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§ 428

Dnr 2016-000006 101

Val av justerare
Sammanfattning
Tommy Andersson (S) väljs att justera dagens protokoll
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Tommy Andersson (S)
till justerare för dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Tommy Andersson (S) till
justerare för dagens protokoll.
________________
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§ 429

Dnr 2016-000576 251

Ansökan om direktanvisning för mark Kilen
Sammanfattning
Attendo har inkommit med önskan om att få en direktanvisning på del av
kvarteret Kilen. Tjänstemän har träffat företaget som redogjort för sin
önskan att bygga äldreboende i kommunen.
Bedömning
Attendo har träffat tjänstemän och redogjort för sin önskan om att bygga
äldreboende i kommunen. Kilen är det område som de bedömt som mest
intressant. Företaget har även visat intresse för att bygga så att man i samma
byggnad kan ex ha trygghetsboende och/eller förskola. Tidigare projekt har
bland annat skett i samarbete med Skanska. Attendo är medvetna om vilka
kvalitetskrav och vilken målbild som gäller för Kilenområdet. Från
markanvisningstävlingen för Kilenområdet är undantaget 5000 kvm som
möjliggör direktanvisning till företaget. Tjänstemännen ser inget hinder mot
direktanvisning. Politiskt beslut önskas om att fortsätta med förhandling och
att låta företaget inkomma med de handlingar som behövs enligt kommunala
riktlinjer för markanvisning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att låta exploateringsingenjören fortsätta med förhandlingar för
direktanvisning till Attendo.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Anna
Carlbrant (RP).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Tommy Andersson (S) yrkar på att förtydliga att nytt ärende om formell
direktanvisning blir aktuellt då kraven rörande innehåll och områdets
målbild är redovisade.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för desamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att låta
exploateringsingenjören fortsätta med förhandlingar för direktanvisning till
Attendo samt att nytt ärende ska väckas vid formell direktanvisning då
kraven rörande innehåll och områdets målbild är redovisade.
________________
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§ 430

Dnr 2016-000528 001

Komplettering - ny grafisk profil i Ronneby Kommun
(organisation)
Sammanfattning
För att kunna använda den nya grafiska profilen har informationsenheten
efter beslut i kommunfullmäktige den
25 februari 2016 (§ 63/2016) arbetat fram praktiska tillämpningar.
Informationsenheten presenterar därför en grafisk manual som innehåller
användningsexempel och riktlinjer för de tre beslutade elementen. De
beslutade elementen är typsnitt, färg och logotyp.
Riktlinjerna behövs för att skapa tydlighet och kvalitetssäkra Ronneby
kommuns grafiska produktion som till exempel skyltar, trycksaker,
blanketter, annonser, profilprodukter, bilder och i vår digitala
kommunikation.
På grund av ekonomiska skäl presenterar informationsenheten ett annat
typsnitt som dock uppfyller samma krav utifrån tillgänglighet och profil.
För att kunna använda Ronneby kommuns logotyp i alla sammanhang
presenterar informationsenheten även en liggande variant.
Den grafiska manualen är kommunikatörernas verktygslåda. När våra
målgrupper använder nya kommunikationsmöjligheter behöver
informationsenheten snabbt kunna fylla på med relevanta riktlinjer och
användningsexempel.
Bedömning
Den grafiska manualen är en riktlinje och innehåller fler än de tre
grundläggande elementen som beslutades av kommunfullmäktige (§
63/2016) under beslutspunkt 2. Enligt ”Ronneby kommuns riktlinjer för
styrdokument avseende kvalitet och utveckling” ska en riktlinje
kvalitetssäkra och beskrivs som en slags handbok.
Den grafiska manualen faller inom ramen av ovan beskrivning för riktlinjer
då den syftar till att kvalitetssäkra och förtydliga Ronneby kommuns grafiska
produktion.
Varumärkesplattformen är det mest grundläggande dokumentet i frågor om
grafisk utformning, marknadsföring och kommunikation. Plattformen
fungerar som en strategi enligt beskrivningen i ”Ronneby kommuns riktlinjer
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för styrdokument avseende kvalitet och utveckling” och beslutas av
kommunfullmäktige.
Den grafiska profilen som beslutades tillsammans med
varumärkesplattformen innehåller tre grundläggande grafiska element,
logotyp, typsnitt och färger.
Informationsenheten har arbetat fram praktiska tillämpningar och
användningsexempel som samlas i manualen. Under arbetets gång har flera
yttre skäl påverkat logotypen och typsnitten.
Nedan följer en presentation av materialet och en kort redovisning varför
anpassningar varit nödvändiga.
Förvaltingschefsgruppen under ledning av kommundirektören ställer sig
bakom det presenterade materialet och beslutsförslagen.
Redovisning typsnitt
De beslutade typsnitten Berling och Berthold Akzidenz Grotesk kostar cirka
5 tkr per användare i licensieringskostnad. Enligt nuvarande arbetssätt för
grafisk produktion behövs licenserna för cirka 14 kommunanställda. Dessa
användare har tillgång till särskilda program för grafisk produktion (Adobepaket) och den beräknade totalkostnaden på 70 tkr budgeterades inom
informationsenhetens budget för 2016.
Inom ramen av utvecklingsarbetet i informationsenheten har ett nytt
arbetssätt presenterats. Arbetssättet bygger på mallösningar för dokument
och enkla trycksaker. Mallarna gör det möjligt att alla kommunanställda kan
skapa sina egna trycksaker, som till exempel affischer, visitkort,
inbjudningar mm. Totalkostnaden för inköp av typsnitten Berling och
Berthold Akzidenz Grotesk för alla kommunanställda beräknas till cirka
11 500 tkr.
Bland annat arbetar Borås stad, Region Dalarna och Bromölla kommun
framgångsrikt enligt det nya arbetssättet som innebär att flaskhalsar i
organisationen försvinner. Dessutom sparar verksamheterna tid. Mallarna
garanterar en kvalitetssäkring utifrån riktlinjerna för Ronneby kommuns
grafiska produktion.
På grund av effektivitetsvinsterna i kombination med den höga
inköpskostnaden föreslår informationsenheten att ändra typsnitten till
kostnadsfria Googlefonts Work Sans, Lora och Lobster i den externa och
profilerande kommunikationen. Informationsenheten föreslår vidare att hålla
fast vid typsnittet Berling i Ronneby kommuns logotyp.
I myndighetskommunikation som till exempel tjänsteskrivelser, blanketter
och fakturor påverkar även krav som SIS-standard och krav från flera av
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Ronneby kommuns verksamhetssystem. I dessa fall föreslår
informationsenheten att bibehålla nuvarande typsnitt Arial och Times New
Roman. Det är standardtypsnitt och finns installerade på alla datorer.
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Redovisning färger
De beslutade färgerna är målvärden. Betraktaren ska få känslan av
respektive färg. Känslan påverkas av produktens material och andra
grafiska element som till exempel bakgrundsfärgen. Ronneby kommuns
huvudfärg är blå. Exakta färgbeskrivningar finns i den grafiska manualen
och anges för olika material. Dessa beskrivningar fungerar som riktlinjer.
I ett första steg presenterar informationsenheten grundfärgen blå och
nyanser av samma färg. Variationen inom samma färg skapar känslan av
målvärdets färg – blå. Nyanserna används i till exempel
trycksaksproduktion där variationer inom samma färg upplevs som
omväxlande och höjer läsvärdet.
Komplementfärger införs i ett senare skede på samma sätt, där målvärdet
är beskrivet i kommunfullmäktiges beslut. Den exakta beskrivningen av
färgen utifrån olika materialen ingår senare i manualen som då fungerar
som riktlinje för grafisk produktion och därför beslutas av
kommundirektören.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning logotyp
Ronneby kommuns logotyp består av två centrala element. Det mest synliga
elementet är det heraldiska vapnet. Kommunvapnet är registrerat hos Patentoch registreringsverket sedan 1974 och används även i den nya logotypen i
samma form. Det andra elementet är texten ”Ronneby kommun”. Ordet
”Ronneby” skrivs enligt kommunfullmäktiges beslut med gemener, medan
ordet ”kommun” skrivs med versaler.
För att den nya logotypen ska kunna användas i alla sammanhang krävs en
stående och en liggande variant, som dock för övrigt innehåller samma
centrala element – kommunvapen och text ”Ronneby kommun”.
Den stående varianten beslutades av kommunfullmäktige den
25 februari 2016 (§ 63/2016). Det är vår profilbärande logotyp som syns på
till exempel annonser, affischer, skyltar eller vår digitala kommunikation.
Den liggande varianten arbetades fram av informationsenheten för att möta
formella krav från till exempel olika verksamhetssystem som utgår från SISstandard. Här begränsas utrymmet i höjd, se bild nedan ”Praktiskt
tillämpning logotyp”. Därför används den liggande varianten när logotypen
placeras i sidhuvudet som avsändarinformation. Flertalet av våra
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officedokument och annan myndighetskommunikation använder den
liggande varianten.
Bilaga 2 visar exempel på produkter där den liggande varianten behöver
användas. I ett jämförande syfte visas samma produkter även med den
stående logotypen.
Ronneby kommuns logotyp ska användas av alla kommunala förvaltningar
och verksamheter.
I vissa fall kan verksamhetsnamn behöva anges. I så fall skrivs det utanför
logotypens frizon och följer typsnittsreglerna enligt riktlinjerna för grafisk
produktion i Ronneby kommun.
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Logotyp och verksamhetsnamn

Bilaga 1 – grafisk profil Ronneby kommun (plats och organisation) variant 2
– punkt (enligt beslut i KF 25 februari 2016)
Bilaga 2 – Jämförelse stående och liggande logotyp

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
•
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profilerande kommunikationen. I myndighetskommunikation
ändras det till typsnitten Arial och Times New Roman.
•

att föreslå till Kommunstyrelsen att anta kompletteringar
gällande färger där nyanser av de presenterade grundfärgerna
ingår.

•

att föreslå till Kommunstyrelsen att anta kompletteringar
gällande Ronneby kommuns logotyp. Det innebär att även en
liggande variant av logotypen får användas.

•

att föreslå till Kommunstyrelsen att besluta att alla kommunala
verksamheter och förvaltningar ska använda Ronneby
kommuns nya logotyp.

•

att föreslå till Kommunstyrelsen att besluta att i fall ett
verksamhetsnamn behöver anges så skrivs det utanför
logotypens frizon.

•

att föreslå till Kommunstyrelsen att besluta att kommunala
verksamheter som använder en egen logotyp går över till att
enbart använda Ronneby kommuns nya logotyp inom två år,
dock senast 2019-01-01.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Roger
Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att remittera sjätte att-satsen till
samtliga kommunala förvaltningar och nämnder, att dessa ska inkomma med
svar senast i januari år 2017 samt att övriga att-satser återremitteras.
Tommy Andersson (S) yrkar, med stöd av Peter Bowin (V), att mot
bakgrund av att tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige, 2016-02-25,
föreslås omprövas – bibehålles befintlig logotype, liggande med versaler,
kvarstå utan förändring.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för eget yrkande om remiss och återremiss.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera sjätte att-satsen till
samtliga kommunala förvaltningar och nämnder, att dessa ska inkomma med
svar senast i januari år 2017 samt att övriga att-satser återremitteras. Sjätte
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att-satsen lyder som följer: ”- att föreslå till Kommunstyrelsen att besluta att
kommunala verksamheter som använder en egen logotyp går över till att
enbart använda Ronneby kommuns nya logotyp inom två år, dock senast
2019-01-01.”
________________
Exp:
Informationsenheten, Heine Rosenquist
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§ 431

Dnr 2016-000624 212

Förstudie av området mellan Kallinge och Ronneby
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram ett
underlag för beslut om framtida planuppdrag i området mellan Kallinge och
Ronneby. Förvaltningen har utifrån uppdraget arbetat fram en rapport som
presenterar områdets olika planeringsförutsättningar och tre olika
utbyggnadsscenarion. Avsikten med upplägget av rapporten är att olika
scenarios ska kunna jämföras med varandra och de mest önskvärda delarna
läggas samman till en huvudinriktning för ett framtida planarbete.
Bedömning
Området mellan Kallinge och Ronneby är idag obebyggt och har goda
förutsättningar för flera typer av markanvändning. Området som studerats är
tämligen omfattande på 3 825 km² vilket motsvarar samma yta som hela
Kallinge tätort om man inte räknar in flygfältet i samma yta. Hela det
studerade området är inte byggbar mark utan till exempel Skärsjön upptar en
betydande del. Platsen används idag för jord- och skogsbruk samt för
tätortsnära rekreation med exempelvis strövstigar runt, och skridskoåkning
på just Skärsjön. I den norra delen av området finns också Kallinge
vattentorn, en viktig resurs för så väl Kallinge som Ronneby.
Arbetet med att planlägga området kan dels göras som ett planprogram men
också som en fördjupad översiktsplan, i hög grad beroende på vilken
omfattning som planeringen avses få. Området kan även planeras och byggas
ut i etapper vilket påverkar vilket val av planeringsverktyg man som
kommun gör. Önskar man planlägga hela området och lägga fast en struktur
att arbeta vidare med, då kan en fördjupning av översiktsplanen vara ett
lämpligt instrument. Önskar man istället att bygga ut enbart begränsade delar
av området eller avskilja utbyggnadsetapper ifrån varandra, då kan
planprogram vara ett alternativt verktyg.
Den sammanfattande bedömningen är att området är lämpligt för flera typer
bebyggelse och att omfattningen av planläggningen till stor del avgörs
genom möjligheten till ytterligare markköp. Platsen har naturkvalitéer som
kan komma både Ronneby och Kallinge till godo samt ett strategiskt läge vid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

befintlig infrastruktur där offentliga anläggningar kan göras tillgängliga för
hela kommunen och regionen som helhet.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av det särskilda
uppdraget.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S), Nicolas
Westrup (SD) och Anna Carlbrant (RP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstepersonsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att i sin
tur föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av det särskilda
uppdraget.
________________
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§ 432

Dnr 2016-000613 101

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

Ärende

Budget
Övriga
beslut
Totalt

1
74
75

Ej
påbörjad

Påbörjad

Klar

7

1
49

18

7

50

18

Av 75 redovisade ärenden har 68 ärenden status
”Påbörjad” alternativt
”Klar”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Peter Bowin (V) och Roger Gardell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att justera förslaget i bilaga 1
enligt nedan:
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2010 §299

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

2010 §290

Är avslutat.

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

Justerandes sign

2012 §24

Ärendet avslutat.

2012 §42

Ärendet avslutat.

2012 §173

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

2012 §108

Ärendet avslutat.

2013 §27

Ärendet avslutat.

2013 §106

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

2014 §174

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

2014 §175

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

2014 §179

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

2014 §236

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

2014 §276

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

2015 §44

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

2015 §70

Ärendet avslutat.

2015 §136

Ärendet är ej avslutat och ska återaktiveras.

2015 §185

Ärendet avslutat.

2015 §210

Ärendet avslutat.
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2015 §213

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

2016 §147

Ärendet avslutat.

2016 §24

Ärendet avslutat.

2016 §56

Ärendet avslutat om ramöverföringen är genomförd.

2016 §83

Ärendet avslutat.

2016 §84

Ärendet avslutat.

2016 §91

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

2016 §173

Kommunstyrelsen förtydligar sitt uppdrag till fritid- och
kulturförvaltningen.

2016 §174

Ärendet avslutat.

2016 §217

Tekniska förvaltningen uppmanas att verkställa försäljningen.

2016 §218

Tekniska förvaltningen uppmanas att verkställa försäljningen.

2016 §239

Återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott ska ske i
februari år 2017.

2016 §262

Ärendet avslutat.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:
-

notera återrapporteringen till protokollet med följande revideringar:

2010 §299

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

2010 §290

Ärendet avslutat.

Budget 2012 Fritid- och kulturförvaltningen uppmanas att omgående påbörja
utredningen och att denna ska slutrapporteras senast september
år 2017.
2012 §24

Justerandes sign
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Justerandes sign

2012 §42

Ärendet avslutat.

2012 §173

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

2012 §108

Ärendet avslutat.

2013 §27

Ärendet avslutat.

2013 §106

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

2014 §174

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

2014 §175

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

2014 §179

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

2014 §236

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

2014 §276

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

2015 §44

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

2015 §70

Ärendet avslutat.

2015 §136

Ärendet är ej avslutat och ska återaktiveras.

2015 §185

Ärendet avslutat.

2015 §210

Ärendet avslutat.

2015 §213

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

2016 §147

Ärendet avslutat.

2016 §24

Ärendet avslutat.

2016 §56

Ärendet avslutat om ramöverföringen är genomförd.

2016 §83

Ärendet avslutat.
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2016 §84

Ärendet avslutat.

2016 §91

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

2016 §173

Kommunstyrelsen förtydligar sitt uppdrag till fritid- och
kulturförvaltningen.

2016 §174

Ärendet avslutat.

2016 §217

Tekniska förvaltningen uppmanas att verkställa försäljningen.

2016 §218

Tekniska förvaltningen uppmanas att verkställa försäljningen.

2016 §239

Återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott ska ske i
februari år 2017.

2016 §262

Ärendet avslutat.

-

samt föreslå kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till
protokollet.

Bilaga 1. Verksamheternas återrapportering av kommunfullmäktigebeslut
som lett till uppdrag /utredning, (Dir:2016-00061).
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen, Karin Lundberg
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§ 433

Dnr 2016-000563 052

Information om Tekniska förvaltningens investeringar
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen informerar om pågående och avslutade
investeringsprojekt för 2016.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att föreslå KS att notera
informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (L), Peter
Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notear informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 434

Dnr 2016-000145 310

Servicetaxa för hantering av stolpar avseende
uteserveringar på allmän plats
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28 § 124 att
Tillägg i beslut till tekniska förvaltningen att lägga fram ett beslutsförslag till
kommunstyrelsen rörande en rimlig taxa för stolparna, fundamentsättning
med mera senast i oktober 2015.
Bedömning
Dagens hantering av uteserveringar innebär att Tekniska förvaltningen
avgiftsfritt köper in och placerar ut staketstolpar.
Gatu- och Parkenheten har utrett frågan genom att beräkna alla kostnader
som ingår i detta förfarande. Parametrar som beaktats är timpris
anläggningsarbetare, timpris lastbil, kostnad för fundamentsättning, inköp av
stolpar, uppskattat underhållsbehov, transporter, förvaring, underhåll av
stolpar samt tidsåtgång för de olika parametrarna.
Servicetaxa för relevant fundamentgjutning, uppsättning samt årlig upp- och
nermontering inklusive underhåll och eventuellt utbyte av trasiga stolpar ger
två olika taxor, en förstagångstaxa samt en årlig taxa för uppsättning –
nedtagning- underhåll/utbyte - vinterförvaring som är beräknade enligt
följande:
Årlig taxa:
Nypris alternativ stolpe inklusive relevant fundament 1600 kr (nuvarande
stolpar kostar 4500kr)med en livslängd på 10 år plus 20 % underhållskostnad
blir 160 + 32 = 192 kr, till detta kommer arbetskostnad för Gata/Park
anläggare med maskiner en halvtimme per stolpe = 315/2 +55/2 = 185 kr.
Summan blir 192 kr + 185 kr = 377 kr/stolpe/år.
Förstagångstaxa:
Relevant fundamentsättning samt montering av stolpe. Tidsåtgång beräknat
till en timme per stolpe inklusive fundamentsättning. Detta ger 315+55kr =
370 kr/stolpe
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Sökanden ansvarar för allt inköp och montering av staketmaterial exklusive
stolpar. Samråd skall ske med Miljö- och byggnadsförvaltningen om
utformning, vilken skall följa kommunens gestaltningsprogram. Samråd
skall även ske med Tekniska förvaltningen om förankring av staketstolpar i
mark.
Tekniska förvaltningen genomför relevant fundamentsättning mot ersättning
för nedlagda kostnader enligt servicetaxan.
Servicetaxan: Avgiftsnivåer kopplas till KPI avseende oktober 2016, och
indexuppdateras årligen baserat på respektive följande års oktobervärde.
Avrundas till hel krona.
Förslag till ny hanteringsordning att gälla från och med 2017-01-01
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att:
-att föreslå Kommunfullmäktige besluta att ”Servicetaxa för hantering av
stolpar avseende uteserveringar på allmän plats ”skall ske i enlighet med av
Tekniska förvaltningen redovisat nytt förslag.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Roger Gardell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att skicka ärendet på remiss till
handelsföreningen för yttrande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till
handelsföreningen i Ronneby för yttrande.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen, Partik Hellsberg
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§ 435

Dnr 2013-000344 339

Tillsyn av nedsågade träd i en biotopskyddad allé längs
med Reddvägen
Sammanfattning
Länsstyrelsen har väckt talan genom överklagande till mark- och
miljööverdomstolen i ärendet som rör tillsyn av nedsågande träd i en
biotopskyddad allé längs med Reddvägen i Ronneby kommun.
Undertecknad har, i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning, fått
en fullmakt att företräda kommunen i tvisten eftersom fristerna för att
inkomma med genmäle till domstolen är korta.
Undertecknad, genom kommunstyrelsens ordförande, bestred överklagandet
inom den av domstolen medgivna fristen och begärde anstånd, vilket
meddelades till och med 28 november 2016. Undertecknad gjorde därefter
bedömningen att det processbehöriga organet, kommunstyrelsen, inte kan
hinna fatta beslut i frågan varför befullmäktigande var en lämpligare ordning
för handläggningen i ärendet.
Undertecknad kommer vidhålla kommunens talan från underinstanserna och
bemöta Länsstyrelsens grunder i mark- och miljööverdomstolen.
Undertecknad: Sanja Gojkovic, Bitr. jurist.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås notera informationen till
protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstepersonsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till
protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 436

Dnr 2016-000038 101

Delegationsbeslut 2016
Sammanfattning
Delegationsbeslut avseende utfärdande av fullmakt.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen notera
informationen till protokollet.
________________
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§ 437

Dnr 2016-000253 109

Besvarande av medborgarförslag angående utveckling
av Jernvallensområdet en ekonomisk möjlighet.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Tomas Nilsson avseende utveckling
av Jernvallenområdet.
Förslaget går ut på att ersätta nuvarande konstgräsplan, som börjar komma
till åren, med nytt konstgräs, säkerställa att underhåll och drift följer gängse
råd och direktiv samt att det gamla konstgräset lägges på Jernvallens
grusplan för träningsyta och matcher för ungdomslag.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss hos fritid- och kulturnämnden samt
tekniska förvaltningen vilka yttrar följande:
”Fritid- och kulturnämnden menar i sitt remissyttrande 2016-06-16 § 106 att
de konstaterat att skicket på nuvarande konstgräs är sådant att ett byte bör
göras i närtid. Att flytta nuvarande konstgräs till grusplanen ses som en bra
lösning under förutsättning att underlaget är i så gott skick att det håller
ytterligare några år. Förvaltningen har i investeringsplanen inför
budgetberedningen lagt ett förslag att realisera detta 2018”.
”Tekniska förvaltningen anser att aktuellt medborgarförslag bör avslås och
istället föregås av en behovsutredning som bör genomföras av fritids- och
kulturnämnden innan tid och pengar läggs på att utreda möjligheter till
ombyggnationer mm. Under 2016 kommer tekniska förvaltningen att bygga
en ny konstgräsplan för 7-mannaspel på Brunnsvallen, vilket ökar tillgången
till konstgräsytor markant. Om en utredning trots detta påvisar att behov av
kompletterande konstgräsplan för träningsändamål finns liksom önskad
placering av denna, då bör ärendet lyftas igen för tillsättande av
utredningsgrupp samt tilldelande av tid och medel för denna utredning.
Innan befintlig konstgräsyta flyttas till ny placering bör även miljömässig
diskussion föras kring nyttjandet av ytans gummigranulat. I samband med
anläggandet av den nya konstgräsytan vid Brunnsvallen kommer mer
miljöanpassad granulat av kork att nyttjas”.
Kommunledningsförvaltningens genomgång av medborgarförslaget och
inkomna remisser, hösten 2016, finner i samråd med fritid- och
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kulturförvaltningen att skicket på nuvarande konstgräs är sämre än förväntat
och att det i dagsläget inte är möjligt att flytta det begagnade konstgräset till
närliggande grusplan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till avsaknad av
behovsutredning och bristande skick på nuvarande konstgräs samt
att medborgarförslaget anses vara besvarat.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S) och
Roger Gardell (L).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar, med stöd av Roger Gardell (L), bifall till
tjänstepersonsförslaget men ta bort sista att-satsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till
avsaknad av behovsutredning och bristande skick på nuvarande konstgräs.
Ledamot Tommy Andersson (S) deltar ej i beslutet.
________________
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§ 438

Dnr 2016-000133 101

Besvarande av motion angående utredning och beslut
om att alla tjänster utannonseras på arbetsmåttet heltid
Sammanfattning
Malin Norfall (S) och Bo Johansson (S) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige Ronneby kommun ska under 2016 utreda och besluta
att alla tjänster utannonseras på arbetsmåttet heltid.
De anför följande motivering: Ronneby Kommun står inför ett ökat
rekryteringsbehov av medarbetare för att ersätta de som går i pension och för
att möta ökade behov av välfärd. Heltid som norm i välfärden är en
framtidsfråga och en jämställdhetsfråga.
Förekomsten av deltid kombinerat med delade turer är relaterat till
kvinnodominerade yrken. Att erbjuda deltidstjänster är inte modernt och
kommunen framstår inte som en attraktiv arbetsgivare.
För att vara en attraktiv arbetsgivare ska alla tjänster utannonseras på heltid,
hundra procent.
Bedömning
Personalchef Kristina Wramsby har lämnat följande yttrande:
”Det är önskvärt att alltid erbjuda heltidstjänster, med möjlighet att önska
annan sysselsättningsgrad. Detta har stor betydelse för den enskilde, för att
ha en förmåga att försörja sig. Merparten av deltidsanställda är kvinnor. För
närvarande är det en strävan att erbjuda heltidssysselsättning, men det finns
en del hinder i några verksamheter.
Inom Äldreförvaltningen har man möjlighet att välja sysselsättningsgrad,
vilket innebär att det kan stå 75 % av heltid i annonsen, men man erbjuds
ändå heltid. Det kan även vara attraktivt för en del målgrupper att veta att det
är möjligt att arbeta deltid. Äldreförvaltningen kan följaktligen annonsera ut
tjänsterna som heltidstjänster, men har valt att visa på möjligheten till deltid.
En heltidstjänst kan dock innebära att man får tjänstgöra på olika ställen.
Det förekommer delade turer, för att få glesare frekvens på helgarbetstiden.
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Inom Tekniska förvaltningen skulle det medföra problem för kostenheten, att
endast annonsera ut heltider. Det är många små enheter, som endast behöver
några timmars tjänstgöring, och dessa tider är ofta parallella på de olika
enheterna. Det har blivit möjligt att öka sysselsättningsgraden för
kostpersonal på äldreboenden, som har kost 7 dagar/vecka. I vissa fall kan
det gå att hitta kombinationer mellan olika arbetsställen, men en del tackar
då nej till högre sysselsättningsgrad, eftersom de inte vill tjänstgöra på olika
ställen.
Socialförvaltningen har i dagsläget ingen som jobbar med delad tur. Man
strävar alltid efter att erbjuda heltidstjänster. Pga. verksamhetens behov inom
funktionsstöd, gruppbostäder och assistans finns det dock ibland endast
deltid att erbjuda.
Personalen har möjlighet att önska sysselsättningsgrad två ggr/år.
Erfarenheten är att det är sällan man vill ha förändring i sin
sysselsättningsgrad. Om man vill få högre sysselsättningsgrad kan
arbetsgivaren oftast erbjuda det. Dock kan utökningen innebära att man får
tjänstgöra på ytterligare en enhet.
Såväl inom Kultur- och Fritidsförvaltningen som inom
Kommunledningsförvaltningen, strävar man efter att annonsera ut heltider.
När enheterna är små, medger inte alltid budgeten heltider, och det är inte
alltid som behovet finns.
Inom Miljö-och Byggnadsförvaltningen finns f n endast heltidstjänster.
Inom Utbildningsförvaltningen är det övervägande heltider som annonseras
ut.
Sammanfattningsvis saknas idag tilldelade budgetmedel för att kunna
genomföra detta i vissa verksamheter, och i de stora verksamheterna finns
redan möjlighet att önska sysselsättningsgrad.”
Personalchef Kristina Wramsby föreslår att motionen avslås mot bakgrunden
av beskrivna ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl samt att det redan
finns en tydlig strävan att huvudprincipen vid annonsering ska vara
heltidstjänster.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), Ledamöterna Tommy Andersson (S)
och Peter Bowin (V).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstepersonsförslaget.
Tommy Andersson (S) yrkar, med stöd av Peter Bowin (V), bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för eget yrkande om avslag.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
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§ 439

Dnr 2016-000375 4212

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

åtgärder avseende utökning och upprustning av badplatsen vid Härstorpssjön
samt att därmed anse motionen vara besvarad.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
-

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

-

därmed anse motionen vara besvarad.

________________
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§ 440

Dnr 2016-000326 101

Besvarande av motion från Christer Leksell (SD)
angående åldersbedömning av ensamkommande
asylsökande ungdomar
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom kommunfullmäktigeledamoten Christer
Leksell (SD) lämnat in en motion angående åldersbedömning av
ensamkommande asylsökande ungdomar.
Bedömning
Undertecknad har undersökt rättsläget och det potentiella rättsliga utrymme
som finns för kommuner att vidta åldersbedömningar. Ärendet har även
remitterats till socialnämnden för utlåtande.
Socialnämnden har konstaterat att socialtjänsten inte tänker vidta några
ytterligare åtgärder avseende åldersbedömning av ensamkommande barn
med anledning av att det är Migrationsverket som ansvarar för
asylprocessen. Socialnämnden har inget uppdrag att fastställa
ensamkommande barns identitet. Ronneby kommuns socialtjänst tillämpar
fullt ut Socialstyrelsens vägledning ”Socialtjänstens arbete med
ensamkommande barn och ungdomar”.
Centralt för bedömningen har varit Migrationsverkets utlåtande hösten 2015
om att Migrationsverket inte själva ser hinder för att kommuner kan göra
egna åldersbedömningar. Därutöver har undertecknad studerat
Justitieombudsmannens (JO) bedömning av rättsläget. Utöver JO:s
ämbetsberättelse har domar från Förvaltningsrätten i Härnösand varit av vikt
för bedömningen.
Sammanfattningsvis kan rättsläget beskrivas som väldigt osäkert. Trots att
Migrationsverket själva anser att det inte föreligger något hinder för
kommuner i landet att göra egna bedömningar kring asylsökandes ålder,
håller inte förvaltningsrätten med i det utlåtandet i dagsläget. Problemet som
både förvaltningsrätten och JO lyfter fram, är att en ändring av en
asylsökandes ålder förändrar förutsättningarna för skolgång, boende och
tillgången till god man. Med detta i beaktande är helhetsbedömningen av
undertecknad att ett införande av åldersbedömning i kommun inte är
förenligt med rättsstatens grundläggande värden, såsom förutsebarhet och
tydlighet i handläggning m.m.
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Det finns inte en tillräcklig stark grund för kommunen att stå på i fråga om
att göra egna åldersbedömningar. Migrationsverkets rättsliga utlåtande från
2015 har inte en lika stark betydelse som en förvaltningsrättslig dom.
Undertecknad bedömer att ett införande av åldersbedömningar kan leda till
rättelse av förvaltningsrätt eller tillsägningar av JO med anledning av att det
saknas tydliga, legala förutsättningar för ett sådant förfarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att
motionen är besvarad i och med bedömningen ovan.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) och Nicolas
Westrup (SD).
Yrkanden
Peter Bowin (V) yrkar, med stöd av Tommy Andersson (S) m.fl, avslag på
motionen.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå
motionen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
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§ 441

Dnr 2016-000290 732

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6f§
socialtjänstlagen, äldrenämnden
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för
kvartal
III, 2016, att rapportera till IV O, Inspektionen for Vård och omsorg.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till
kommunstyrelsen utan ställningstagande.
________________
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§ 442

Dnr 2016-000011 101

Information från kommundirektören
Sammanfattning
Kommundirektör Magnus Widén informerar om:
-

PFAS

-

Rekrytering kommunikationschef

-

Lönekartläggning

-

Mat i stadshuset

-

Arbetskläder för nystartsjobb.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (L), Nicolas
Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Anna
Carlbrant (RP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 443

Dnr 2016-000012 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Inga kurs- och konferensinbjudningar har inkommit.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 444

Dnr 2016-000013 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Brev till Kommunalrådet Roger Fredriksson angående årets julskyltning i
Ronneby
Cura Individutveckling, Minnesanteckningar från överläggningar med
representanter för medlemskommunernas kommunfullmäktige
Länsstyrelsen Blekinge Län, Beslut om kommuntal för bosättning av
nyanlända 2017 för Ronneby Kommun
Region Blekinge, Sammanträdesplan 2017
Region Blekinge, Dags att göra en ny kulturplan - viktig för utvecklingen av
Blekinges kultur
Skrivelse från Nils-Erik Mattsson, Vikten av information kring begreppet
” Efterfrågeflexibilitet”
Skrivelse från Nils-Erik Mattsson, Svar på tal: Angående ytterligare en ny Cväg på Vierydsvägen
Sveriges Kommuner och Landsting, Många åtgärder krävs för att klara
ekonomin och Ekonomirapporten oktober 2016
Växjö Tingsrätt, Information angående mål om betalningsskyldighet enligt
vattenlagen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 445

Dnr 2016-000288 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 2016
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f- g fi lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, tredje
kvartalet 2016.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna informationen till
kommunstyrelsen utan ställningstagande.
________________
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§ 446

Dnr 2016-000623 119

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