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§ 447

Dnr 2016-000006 101

Val av justerare och justering av dagordning
Sammanfattning
Malin Norfall (S) väljs att justera dagens protokoll och dagordningen
justeras.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Malin Norfall (S) till
justerare för dagens protokoll samt att justera dagordningen genom att ta bort
ärendena Sponsringspolicy (§452), Nya taxor 2016 Äldreförvaltningen
(§467) samt Förslag om återföring av medel till balanskonto flykting (§449).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare
för dagens protokoll samt att justera dagordningen genom att ta bort
ärendena Sponsringspolicy (§452), Nya taxor 2016 Äldreförvaltningen
(§467) samt Förslag om återföring av medel till balanskonto flykting (§449).
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen, Sanja Gojkovic
Äldreförvaltningen, Helena Ahlberg
Ekomonienheten, Johan Sjögren
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§ 448

Dnr 2016-000652 006

Justering av sammanträdestid för kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Sammanfattning
Ett datum, 2017-11-27, fanns av misstag kvar från det ursprungliga utkastet
med sammanträdestider för år 2017 vid beslut i kommunstyrelsen 2016-1101 §346.
Bedömning
Datumet plockades bort från den ursprungliga planeringen för att underlätta
och säkerställa administrationen av möteshandlingar till december månad. I
december ligger kommunfullmäktige tidigare och gör utrymmet mindre för
övriga utskott och nämnder att sammanträda. Därför flyttades bl.a
kommunstyrelsens sammanträde för december till november (2017-11-28).
För att dessa inte ska kollidera togs arbetsutskottets sammanträde 2017-1127 bort från förslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ta bort
2017-11-27 som ett sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott
år 2017.
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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ta bort
2017-11-27 som ett sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott
år 2017.
________________
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§ 449

Dnr 2016-000589 040

Förslag om återföring av medel till balanskonto flykting
Sammanfattning
Ronneby kommun finansierar vissa flyktingsrelaterade kostnader i
verksamheterna genom att medel rekvirerats från det s.k. ”balanskontot
flykting”. Huvuddelen av kostnaderna 2016 har dock hanteras via ramanslag
till nämnderna, som finansierats av särskilt statsbidrag. För 2017 är
budgeterat att medel ska hämtas från balanskontot till centrala
finansieringskontot. Syftet är att finansiera nämndernas ökade ramanslag för
kostnader som är relaterade till flyktingar.
På balanskontot är tanken att det ska finnas tillräckligt med medel för att
finansiera kostnader i upp till tre år efter en flyktings ankomstår till
kommunen.
Bedömning
Framtida kostnader för att ta om hand de flyktingar som kommer till
kommunen beror till stor del på hur väl kommunen lyckas med olika
insatser.
För att säkerställa att det finns tillräcklig finansiering för kommande
kostnader kan det finnas behov av förstärkning av ”balanskonto flykting”.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ta bort ärendet från dagordningen
enligt beslut under §447.
________________
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§ 450

Dnr 2016-000653 040

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

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

-

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

-

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

________________
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§ 451

Dnr 2016-000654 040

Tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning
2017 samt arbete med budget 2018-2019
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar årligen om en tidplan för uppföljning av
verksamhet och ekonomi, samt för arbetet med budget 2018-2019.
Anvisningar för uppföljningar och budgetarbete fastställs av ekonomichefen.
Budgetanvisningarna anpassas efter om budgetarbetet omfattar ett eller två
budgetår. Om kommunstyrelsen vill ge direktiv till nämnderna inför det
kommande budgetarbetet som planeras under våren 2017, kan det ske i detta
ärende i samband eller i särskilt beslut senare.
Bedömning
Tidplanen följer i allt väsentligt tidplanen som gällde under 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplan för verksamhets- och
ekonomisk uppföljning samt arbete med budget 2018-2019 enligt bifogat
förslag.
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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
fastställa tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning samt arbete
med budget 2018-2019 enligt bifogat förslag.
________________
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§ 452

Dnr 2016-000533 101

Sponsringspolicy
Sammanfattning
Undertecknad har på kommundirektörens initiativ getts i uppdrag att ta fram
en sponsringspolicy som ska tillämpas i kommunens samtliga förvaltningar.
Detta med anledning av att kommunen emellanåt får förfrågningar från
organisationer, företag och föreningar om de kan få sponsring för aktiviteter
och/eller arrangemang. Eftersom gränsdragningen mellan å ena sidan
otillbörligt stödjande av enskilda och sponsring å andra sidan föreligger det
behov av en policy som kan klargöra förhållningssättet för berörda
handläggare.
Bedömning
Förslag till sponsringspolicy bifogas, se bilaga.
Kommunallagen sätter upp begränsningar för hur och vad kommunen får
befatta sig med. I 2 kap. 8 § kommunallagen framgår det att kommuner och
landsting får genomföra åtgärder för att allmän främja näringslivet i
kommunen. Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas
bara om det finns synnerliga skäl föreligger för det. Däremot finns det inget
principiellt förbud mot att kommunen får befatta sig med sponsring. Enligt
Dalman m.fl. (författare till Kommunallagen med kommentarer och praxis,
5:e upplagan) framlyfts att sponsring av kommunal verksamhet bör vara
tillåten under förutsättning att den inte kommer i konflikt med
objektivitetsprincipen i regeringsformen. Effekterna av sponsring måste även
bedömas utifrån likställighetsprincipen, 2 kap. 1 § kommunallagen.
Därutöver ska särskild försiktighet iakttas när det rör sig om sponsring i
verksamhet som innefattar myndighetsutövning, t.ex. skola, vård och
omsorg.
Syftet med policyn är att förvaltningen inom kommunen ska veta hur den ska
förhålla sig till diverse förfrågningar. Det finns ett behov av att renodla
förfrågningarna och handläggningen av sponsringsfrågor, då dessa kräver en
skarp avgränsning mot förfrågningar som egentligen bör handläggas som
bidrag. En policy syftar även att till hjälpa kommunen att hålla sig inom
kommunallagens bestämmelser på området. Policyn ger förutsebarhet och
tydlighet för den enskilde kommunmedlemmen eftersom policyn anger
under vilka förutsättningar ett sponsringsavtal kan tänkas. Slutligen ger en
policy även trovärdighet i handläggningsprocessen avseende dessa frågor.
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Förslag till beslut
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå
kommunfullmäktige att anta sponsringspolicy för Ronneby kommun.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ta bort ärendet från dagordningen
enligt beslut under §447.
________________
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§ 453

Dnr 2016-000465 101

Besvarande av medborgarförslag avseende önskan om
plats att få framföra fordon för "drifting/burnouts".
Sammanfattning
Medborgarförslag avseende önskan om plats att få framföra fordon för
”drifting/burnouts” lämnades in till Ronneby kommun 30 juni 2016.
Förslaget är undertecknat av Ylva Söderstam och innehåller en
kompletterande namnlista med 776 underskrifter varav 228 är från personer
som är från Ronneby kommun. Medborgarförslaget har således stort stöd,
både i och utanför kommunen.
Bedömning
Drifting innebär att framföra ett fordon och göra kontrollerade sladdar i
sidled på en asfalterat bana eller slinga. Burnouts innebär att fordonet hålls
stilla medan hjulen snurrar. Detta ska göra att gummit på bildäcken blir
uppvärmda och ger ifrån sig rök på grund av friktionen mellan däcken och
asfalten.
Undertecknad har inhämtat muntliga uppgifter från Ylva Söderstam. Hon
menar att det är, förutom en miljö- och hänsynsfråga för övriga
kommunmedlemmar, även en säkerhetsfråga att tillhandahålla en enskild
plats för denna aktivitet. I dagsläget bedrivs sporten utan tillstånd från
kommunen, vilket kan vara förenat med trafiksäkerhetsbrister, såsom
vårdslöst beteende i trafik, olyckor m.m.
Ärendet har översänts för yttrande till miljösamordnare på miljö- och
byggnadsnämnden, tekniska förvaltningens gatu- och asfaltschef samt fritidoch kulturnämnden.
Miljösamordnare på Miljö-och hälsoskyddsenheten anser att det hade varit
bra ur störningssynpunkt om det fanns en godkänd plats att vara på.
Tillfälliga arrangemang kan anordnas men kräver troligen tillstånd från
Polisen enligt ordningslagen. Markägarens tillåtelse är även nödvändig för
ett sådant arrangemang. Om samma plats skulle användas permanent bedöms
det som en motorbana och då ska det prövas som en anmälan enligt
miljöprövningsförordningen.
Tekniska förvaltningen har yttrat sig och anfört att Tekniska förvaltningen
(Ronneby kommun) idag inte äger en lämplig yta för detta men meddelar
också att frågan kommer att bevakas i kommande markaffärer.
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Fritid- och kulturnämnden har yttrat sig i ärendet. Enligt nämndens
bedömning är det positivt att ungdomarna genom medborgarförslaget vill se
en lösning på ett mångårigt problem. Fritid- och kulturförvaltningen ser inte
att det finns möjligheter att tillgodosekraven eftersom kommunen inte
förfogar över ytor av sådant slag. Emellertid beslutade nämnden att i
yttrande till kommunfullmäktige föreslå att motionen bifalles och att
kommunstyrelsen får i uppdrag att anvisa ett område för det angivna
ändamålet och att området säkerställs ur säkerhetsaspekter.
Rättsligt betraktat måste frågan behandlas genom en prövning i enlighet med
miljöprövningsförordningen om platsen ska användas permanent som
motorbana. Prövningen ska utföras av kommunen. Därefter bör tillgången
till platsen regleras genom markavtal om nyttjanderätt om det är kommunen
som är markägare i fråga. Tekniska förvaltningen och fritid- och
kulturnämnden har i enlighet med ovan meddelat att det idag inte finns en
lämplig yta för ändamålet. Att finna en yta som är lämplig för ändamålet
borde vara det första steget innan fråga om tillstånd enligt
miljöprövningsförordningen behandlas.
Undertecknad har noterat att ingen av de tillfrågade som har yttrat sig har
beaktat den ekonomiska aspekten av medborgarförslagets genomförande.
Det framgår inte hur förslaget kan tänkas finansieras eller andra angränsande
ekonomiska frågor, såsom försäkringsskydd. Det framgår inte heller vilka
miljö- och säkerhetshänsyn som måste beaktas mer konkret vid inrättande av
denna typ av anläggning.
Ingen av de som yttrat sig i ärendet har heller beaktat om driften av en
anläggning för ändamålet är förenligt med Ronneby kommuns miljöarbete.
Aktiviteten driftning innebär utsläpp från bilarna i form av koldioxidutsläpp,
Även upprivning av giftiga partiklar från bildäck kan påverka miljö och
människa negativt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att i sin
tur föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska avslås.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C), Roger Gardell (L) och Anna Carlbrant (RP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstepersonsförslaget.
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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 medborgarförslaget ska avslås.
________________
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§ 454

Dnr 2016-000417 000

Ny Ronneby.se
Sammanfattning
Inför budget 2015 äskades medel för revidering/ombyggnad av webbplatsen
ronneby.se. Medel erhölls för en uppgradering så att webbplatsen även
kunde hantera läsplattor och mobiltelefoner på ett läsvänligare sätt än i
dagens lösning (responsiv webb).
Bedömning
Det är nu 5 år sedan som en större revision av ronneby.se genomfördes.
Nuvarande programversion är också fyra versioner gammal. En
omvärldsbevakning visar att nyare system har bättre förutsättningar till
integrationer av t.ex. e-tjänster. Systemen är också mindre konsultberoende
samt ger möjlighet till s.k. molnbaserad drift.
Genom omfördelning av 200 tkr från kontot för digitala informationstavlor i
budget för 2016 samt redan beviljade 200 tkr för ombyggnad till responsiv
webb, möjliggörs en större översyn av ronneby.se. Med projektstart
september 2016 bedöms en ny webb kunna vara i drift under maj 2017.
Förslag till beslut
Enheten för kommunikation och medborgarservice föreslår att:
Arbetsutskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att omfördela 200 tkr från kontot för digitala
informationstavlor i budget 2016 för finansiering av framtagande av ny
webb-plats för ronneby.se.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Roger
Gardell (L), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att delredovisning ska ske till
kommunstyrelsens arbetsutskott i mars år 2017 samt innan lansering och i
övrigt bifall till tjänstepersonsförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-

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

-

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

________________
Exp:
Enheten för kommunikation och medborgarservice, Tobias Gunnarsson
It-enheten, Leif Söderlund
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§ 455

Dnr 2016-000038 101

Delegationsbeslut 2016
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor.
Återrapportering av delegationsbeslut tekniska förvaltningen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Kenneth Michaelsson (C).
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 föreslå kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet.
________________
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§ 456

Dnr 2016-000530 269

Torp 14:1 - Björstorps kvarn
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tidigare informerat om att Länsstyrelsen
kontaktat kommunen om dammen vid Björstorp i Bräkneån.
Länsstyrelsen anser att det är angeläget att få till åtgärder vid dammen. För
att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag och uppnå god ekologisk
status krävs det att fiskpassagen förbättras. Åtgärden Länsstyrelsen föreslår
är total avsänkning. Om vi ansöker om bidrag för detta före den 1 december i
år kan vi få bidrag att genomföra åtgärden.
Länsstyrelsen kan som tillsynsmyndighet förelägga ägarna att göra åtgärder.
I detta fall kommer vi enligt Länsstyrelsen inte att få något bidrag.
Lantmäteriets ägarutredning visar att kommunen är delägare i
samfälligheten. Länsstyrelsen tycker därför att det är lämpligt att kommunen
tar på sig huvudmannaskapet för åtgärden, d.v.s. kommunen ska ansöka om
bidrag senast den 1 december i år, anlita en konsult som ska göra
miljökonsekvens-beskrivning, genomföra åtgärden och ansöka om
lagligförklaring av kvarvarande dammdelar.
En del delägare känner sig tvungna att gå med på en total avsänkning pga
den ekonomiska risk de utsätter sig för genom att neka. Tekniska
förvaltningen har bett alla delägarna om deras åsikter angående om de vill att
kommunen ska ta på sig ett huvudmannaskap för åtgärden eller inte.
Bräkneåns vattenråd, genom Knut Svensson, har i skrivelse framfört att man
inte kan inrikta sig enbart på utrivning, utan bör ta hänsyn till sakägarnas
förslag om åtgärder för att åtgärda vandringshindret med bibehållen
vattenspegel och landskapsbild. Knut Svensson har också delat med sig av
en skrift om utrivning av Stendalsmöllans damm.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att
kommunen tar huvudmannaskapet för total avsänkning av dammen under
förutsättning att alla delägare vill det.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Tommy Andersson
(S), Peter Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C).
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Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå kommunstyrelsen att besluta att kommunen inte tar på sig
huvudmannaskapet för total avsänkning av dammen utan fortsätter
diskussionerna med länsstyrelsen och övriga berörda markägare om
alternativa lösningar.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
besluta att kommunen inte tar på sig huvudmannaskapet för total avsänkning
av dammen utan fortsätter diskussionerna med länsstyrelsen och övriga
berörda markägare om alternativa lösningar.
________________
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§ 457

Dnr 2016-000642 253

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggenområdet
Sammanfattning
MAX Hamburgerrestauranger AB önskar köpa ca 4000 kvm i
Viggenområdet. Standardavtalet har redigerats med ändringar de önskat.
Bland annat en återköpsklausul om inte bygglov beviljas.
Som bilaga till köpeavtalet önskar de ett arrendeavtal på 25 år för att sätta
upp en pylon.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt bilagt avtal och att
godkänna bilagt arrendeavtal.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (L), Tommy
Andersson (S), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD)
och Kenneth Michaelsson (C).
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 föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt bilagt avtal och att
godkänna bilagt arrendeavtal.
Avtal, MAX 5, Dir: 2016-000642.
Arrendeavtal, Arrendeavtal pylon Ronneby (bilaga 2) Dir: 2016-000642.
________________
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§ 458

Dnr 2016-000294 252

Förslag till inköp av mark i Kallinge
Sammanfattning
Kalleberga 30:1, 9:8 och 9:9 kommer snart att säljas. Kommunen har fått
frågan om vi är intresserade.
Bedömning
Hela området som kommer att säljas är ca 75,5 ha. Området kan säljas i
delar. En del av Kalleberga 30:1, ca 2,3 ha ligger mittemot Junibacken. Del
av denna är detaljplanelagd.
En del går längsmed kommunens mark ner mot Halsjön. Denna del är ca 35
ha. Övriga delar ligger längre norr om Kallinge.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för förhandling om
köp av del av Kalleberga 30:1.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) och
Tommy Andersson (S).
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 återremittera ärendet för
förhandling om köp av del av Kalleberga 30:1.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen, Eva Lydin
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§ 459

Dnr 2016-000647 253

Ronneby 22:1 - Fastighetsreglering Viggenområdet
Sammanfattning
Hugal Fastighets AB önskar köpa till ca 900 kvm i anslutning till Odlingen
3.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna försäljning i enlighet med bilagt avtal.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M)´och ledamot Malin Norfall (S).
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
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna försäljning i enlighet med bilagt
avtal.
Avtal, Hugal tillköp, Dir.nr: 2016-000647
________________
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§ 460

Dnr 2016-000378 4201

Länsstrategi ANDT Alkohol, narkotika, dopning och
tobak Blekinge län 2016-2020
Sammanfattning
Ronneby kommun har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter till
länsstyrelsen på förslaget till länsstrategi ANDT 2016 - 2020. Synpunkter
har inhämtats från Utbildnings- Fritid och kultur- och Socialförvaltningen
samt kommunens folkhälsoråd.
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 1 november 2016, behandlat
förslaget och vill från Ronneby kommun lämna följande sammanfattande
synpunkter:
Yttrande
Ronneby kommun instämmer i länsstrategins syfte att förverkliga de
nationella ANDT-politiska målen och skapa en gemensam plattform för
arbetet, där tydliggörande av roller och nyttjande av länets kompetens bidrar
till ett långsiktigt och hållbart ANDT-arbete. Strategin behandlar ett stort och
för folkhälsan betydelsefullt område, där samverkan är avgörande för ett gott
resultat. Den kan också ses som en viktig del i att uppnå intentionerna i såväl
Blekingestrategin som i länets gemensamma folkhälsopolicy.
Ronneby kommun instämmer även i att den länsgemensamma ANDTstrategin skall vara en gemensam utgångspunkt för folkhälsoarbetet inom
kommunerna, Landstinget Blekinge och polismyndigheten, samt vara
vägledande i styrning och genomförande. Ronneby kommun ställer sig
bakom de gemensamma handlingsstrategier som beskrivs inom
målområdena, samt ser positivt på organisationsstrukturen som ges i
förslaget. Positivt är även att tyngd läggs vid utvärdering och revidering som
båda är förutsättningar för ett fortsatt gott folkhälsoarbete.
Syfte, vision och övergripande mål är föredömligt kortfattat, dock uppfattas
övrig textmassa som aningen omfattande med många insatsområden och
indikatorer. Detta kan komplicera möjligheten till uppföljning och
utvärdering, och det är viktigt att ett dylikt dokument är levande och
uppföljningsbart, med tanke på de åtaganden som berörda aktörer ställer sig
bakom.
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Faktabakgrunden ger en ökad förståelse för vilka utmaningar som finns inom
området ANDT, och hur en förstärkt samverkan kan gynna en positiv
utveckling av folkhälsan inom detta område. Samtliga målområden beskrivs
utförligt och ger en bra bild av det förebyggande arbetets betydelse.
En aspekt som bör beaktas är att kommunen kan tolkas som flera instanser
där olika förvaltningar kan äga sina sakfrågor och därför bör involveras i
arbetet. Det är också av vikt att i det interna arbetet specificera vem eller
vilka funktioner som avses utifrån ansvarsfördelning och uppdragets
karaktär.
När det gäller insatser som beskrivs vill kommunen framhålla vikten av att
dessa ses som förslag, och att aktör och verksamhet som berörs bör ha
möjlighet att välja vilken metod som är bäst lämpad med utgångspunkt från
lokala förutsättningar. Exempelvis nämns i mål 6 att ett av insatsområdena
ska vara att utveckla ett uppföljningssystem kring barn och ungas hälsa. Ett
sådant arbete förutsätter att de verksamheter inom kommunen som berörs,
såsom skolhälsovården, måste involveras i hela processen för ett lyckat
resultat. Detta gäller även för de insatser under mål 2 som inbegriper att
olika handlingsplaner ska utarbetas inom kommunens olika verksamheter till
exempel tobaksfri skoltid. Det finns i nuläget och fram i tiden extraordinära
utmaningar inom skolverksamheten i form av kulturellt betingade synsätt på
tobaksbruk som inte är i samklang med svensk gällande lag. Detta kräver
större riktade insatser och mångkulturell kompetens vilket är något som
skulle kunna övervägas som en insats inom målområde 2.
Vidare vill Ronneby kommun också lyfta att det i förslaget till strategi
saknas en tidplan för de olika insatsernas genomförande. Denna
komplettering bör göras skyndsamt, så även sammankallandet av respektive
grupper för att påbörja arbetet då det redan förflutit en tid av den period
strategin avser.
Bedömning
Den sammanfattade bedömningen är att Ronneby kommun står bakom
förslaget med ovan nämnda synpunkter i beaktande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig
bakom förslaget till länsgemensam strategi ANDT med hänsyn taget till i
yttrandet angivna synpunkter
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Peter Bowin (V) och Roger Gardell (L).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa
sig bakom förslaget till länsgemensam strategi ANDT med hänsyn taget till i
yttrandet angivna synpunkter.
________________
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§ 461

Dnr 2016-000620 170

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

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

-

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

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S) och Kenneth
Michaelsson (C).
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 föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta
-

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

-

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

________________
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§ 462

Dnr 2016-000438 49

Anhållan om stöd från Ronneby kommun och
deltagande som samarbetspartner vid Svenska
Mästerskapet för brukshundar den 23-26 augusti 2018 i
Blekinge och firandet av SBK:s 100-årsjubileum
Sammanfattning
Svenska Brukshundsklubben Blekingedistriktet har ansökt om stöd för
lansering av evenemanget Svenska Mästerskapen för brukshundar den 23-26
augusti 2018 och firandet av SBK:s 100 –års jubileum. Klubben önskar ett
bidrag om 6 000 kr 2016, 12 000 kr 2017 samt 12 000 kr 2018. Liknande
ansökan är ställd till övriga kommuner i länet då var och en är värd för var
sin tävlingsklass.
Bedömning
Brukshunds-SM är ett stort evenemang och Ronneby kommun har tecknat ett
avtal om användandet av Brunnsparken. Kommunen har redan via detta avtal
ett stort ekonomiskt åtagande i samband med tävlingarna 2018. Detta
åtagande är till exempel soptömning, latrintömning, toaletter, framdragning
och förbrukningskostnader för el, scenvagn och mobilt kontor inklusive
transport och montering, läktare, framtagning och utplacering av
blomstergrupper och parkbänkar, personal på plats under hela evenemanget
samt marknadsföring via hemsida och marknadsföringsskyltarna vid E22.
Det är dock förståeligt om klubben behöver medel innan själva evenemanget
för bl a marknadsföring. Ronneby och Blekinge får via evenemanget en stor
marknadsföringsyta som bör utnyttjas. Därmed föreslås att Ronneby
kommun bidrar med ansökta medel för 2016 och 2017. 2018 anses bidraget
få ingå i det ekonomiska åtagande som kommunen redan har gjort via avtal.
Medlen för 2016 och 2017 föreslås utbetalas samtidigt och i år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
besluta att bevilja Svenska Brukshundsklubben Blekingedistriktet stöd för
lansering av Svenska Mästerskapen för brukshundar. Stödet omfattar totalt
18 000 kr för åren 2016 och 2017. För 2018 anses stödet om 12 000 kr ingå i
Ronneby kommuns sedan tidigare ekonomiska åtagande. Finansiering sker
via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin Norfall (S).
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 beslutarföreslå kommunstyrelsen besluta att
bevilja Svenska Brukshundsklubben Blekingedistriktet stöd för lansering av
Svenska Mästerskapen för brukshundar. Stödet omfattar totalt 18 000 kr för
åren 2016 och 2017. För 2018 anses stödet om 12 000 kr ingå i Ronneby
kommuns sedan tidigare ekonomiska åtagande. Finansiering sker via
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
________________
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§ 463

Dnr 2016-000561 265

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 464

Dnr 2016-000217 040

Tilldelning av medel till kostenheten för asylsökande
barn
Sammanfattning
I dagsläget finns 435 asylsökande barn i Ronneby kommun enligt
Migrationsverkets statistik. En stor del av dessa barn är inskrivna i den
kommunala förskole- och skolverksamheten. Kostenheten har vidtagit
åtgärder för att täcka dom merkostnader detta inneburit men inte lyckats fullt
ut. För att kunna uppehålla en fortsatt god standard på måltiderna inom

Källa: Migrationsverket
Bedömning
Ronneby kommun har möjlighet att söka ersättning från Migrationsverket
enligt schablon för barn som är asylsökande. Idag söker respektive skola för
dessa barn. Ersättningen ska täcka de kostnader som kommunen har för
förskolan eller utbildningen. Tekniska förvaltningen föreslår att Kostenheten
tilldelas en procentsats av schablonbeloppet per barn baserat på ålder för att
täcka kostnaden för måltider.
Nedan uträkning baseras på dagsportioner, det vill säga, i siffrorna för
förskola samt årskurs F-6 så finns även frukost och mellanmål inräknat. Då
barn i årskurs 7-9 och gymnasiet inte har frukost och mellanmål är deras
livsmedelskostnad lägre.
Beräkning portionskostnader asylsökande
Kostnad per år livsmedel
Personalkostnad per portion
Livsmedel + personalkostnader

Fsk
F
Åk 1-6 Åk 7-9 Gymn
2 900 3 139 3 139 2 428 2 624
4 214 4214 4214 4214
4214
7 114 7 353 7 353 6 642 6 838

Sökbart belopp Migrationsverket
60 800 49 700 97 500 97 500 110 800
Måltider % av sökbara belopp Migrationsverket inkl personal
12%
15%
8%
7%
6%
Kronor
7 114 7 353 7 353 6 642 6 838
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Källa: Migrationsverket

Källa: Migrationsverket
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Ksau att föreslå Ks att föreslå Kf:
Att Kostenheten tilldelas medel beräknat på procentsats av
schablonbelopp, av den från Migrationsverket erhållna ersättningen, för att
finansiera måltiderna.
-

Att ärendet remitteras till Utbildningsnämnden.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Peter
Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C),
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på återremiss.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen, Elena Johansson
Utbildningsförvaltningen, Inger Hjort
Kommunledningsförvaltningen, Sabina Bico
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§ 465

Dnr 2016-000640 334

Utredning hundrastgårdar
Sammanfattning
Under de senaste åren har ett flertal medborgarförslag inkommit med
önskemål om en hundrastgård, ett inhägnat område där hundar får möjlighet
att träffas, leka och springa fritt utan att störa trafiken, skrämma hundrädda
eller vilda djur. Förslagsställarna menar på att det är viktigt att hundar får
socialiseras på ett naturligt sätt med andra hundar genom att umgås med
andra hundar utan att vara kopplade.
Utredningens syfte har varit att hitta möjliga platser för en hundrastgård samt
göra kostnadsberäkning.
Bedömning
I Ronneby centrum är antalet hundar störst och därför bör en hundrastgård i
första hand placeras där, helst i ett område som är lättillgängligt både för
gående och med bil. Dessutom bör rastgården inte ligga alltför nära
bebyggelse eftersom den kan vara störande.
Utredningen har kommit fram till tre lämpliga platser för en hundrastgård
Förslag A: Snäckebacken ,Ronneby 24:7
1263m2
Denna yta går att göra både mindre och större, samt ändra form och då
kunna få med buskar och träd i inhägnaden. Platsen ligger nära staden, bra
med parkeringsmöjligheter precis nedanför, nära den nya lekplatsen, det
finns belysning och bänkar samt att det är en gräsmatta som redan sköts.
Det finns både trappor och stigar för att ta sig upp på höjden vilket gör det
möjligt även för funktionsnedsatta personer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att en hundrastgård ska anläggas i kommunen
och besluta om förslag A,B eller C ska antas.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (L), Malin
Norfall (S), Anna Carlbrant (RP), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD)
och Tommy Andersson (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på återremiss med uppdraget att ta
fram förslag på två platser som båda ryms inom en budget på 50 000 kr samt
att förslagen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari år
2017.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet och uppdrar
miljösamordnare Karin Lundberg att ta fram förslag på två platser som båda
ryms inom en budget på 50 000 kr samt att förslagen ska redovisas till
kommunstyrelsens arbetsutskott i januari år 2017.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen, Karin Lundberg
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§ 466

Dnr 2016-000661 4018

Förlängning av Ronneby Kommuns miljömål 2014-2016
Sammanfattning
Förslag miljöprogram 2017-2020 hinner inte bli klart till början av 2017
därför vill vi förlänga Ronneby kommuns miljömål 2014-2016 till dess att
Miljöprogram 2017-2020 antas
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att förlänga Ronneby kommuns miljömål 20142016 till dess att Miljöprogram 2017-2020 antas.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) och
Kenneth Michaelsson (C).
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 som i sin
tur föreslår kommunfullmäktige att förlänga Ronneby kommuns miljömål
2014-2016 till dess att Miljöprogram 2017-2020 antas.
________________
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§ 467

Dnr 2015-000434 730

Nya taxor 2016 Äldreförvaltningen
Sammanfattning
Avgift utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp till maxavgift.
Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras avgift per timme. Timtaxan
är 0,5 procent av prisbasbeloppet, 221,50 kronor.
En övergång till ÄBIC medför att den nuvarande nivåindelningen måste
överges.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ta bort ärendet från dagordningen
enligt beslut under §447.
________________
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§ 468

Dnr 2016-000012 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting, Att stärka det systematiska arbetet för
att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Anna Carlbrant (RP),
Roger Gardell (L) och Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att lämna inbjudan utan
beaktande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna inbjudan utan beaktande.
________________
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§ 469

Dnr 2016-000013 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
- Arbetsmiljöverket, Resultatet av inspektionen 28 september 2016
-

Lantmäteriet, Underrättelse om beslut. Ledningsåtgärd berörande
vatten- och avloppsledning mm från reningsverket i Bräkne-Hoby till
Järnaviks camping

-

Regeringen Miljö och energidepartementet, Överklagande i fråga om
förlängd igångsättningstid och ändring av villkor i gällande
tillståndsbeslut till utökad helikopterverksamhet och ändrad
skjutverksamhet vid Ronneby flottiljflygplats i Ronneby kommun

-

Region Blekinge, Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 inkl
beslutsunderlag

-

Region Blekinge, Ärendeförteckning över regionstyrelsens ärenden
den 12 oktober 2016

-

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 16:57

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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