Hisscompaniet Skåne, via ombudet
Advokatfirman Nova AB. Skadeståndskravet inkom till kommunen via epost 8 juli. Skadeståndskravet grundar sig på ett påstående om att avtalsbrott
från kommunens sida har skett. För att undvika att tvista i allmän domstol
med anledning av höga rättegångs- och ombudskostnader föreslås nedan att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar en summa till AB Hisscompaniet
Skåne för att ingå förlikning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att besluta om en minimi- och
maximigräns i förlikningsförhandlingarna med AB Hisscompaniet Skåne i
enlighet med underlag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S)
samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna minimi- och
maximigräns i förlikningsförhandlingarna med AB Hisscompaniet Skåne i
enlighet med underlag.
________________
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Exp:
Sanja Gojkovic
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§ 291

Dnr 2016-000012 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Energiting Sydost, 10 november, Karlshamn
CeSam Blekinge E-dag, 28 september, Softcenter
Framtidens räddningstjänst i Blekinge, 19 oktober, Ronneby brunnBeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att arbetsutskottets ledamöter erbjuds deltagande på CeSams Blekinges Edag samt
att kommunstyrelsens ordinarie ledamöter erbjuds att delta vid Framtidens
Räddningstjänst med arvode och med eventuell ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
Övriga inbjudningar förs till handlingarna utan beaktande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter tillsammans med inbjudan
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§ 292

Dnr 2016-000013 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Diskriminering av landsbygdens trygghetsboende.
Information om Energikontor Sydosts arbete.
Ronneby simsällskap.
Region Blekinge, ”Blekinges digitala resa – idag och i framtiden”.
Region Blekinge, Ärendeförteckning över regionstyrelsens ärenden den 8
juni 2016.
Region Blekinge, ”Friluftsaktiviteter - en växande trend inom
besöksnäringen”.
SKL: PACTA Cirkulär 16:33, ”Ändrade regler om tilläggsbelopp till
friskolor mm.”
Beslut Karlskrona kommun avseende interkommunal havsplanering i
Blekinge.
Revisionen, Granskning av måluppfyllelse, tillsyn och lokalförsörjning inom
förskolan.
Länsstyrelsen Blekinge län, Dispens från dykförbud inom skyddsområde för
vrak norr om st. Ekö, Ronneby kommun.
Skrivelse N-E Mattsson, ”Bör krav” om 50 % fossilfri diesel vid
upphandling och entreprenader.
Skrivelse, Sveriges nationaldag på Ekenäs i Ronneby.
SKL, Cirkulär ”Förändringar i förordningar om lönesubvention och
ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb”.
Region Blekinge, Hästnäringen i Blekinge på frammarsch.
KSFABs Nyhetsbrev nr.3.
Försvarsmakten, Minnesanteckningar F17 Samarbetsorganet 16-03-11.
Ronneby orienteringsklubb, Svenska veteranmästerskapen i sprint-, medel-,
och långdistansorientering 2016-09-23-25 i Ronneby.
Ronneby orienteringsklubb, Slutredovisning installation av el-kompressor
mm. vid konstsnöanläggningen på Karlsnäs.
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Protokoll
Region Blekinge, Delårsbokslut per den 30 april 2016.
Länsstyrelsen i Skåne, Inspektion över kommunens
överförmyndarverksamhet.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att delgivningsärendena noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delgivningsärendena till protokollet.
________________
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