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§ 493

Dnr 2015-000005 101

Val av justerare
Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 494

Dnr 2015-000179 101

Information Cefur
Sammanfattning
Johan Sandberg informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om arbetet på
Cefur och framtida planer.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S),
Kenneth Michaelsson (C) samt Roger Gardell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
_______________
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§ 495

Dnr 2014-000409 264

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49
Sammanfattning
1997 sålde Ronneby kommun fastigheten Ronneby 22:49 till Jan Thorén för
232 680 kronor. Sedan dess har den stått obebyggd mitt i Viggen-området.
Eftersom det är den enda markbiten i området som vi inte förfogar över har
den ibland låst eventuella etableringar. Under de senaste åren har
förhandlingar förts om att köpa tillbaka marken. Thorén har krävt bytesmark
och olika områden har diskuterats.
Bedömning
Ronneby 22:49 är 3324 kvm. Denna byter vi mot del av Svenstorp 2:2.
Marken byts i befintligt skick och mellanskillnaden i pengar som betalas till
kommunen blir 1 702 500 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige godkänner avtalen och genomför affären.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD), Roger Gardell (L), Malin Norfall (S) samt Tommy Andersson
(S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna avtalen för fastigheterna Svenstorp 2:2
och Ronneby 22:49.
________________
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§ 496

Dnr 2015-000602 253

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggenområdet
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Hugal Fastighets AB önskar köpa ca 5000 kvm mark för att etablera ett
tankställe för biogas. Ett samarbetsavtal är upprättat för att visa parternas
ambition att etablera en komplett tankstation för biogas, bensin, disel och el
tillsammans med en snabbmatsrestaurang. Köparen önskar också option på
ca 3800 kvm mark för vidare etablering av långsam tankning av större
fordon.
Ett köpeavtal och ett optionsavtal är upprättade.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna avtalen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna avtalet för fastigheten Ronneby 22:1.
________________
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§ 497

Dnr 2015-000615 259

Fastställande av AF-delen Förstärkningsåtgärder
Reddvägen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Malin
Norfall (S) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att fastställa underlaget gällande
Fastställande av AF-delen Förstärkningsåtgärder Reddvägen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa underlaget gällande
Fastställande av AF-delen Förstärkningsåtgärder Reddvägen.
_______________
Exp:
Sattar Zad
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§ 498

Dnr 2015-000145 288

Ansökan om kommunal medfinansiering vid
standardförbättrande renovering av fastigheten
Kalleberga 8:21 i Ronneby kommun
Fritid- och kulturnämnden § 173/2015
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet
Genom ordföranden i Folkets Hus Föreningen i Kallinge har en önskan om
medfinansiering från kommunen gällande standardförbättrande renovering
av fastigheten Kalleberga 8 21 1 Ronneby kommun inlämnats.
Styrelsen for Kallinge Folkets Hus har lämnat en ansökan till Boverket om
bidrag till allmänna samlingslokaler.
Den totala kostnaden for renoveringsbehovet är beräknat till 3'000 tkr. För
ett positivt beslut från Boverket krävs att kommunen åtar sig att medverka I
finansieringen av projektet med minst 30 procent av det bidragsunderlag som
Boverket fastställer i ärendet. Av ovanstående anledning vill styrelsen för
Kallinge Folkets Hus att Ronneby Kommun beslutar att gå med som
medfinansiär i projektet.
Samma förfrågan behandlades i såväl fritid- och kulturnämnden under §
74/2015 och i kommunstyrelsen § 219/2015.
Bedömning
Bedömningen från fritid- och kulturförvaltningen är densamma som vid
förra ärendehandläggningen. Sedan tidigare pågår en diskussion kring
samlingslokaler i Ronneby kommun och dess kommundelar. På några orter
är man väl försedd med lokaler under olika föreningars huvudmannaskap
men i Kallinge är det endast Folkets Hus lokalerna som fyller funktionen av
samlingslokal/allaktivitetshus. Det finns samtidigt ett stort behov i Ronneby
att hitta och utse lokaler som kan få status av samlingslokal/allaktivitetsyta.
En medfinansiering av denna storlek bör finnas med i helheten över
Ronneby kommuns samlingslokaler och diskussionen kring detta bör tas i
samband med budgetäskanden.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till Kallinge Folkets Hus
intentioner att rusta upp och renovera en funktionell byggnad.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till Kallinge Folkets Hus
intentioner att rusta upp och renovera en funktionell byggnad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD) samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Ronneby kommun ska
medfinansiera renoveringen av fastigheten Kalleberga 8:21 med 900 000
kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
Ronneby kommun ska medfinansiera renoveringen av fastigheten Kalleberga
8:21 med 900 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda
händelser.
________________
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§ 499

Dnr 2015-000595 022

Äskande av medel för en assistenttjänst,
Överförmyndarnämnden
Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har tidigare under 2015 äskat om utökad tilldelning
av resurs så att verksamheten ska komma att omfatta totalt tre
handläggartjänster från och med 2016.
Nämnden har, sedan en tid tillbaka, en än mer ansträngd situation. Detta med
anledning av den stora tillströmningen av ensamkommande barn. För vart
och ett av dessa barn, ska god man förordnas.
Nämnden framlade, 151123, begäran om förstärkning med 0,5 tjänst.
Nämnden hanterade då 140 godmanskap för ensamkommande barn, vilket
ställdes i relation till de 32 godmanskap vid rapporten för tertial 2, 2014.
Sedan nämnda äskande, har antalet godmanskap för ensamkommande barn
fortsatt att öka kraftigt och uppgår i dagsläget till 185 och förväntas öka
ytterligare.
Denna stora och snabba ökning har inneburit och innebär, att
handläggningstiderna för utredning, beslut, arvodering, granskning m m
kraftigt förlängts.
Äskande
Nämnden kan, med hänvisning till ovanstående, konstaterar att det föreligger
behov av ytterligare utökning av nämndens tilldelning av resurs och äskar
härmed medel för totalt en hel tjänst (1,0 assistenttjänst), i enlighet med
beslut i nämnden 151208. Detta äskande ersätter det från 151123.
Kostnaden för en hel assistenttjänst kommer, enligt beräkning av
ekonomienheten, att uppgå till 422 tkr för helår. Ovan begärd
resursförstärkning, skulle innebära att nämnden förfogar över totalt fyra
tjänster, innebärande tre handläggartjänster och en assistenttjänst.
Avseende nämndens samlade uppdrag, är bedömningen att detta inte kan
genomföras på ett rättssäkert och kvalitetssäkert sätt med en resurstilldelning
som är mindre än 4,0 tjänst.
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att medel ska beviljas medel
Överförmyndarnämnden på 422 tkr för en hel assistenttjänst.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja Överförmyndarnämnden
medel på 422 tkr för en hel assistenttjänst. Finansieras av generellt
statsbidrag för flyktingmottagning.
________________
Exp:
Överförmyndarnämnden
Ekonomienheten
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§ 500

Dnr 2015-000620 049

Äskande av medel till utbildning av gode män
Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har, enligt bestämmelser i Föräldrabalken, ansvar
för att blivande gode män får adekvat utbildning.
För kostnader för dessa utbildningar har det tidigare funnits möjlighet för
Överförmyndarnämnden att ansöka om medel från Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har i nuläget inga medel för detta ändamål samt saknas det
besked om huruvida nya medel kommer att tillskjutas under 2016.
Äskande
Nämnden kan, med hänvisning till ovanstående, konstaterar att det föreligger
behov av tilldelning av resurs för genomförande av planerade utbildningar av
gode män till ensamkommande barn under 2016.
Kostnaden per person vid ett utbildningstillfälle uppgår till ca 1 tkr. Det
beräknas ett deltagande om 15 presumtiva gode män per utbildningstillfälle,
innebärande en kostnad per tillfälle uppgående till 15 tkr.
Nämnden äskar härmed medel för totalt 6 (sex) utbildningstillfällen under
2016, till en total kostnad av 90 (nittio) tkr
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att medel ska beviljas medel
Överförmyndarnämnden till utbildning av gode män på 90 tkr.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja Överförmyndarnämnden
medel till utbildning av gode män på 90 tkr. Finansieras av generellt
statsbidrag för flyktingmottagning.
________________
Exp:
Överförmyndarnämnden
Ekonomienheten
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§ 501

Dnr 2015-000626 049

Äskande av medel till inköp av arkivskåp
Överförmyndarnämnden
Sammanfattning
Med anledning av den stora ökningen av godmanskap för ensamkommande
barn har det för Överförmyndarnämnden uppstått två kostnader, vilka
svårligen kunnat förutses.
1. Kostnad för inköp av aktskåp, enligt offert: 32 tkr
2. Kostnad för genomförd utbildning av gode män enligt faktura: 20 tkr
Totalt: 52 tkr. Punkten 2 ovan avser genomförd utbildning av gode män till
ensamkommande barn, vilken genomförts gemensamt av flera kommuner.
Nu aktuell kostnad (20 tkr) avser den del av utbildningskostnaden som faller
på Överförmyndarnämnden i Ronneby kommun. Denna typ av utbildning
har arrangerats även tidigare och då betalats med medel från Länsstyrelsen.
Då Länsstyrelsen vid tiden för den nu aktuella utbildningen inte längre
förfogade över sådana medel, uppstod en kostnad för respektive kommuns
Överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden har ett lagstadgat
utbildningsansvar och att god man deltagit i utbildning är även ett krav för
att vederbörande ska kunna bedömas som lämplig för godmansuppdrag. Med
hänvisning till ovanstående äskar nämnden tilläggsanslag med 52 tkr.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Överförmyndarnämnden ska
beviljas medel på 52 tkr till inköp av arkivskåp och fortbildning av gode män
till ensamkommande barn.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja Överförmyndarnämnden
medel på 52 tkr till inköp av arkivskåp och fortbildning av gode män till
ensamkommande barn. Finansieras av generellt statsbidrag för
flyktingmottagning.
________________
Exp: Överförmyndarnämnden, Ekonomienheten
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§ 502

Dnr 2015-000575 171

Information från räddningstjänsten östra Blekinge Handlingsprogram
Sammanfattning
Information från räddningstjänsten östra Blekinge – Handlingsprogram.
Deltar i debatten
I debatten ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 503

Dnr 2015-000096 179

Principer och ansvar för Ronneby kommuns
brandvattennät
Remissvar från Räddningstjänsten
Sammanfattning
Direktionen ställer sig positiv till att Miljöteknik får uppdraget att ansvara
för, underhålla samt funktionskontrollera brandpostsystemet. Vattennätet år
en gång byggt för att både klara dricksvattenforsörjning och brandsläckning,
Varför det borde vara effektivt att en aktör ansvarar för helheten. På sikt bör
systemet bli både billigare att underhålla och bättre for vattenkvaliteten då
flera brandposter kan tas bort vid införande av alternativsystem.
Direktionen bedömer att föreslagen utglesning av brandposter kan göras i
stora delar av kommunen förutom kring industrier, större byggnader, höga
byggnader (över 4 våningar), tät trähusbebyggelse och innerstaden (sluten
kvartersbebyggelse). Räddningstjänsten har tillgång till tankbilar i sådan
omfattning att vatten kan transporteras inom de områden där utglesning
kommer att ske. Direktionen ställer sig därför positiv till att Miljöteknik ges
uppdraget. Räddningstjänsten kommer att samverka med bolaget för att
fastställa nya brandpostkartor i kommunen.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Peter
Bowin (V).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att
vidare utreda ansvar för kostnad samt ansvarsfördelning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att
vidare utreda ansvar för kostnad samt ansvarsfördelning.
_______________
Exp:
Anders Engblom
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§ 504

Dnr 2015-000603 170

Hemställan om beslut om taxor för tillsyner och
tillstånd år 2016 för räddningstjänsten östra Blekinge
Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag:
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
och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Föreslagna taxor
framgår av bilaga. Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om att
taxorna ska fastställas gälla från och med den 1 januari 2016.
Bedömning
Av 2 kap. 3 § kommunallagen följer att kommuner inte får fatta beslut med
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte
finns synnerliga skäl för det. Huvudregeln är därför att förbud mot
retroaktiva avgifter råder.
Föreslagen taxa för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
innebär en sänkning av avgifterna i förhållande till 2015 års taxa. Den nya
taxan bedöms därför inte vara till nackdel för kommunens medlemmar och
kan därför börja gälla från den 1 januari 2016.
Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillstånd
innebär dock en höjning av grundavgiften med 28 kr samt en höjning av
timtaxan med 14 kr. En höjd avgift anses vara till nackdel för kommunens
medlemmar. Några synnerliga skäl att frångå principen om förbud mot
retroaktiva avgifter har inte framkommit. Den nya taxan kan därför inte börja
gälla förrän efter att beslut fattats.
Det beslut genom vilket tidigare fastslagna taxorna beslutades var formulerat
på så sätt att taxorna endast gällde för 2015. Därför föreligger behov av
omedelbar justering av kommunfullmäktiges beslut.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor under 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016,
att fastställa förslag till grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor under 2016 att gälla från och med den 28 januari 2016,
samt
att förklara beslutet omedelbart justerat
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
-

fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor under 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016

-

fastställa förslag till grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor under 2016 att gälla från och med den 28 januari
2016, samt

-

förklara beslutet omedelbart justerat

_______________
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§ 505

Dnr 2015-000447 214

Översiktsplan - medborgardialog
Sammanfattning
Arbetet med översiktsplanen utgår från projekt- och kommunikationsplanen.
Projektet har inledningsvis kommunicerats med information till
kommuninvånarna genom ett vykort och en webbenkät. Svarsfrekvensen har
varit god. För att sprida kunskap om att arbetet med översiktsplanen har
startat och att det finns möjlighet att tycka till har även ett antal event såsom
marknader besökts. Ett arbete pågår också för att nå specifika grupper som vi
av erfarenhet och genom kunskap från forskning vet är svåra att nå bara
genom utskick till allmänheten. Dessa grupper har kontaktats genom att
exempelvis besöka skolklasser.
På KS 2015-10-06 framkom önskemål om en ökad grad av politikernärvaro
under medborgardialogen.
Bedömning
Under våren (februari-april) 2016 planeras dialogen fortgå genom möten
med samhälls- och intresseföreningar runt om i kommunen, så kallad
platsdialog. Mötena planeras till 5-6 stycken utifrån geografiska indelningar
av kommunen och kommer handla om de boende och verksammas egna
bilder av bygdernas förutsättningar och möjligheter utifrån temaområdena
boende & livsmiljö, kommunikationer & infrastruktur samt näringsliv &
sysselsättning. Mötena kommer att ske på kvällstid och på olika platser i
kommunen. Vid dessa tillfälle föreslås två till tre politiska representanter
delta.
Förslag till beslut
Att översiktsplanens styrgrupp utser politiska representanter som deltar vid
platsdialogmötena.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Lova
Necksten (MP), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att återrapportering sker vid första
sammanträdet för kommunstyrelsens arbetsutskott inför kommunstyrelsen
sammanträde samt att orterna slås ihop enligt följande:
-

Hallabro, Belganet & Backaryd

-

Bräkne-Hoby, Västra kusten & Saxemara

-

Eringsboda

-

Kallinge, Ronneby & Johannihus

-

Listerby & Östra kusten

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att två representanter från
kommunstyrelsens arbetsutskott närvarar vid varje möte med orterna.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framföda yrkanden
och finner bifall för desamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
-

återrapportering sker vid första sammanträdet för kommunstyrelsens
arbetsutskott inför kommunstyrelsen sammanträde samt att orterna
slås ihop enligt följande:
Hallabro, Belganet & Backaryd
Bräkne-Hoby, Västra kusten & Saxemara
Eringsboda
Kallinge, Ronneby & Johannihus
Listerby & Östra kusten

-

två representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott närvarar vid
varje möte med orterna

________________
Exp:
Kristina Eklund
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§ 506

Dnr 2015-000611 001

Kallinge Torg - Hyresavtal
Socialnämnden § 183/2015
Sammanfattning
Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet.
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda om det är
möjligt att utöka antalet lägenheter från nuvarande fyra till sex lägenheter på
den befintliga gruppbostaden Kallinge torg. Eftersom närliggande lokaler är
tomma (före detta folktandvården) sedan en tid tillbaka så är detta möjligt.
RonnebyHus som är fastighetsägare har tagit fram ett förslag till byggnation
av lägenheter i den tomma lokalen.
Bakgrund
Gruppbostaden är belägen centralt vid torget i Kallinge och är med sitt läge
ett attraktivt boende. På grund av brist på boendeplatser är behovet stort att
skapa fler lägenheter för personer med funktionsnedsättning som blivit
beviljade insatsen bostad med särskild service. För närvarande finns ett antal
beslut som inte är verkställda. Ombyggnaden kommer också att innebära att
tillgängligheten i den befintliga gruppbostaden ökar då
gemensamhetsutrymmet blir större. Nuvarande utrymmen är trånga och det
är svårt att komma fram med rullstol/rullator i de gemensamma utrymmena.
Men även den fysiska arbetsmiljön för personalen blir bättre då det blir
lättare att ge personalstöd vid förflyttningar m.m. Brandsäkerheten kommer
också att blir högre då ett sprinklersystem kommer att installeras i hela
gruppbostaden. Utemiljön kommer också att fräschas upp och en uteplats
kommer att anläggas i anslutning till gruppbostaden.
Bedömning
RonnebyHus som fastighetsägare har inkommit med två alternativ till avtal
på 10 år alternativt 20 år. Om avtalet tecknas på 10 år blir kostnaden 116 550
kr dyrare per år.
Förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige att teckna nytt hyresavtal med RonnebyHus
på 10 år.
att Socialnämnden beslutar om att utöka befintlig gruppbostad, Kallinge torg
med två lägenheter till totalt sex lägenheter.
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Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige tecknar nytt
hyresavtal med RonnebyHus på 10 år.
Utöka befintlig gruppbostad, Kallinge torg med två lägenheter till totalt sex
lägenheter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till den första att-satsen i
socialnämndens beslut.
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet kompletteras med
ekonomisk redovisning till kommunstyrelsens sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för desamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att teckna nytt hyresavtal med RonnebyHus på 10 år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet kompletteras med
ekonomisk redovisning till kommunstyrelsens sammanträde.
_______________
Exp:
Socialnämnden
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§ 507

Dnr 2015-000610 001

Underlag nya förskoleplatser i Kallinge samt behov av
utbyggnad av förskolan i Kallinge.
Sammanfattning
Förskolechef Malin Valtersson och skolområdeschef Ingela Berg har
presenterat underlag för ökat behov av förskoleplatser i Kallinge. Det ökade
trycket i Kallinge beror både på fler nyfödda barn och fler inflyttade
barnfamiljer. I dagsläget står ca 60 barn på kö för att placeras i Ronneby och
Kallinge fram till januari 2016. Efter årsskiftet kommer det att vara
fullbelagt i såväl Kallinges, Backaryds som i Ronnebys förskolor. Detta trots
att man öppnar två nya avdelningar på Påtorp i januari 2016.
Förslag har framtagits på dels en kortsiktig, dels en långsiktig lösning på
förskoleproblematiken i Kallinge. I samverkan med AB Ronnebyhus föreslås
lokalresurs (paviljong) i form av förskolebyggnad täcka den akuta bristen
redan under våren 2016.
1. Lokalresurser i form av förskolebyggnad för att täcka akut brist redan
under våren 2016. Detta sker genom en nära lokalisering till
Mumindalens förskola, i överenskommelse med AB Ronnebyhus.
2. Medel motsvarande 3 918 tkr för helår behöver tillföras under 2016 till
verksamhetskostnader fördelade:
2.1. 2 335 tkr -Personalkostnader
2.2. 816 tkr Hyreskostnad (Ronnebyhus beräknat 10 år)
2.3. 356 tkr Kostenheten
2.4. 11 tkr Städkostnader
2.5. 400 tkr Inredning/pedagogiskt material (engångskostnad)
Månadskostnad beräknad till 293 tkr.
Den årliga driftskostnaden är 3 518 tkr beräknad på 10 års
avtalsperiod med AB Ronnebyhus.
Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström förevisade förslag till
paviljonglösning, där lokalytan för en förskola med två avdelningar uppgår
till 320 kvm. Paviljongen föreslås placeras i nära anslutning till
Mumindalens förskola; vid de sk Fruktgårdarna på Almvägen i Kallinge.
Vidare redogjorde Borgström för de drifts- och uppstartskostnader som nu
framtagits. Uppstartskostnaden för år 2016 är nu framräknad till sju
tolftedelar av 3 518 Tkr + 400 Tkr; dvs 2 052 Tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(47)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Socialnämndens beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom rubricerat förslag och
hemställa;
- Att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i
uppdrag att teckna hyresavtal med AB Ronnebyhus.
- Att utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat att teckna
hyresavtal i det fall bifall ges till uppdraget.
- Att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tillför medel för den totala
etablerings- och verksamhetskostnaden för en förskola med två
avdelningar enligt lösningen under 2016.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S) samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar följande:
-

att ge utbildningsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med AB
Ronnebyhus

-

att bevilja utbildningsnämnden medel på 2 052 tkr för 2016. Medlen
tas från det generella statsbidraget

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

ge utbildningsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med AB
Ronnebyhus

-

bevilja utbildningsnämnden medel på 2 052 tkr för 2016. Medlen tas
från det generella statsbidraget
________________
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§ 508

Dnr 2015-000251 214

Detaljplan Ronneby 25:11
Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande:
Sammanfattning
Adress: Kilenområdet
Detaljplanen för Kilenområdet har varit utställd för granskning under tiden
17 september till den 8 oktober 2015. Myndigheter och berörda
fastighetsägare m.fl. har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenterats i
granskningsutlåtande (se bilaga). Bl.a. har länsstyrelsen synpunkter mot
kommunens beskrivning av erosionsrisker samt hur kommunen planerar
saneringen; Abri och kommunstyrelsen vill att parkeringsområdet norr om
Kilen skall utökas; dessutom vill kommunstyrelsen att gång- och cykelvägen
vid Fredriksbergsbron samt planbestämmelse f1 skall utgå ur planen.
Planförslaget har reviderats. Bl.a. utgår gång- och cykelvägen vid
Fredriksbergsbron. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 oktober
2015 att ge Miljö- och byggnadsförvaltning i uppdrag att ställa ut det
reviderade planförslaget för granskning.
Granskningsställningen är från den 11 december t.o.m. den 31 december
2015. Fullständiga handlingar med bilagor m.m. finns på
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/kilen/
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S),
Tommy Andersson (S) samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att beteckningen f1 för det Röda
magasinet tas bort.
Ledamot Malin Norfall (S) yrkar bifall till beslut från miljö – och
byggnadsnämnden 2015-10-22 § 205.
Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar att samtliga beteckningar för det Röda
magasinet tas bort.
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Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförande
Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Votering begärs. Ordförande meddelar att eget yrkande är huvudförslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta följande beslutsgång:
Ja-röst för Malin Norfalls (S) yrkande
Nej-röst för Nicolas Westrups (SD) yrkande
Omröstningsresultat 1
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfalls (S) yrkande till
motförslag med 4 ja-röster mot 2 nej-röster. 1 avstår från att rösta.
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L
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Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer eget yrkande mot Malin Norfalls
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
ordförande Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Votering begärs. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta följande
beslutsgång:
Ja-röst för ordförande Roger Fredrikssons (M) yrkande
Nej-röst för Malin Norfalls (S) yrkande
Omröstningsresultat 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla ordförande Roger
Fredrikssons (M) yrkande med 4 ja-röster mot 3 nej-röster.
Ledamöter

Parti

Roger Fredriksson (ordf.)
Kenneth Michaelsson
Roger Gardell
Malin Norfall
Tommy Andersson
Peter Bowin
Nicolas Westrup

M
C
L

Ja-röst

Avstår från att
rösta

X
X
X

S

X
X
X

S
V
SD

Nej-röst

X

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
beteckningen f1 för det Röda magasinet tas bort.
________________
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§ 509

Dnr 2015-000587 020

Korrigering av pensionsavsättning
Sammanfattning
I Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, som gäller
från 2011-01-01, regleras att de politiker som erhåller begränsat årsarvode,
ska få en pensionsavsättning på 4,5 %. Detta har förbisetts av
administrationen, varför en korrigering behöver göras.
Bedömning
Korrigeringen omfattar åren 2011, 2012, 2013 och 2014. I tidigare lokala
avtal är det inte angivet vilken åldersgräns som gäller. Det finns möjlighet
att för den aktuella perioden välja att avsätta antingen fram till 65 år eller till
67 år. Fr.o.m. 2015 omfattas man av avsättningen fram till 67 år. Kostnaden
för korrigering med utgångspunkt upp till 67 år, blir ca 59 410kr.
Förslag till beslut
Att korrigera pensionsavsättningen under åren 2011 -2014, med
utgångspunkt från avsättning fram till 67 år.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget samt att
medlen tas från centrala konton.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
korrigera pensionsavsättningen under åren 2011 -2014, med utgångspunkt
från avsättning fram till 67 år. Medlen tas från centrala konton.
________________
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§ 510

Dnr 2015-000618 009

Starta egetprogram för nyanlända
Sammanfattning
SEFI är ett starta eget program för nyanlända som ger varje deltagare en unik
möjlighet att starta ett företag som blir långsiktigt hållbart. Genom ett nära
samarbete med SFI och Arbetsförmedlingen rekryteras ett urval av lämpliga
kandidater och efter intervjuer och testning startar själva utbildningen.
Under den 5 veckor långa, högklassiga utbildningen, som leds av erfarna och
språkkunniga utbildare, förbereds varje deltagare på att starta ett eget
företag. Efter utbildningen får deltagarna träffa erfarna rådgivare och ta
beslut att starta sina företag på riktigt. Dessa rådgivare kommer såväl från
näringslivsstödjande organisationer såsom, ALMI, Nyföretagarcentrum,
Skatteverket mfl, samt från Näringslivets aktörer såsom, revisionsbolag,
banker, sälj och marknadsföringsspecialister.
Samtliga deltagare som startar fortsätter sedan att arbeta med sitt företag, på
plats i SEFIs fullutrustade inkubatorlokaler, under ledning av professionella
rådgivare. Deltagarna får löpande uppföljning av varje framgångsfaktor
inom sitt företagande; försäljning, marknadsföring och ekonomi.
Under 25 veckor genomförs denna löpande coachning och träning för att
säkerställa att deltagarna har bästa tänkbara förutsättningar att lyckas med
sina företag. Efter de 25 veckorna erbjuds företagen att gå in i nästa fas av
inkubatorn där de fortsatt har tillgång till kompetensen hos SEFI samtidigt
som de nu står på egna ben.
Projektet sträcker sig över hela 2016 med målsättning att bereda plats för 30
deltagare. I konceptet ingår projektledning, anpassade lokaler på Soft Center,
utbildning samt kvalificerad rådgivning. Till projektet knyts också två
personer med lämplig kunskap och invandrarbakgrund som kommer att
fungera som rådgivare/tolkar under hela projektet
Kostnadsram för projektet är 2.1 mkr exklusive kostnad för tolk/rådgivare.
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Bedömning
Projektet kommer att skapa en unik möjlighet för en snabb företagsstart med
bästa möjliga förutsättningar. Det borgar för hög överlevnad och ger stort
bidrag till Ronnebys näringsliv.
Målsättningen är att minst 50 % av deltatagarna startar upp sin verksamhet
under projekttiden.
Förslag till beslut
Att medel om 2,1 mkr beviljas för uppstart av projektet. Med hänsyn till de
förberedelser som projektet kräver och den avgränsade tidsramen för
genomförande som gäller behöver projektstart ske omgående.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) samt Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att medel om 2,1 mkr beviljas för
uppstart av projektet
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
bevilja medel om 2,1 mkr för uppstart av projektet.
_______________
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§ 511

Dnr 2015-000487 829

Alternativa lokaliseringsplatser - gräsytor, konstgräs
och anläggningar
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2015-08-27 ett uppdrag åt tekniska förvaltningen
och fritid- och kulturförvaltningen att utreda alternativa lokaliseringsplatser
för konstgräs/gräsplaner och kostnader för dessa till budgetberedningen.
I samband med diskussioner gällande konstgräs framkom behovet av en
långsiktig planering för var och hur utvecklingen ska ske gällande
anläggningar såsom konstgräs/gräsplaner, rekreation, friluftsliv mm.
Uppdraget innebär att presentera det område/plats där en fortsatt
nyetablering av fotbollsplaner kan anses viktig och är möjlig ur ett framtida
utvecklingsperspektiv. Samtidigt se över eventuella behov på befintliga
idrottsplatser. Inom kommunen finns i nuläget 15 gräsplaner, 5 gräsplaner ej
fullmått, 5 grusplaner samt en konstgräsplan. Under höst/vår 2015/2016 ska
en ny gräsplan ej fullmått anläggas på Brunnsvallen.
Listerby IK, Saxemara IF och Ronneby BK har den största ungdomsverksamheten i kommunen enligt redovisade underlag. Förutsättningar
gällande ”hemmaarena” skiljer sig mellan föreningarna i Ronneby kommun
där Saxemara har en gräsplan att tillgå, övriga föreningar har minst två och
upp till fyra planer att tillgå på hemmafronten. Att föreningar inte kan
bedriva verksamhet fullt ut på hemmaarenan påverkar tillgängligheten till
övriga planer främst i Ronneby. Trycket blir stort på Brunnsvallen,
Silverbergsplanen och Karlstorpsplanen under sommarsäsong.
Hyndekulla
I samtalen kring att etablera en ny plats med utvecklingspotential har
området mellan Kallinge och Ronneby i anslutning till Skärsjön, mellan
koloniområdet vid Kallinge och Hulta vid Ronneby nämnts som tänkbart.
Området är väldigt kuperat vilket kan ses på orienteringskartan som finns
som bilaga. Det stråk där en möjlig etablering av gräsytor kan göras
sammanfaller med en eventuell tänkt sträckning av ny väg.
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Härstorp
Det andra området som har diskuterats är norr om Härstorpsjön. En stor yta
som med sin tillgänglighet, närhet samt bredd i användninbgsområde lämpar
sig för en framtida utveckling av gräsytor/konstgräs med
övernattningsmöjlighete vilket skulle främja möjligheterna att arrangera
större tävlingar, läger mm under hela året. Viktigt för en sådan etablering är
att alla föreningar känner detta som en extra hemmaarena som alla är
delaktiga i.
Brunnsvallen:
Förutom den nya 7-manna plan som ska anläggas inom idrottsplats-området
finns det inte möjlighet till nya etableringar av planer. Det som kan göras är
utbyte av ytskick eller nytt underlag med konstgräs. B-planen håller inte
fullstorlek och en förstoring är mycket kostsam samtidigt som det påverkar
både omgivning och innehållet på ip menligt. A-planen håller fullstorlek
med löparbanor runt omkring.
Järnvallen:
Här finns kommunens enda konstgräsplan. Denna bokas ganska frekvent av
samtliga föreningar i kommunen under vintersäsongen. Inom området finns
även grus- och gräsplan. Möjligt att komplettera med ny fullstor fotbollsplan.
Hejan:
På området finns en fullstor fotbollsplan samt yta till en ny fullstor
fotbollsplan. har byggt ut och införskaffat nya omklädnings-rum samt
samlingslokaler. Saxemara har en stor verksamhet och ligger topp tre när det
gäller medlemmar mellan 7-25 år. Saxemara IF`s svårigheter att få till tider
på hemmaplan under sommartid påverkar uthyrningen av de befintliga
planerna i Ronneby. I förlängningen finns det ett stort behov av en ny
gräsyta oavsett andra satsningar på andra former av anläggningar.
Föreningen har ett bra samarbete med samhälls-föreningen på bygden.
Lokalerna används av flera föreningar.
Bräknevallen:
Inom idrottsplatsområdet finns ingen yta för nyetablering av planer.
Föreningen har under tidigare år använt Sanden som träningsyta.
I nuläget prospekterar föreningen kring en större anläggning med bl.a skate
på Sandenområdet. Det finns även planer på gräsyta för olika aktiviteter.
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Rydsplanen:
I nuläget finns ett samarbete mellan fotbollen och rugbyn. En plan används
uteslutande av rugbyn för träning och matcher. Johannishus SK är väl
försedd med planer, omklädningsrum mm.
Björkvallen:
Belganet/Hallabro IF har enligt egen utsago tillgång till att bedriva
verksamhet på två gräs- och en grusplan.
Åsavallen:
Listerby IK använder sig av två gräs- och en grusplan. Föreningen har
kommunens tredje största ungdomsverksamhet gällande fotboll.
Åsjövallen:
En gräs- och en grusplan finns till Eringsboda SK träning och matcher.
Vitavallen:
Backaryd SK har ett fullmått och en ej fullmått gräsplan att bedriva
verksamhet på.
Bedömning
De tre föreningarna Saxemara IF, Ronneby BK och Iliria är de föreningar
inom kommunen som har svårast situation med att få sin verksamhet att flyta
på gällande match- och träningsmöjligheter. Saxemara IF brist på yta på
hemmaarenan påverkar tillgängligheten till övriga planer främst i Ronneby.
Trycket blir stort på Brunnsvallen, Silverbergsplanen och Karlstorpsplanen
under sommarsäsong. För Saxemara IF´s del finns ett stort behov av att
utöka sin arena med en ny fotbollsplan. De fotbollsytor som i nuläget finns
inom Brunnsparkens område håller låg standard och är känsliga för
markförändringar och nederbörd vilket begränsar användandet av dessa.
Brunnsvallens utveckling hämmas av dess inramning. Ytan för att expandera
är starkt begränsad. I Saxemara på idrottsplatsen finns en förberedd plats för
en ny fullstor fotbollsplan. Den planerade 7-mannaplanen på Brunnsvallen
kommer att hjälpa till i planeringen av föreningarnas verksamhet. Ett
ytterligare komplement med fotbollsplan centralt belägen för dessa
föreningar skulle lösa många logistikproblem. Vid Knut Hahn finns den yta
som skulle ge hela idrottsplatsområdet med föreningar och skolor ett
välbehövligt lyft.
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Ur ett utvecklingsperspektiv finns behov av nya förutsättningar för
kommunens föreningar men även ur ett besöksnärings- och
marknadsföringsperspektiv där en ökad tävlingsverksamhet, cuper och
träningsläger skulle tillföra kommunen nya besökare och verksamheter året
om. Området vid Härstorp har en hög potentiell möjlighet att bli ett större
centra och ett komplement för samtliga föreningar inom kommunen ur ett
längre framtidsperspektiv men även på kort sikt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens au beslutar:
- att föreslå att en djupgående analys av Härstorps området ska genomföras
gällande etablering av aktivitetsytor såsom fotbollsplaner,
övernattningsstugor mm.
- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att lägga fram ett underlag både
kostnadsmässigt och helhetsmässigt gällande en konstgräsyta vid Knut Hahn
samt den påverkan etableringen får på övriga funktioner.
- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att lägga fram ett underlag
kostnadsmässigt gällande ett färdigställande av ny gräsyta på Hejan,
Saxemara.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att bordlägga ärendet till
kommande sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till
kommande sammanträde.
________________
Exp:
Tommy Johansson
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§ 512

Dnr 2015-000581 052

Fastställande av förfrågningsunderlag, renovering
matsalar och tillgänglighet
Projektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har framtagit förfrågningsunderlag för renovering av
Kallingeskolans matsal med tillgänglighetsanspassning. I upphandling finns
även option med på att renovera upp Fredriksbergskolan och
Skogsgårdskolan matsal.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Ksau att fastställa förfrågningsunderlaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa förfrågningsunderlaget.
________________
Exp:
William Lavesson
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§ 513

Dnr 2015-000580 052

Fastställande av förfrågningsunderlag, kök
Snäckebacksskolan
Projektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har framtagit förfrågningsunderlag för ombyggnad
av Snäckebacksskolans mottagningskök till tillagningskök, finns även med
option på att rusta upp matsalen på Snäckebacksskolan.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Ksau att fastställa förfrågningsunderlaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa förfrågningsunderlaget.
________________
Exp:
William Lavesson
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§ 514

Dnr 2015-000604 340

Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ett förslag till Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun har tagits
fram. Dokumentet uttrycker förhållningsätt för hur arbetet med dagvattnet
ska bedrivas i kommunen och riktar sig till tjänstemän, politiker,
fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer m.fl.
Bedömning
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Ronneby kommun fastställde 2014-01-30 nya lokala
miljömål för Ronneby kommun. I det beslutet finns följande mål.
2015 har en dagvattenpolicy upprättats där ansvarsfördelningen och
omhändertagande tydligt framgår. Vatten och avloppsplan finns för Ronneby
kommun 2014. I Ronneby kommuns Vatten och avloppsplan som antogs av
kommunfullmäktige 2014-04-24 finns åtgärder för dagvatten.
2015,tydliggöra ansvar för dagvatten inom och utanför verksamhetsområde.
Kartläggning av påverkan på Ronnebys dagvattensystem samt kartläggning
av dagvattnets påverkan på omgivningen.
Medverkan vid framtagande av policyn Arbetsgruppen i kommunen har
utgjorts av tjänstemän från Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Ronneby Miljö&Teknik
AB. Styrgrupp har utgjorts av Anna-Karin Sonesson (Samordning och
utvecklingschef), Anders Karlsson (Miljö- och byggnadsförvaltningen,
förvaltningschef), Hans Nilsson (VD ,Miljö&Teknik AB)
Policyn riktar sig till tjänstemän, politiker, fastighetsägare,
verksamhetsutövare, exploatörer m.fl.
Syftet med ” Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun”
Beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i
Ronneby kommun. Tydliggöra ansvarsfördelningen kring dagvatten inom
och utanför verksamhetsområde. Översiktlig redovisning av ämnen som
tillförs Ronneby dagvattensystem. Översiktlig redovisning av dagvattnets
påverkan på omgivningen. Klimatförändringarnas inverkan på Ronneby
dagvattensystem.
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Bedömning
I och med att Policy dagvattenhantering är framtagen anses Lokala
miljömålet samt åtgärder enligt Vatten- och avloppsplan vara genomförda.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår Kommunfullmäktige att anta Policy dagvattenhantering för Ronneby
kommun.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att bordlägga ärendet till
kommande sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till
kommande sammanträde.
________________
Exp:
Karin Lundberg
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§ 515

Dnr 2015-000007 101

Delegationsbeslut 2015
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Äldrenämnden.
Förslag till beslut
Att delegationsbesluten noteras till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att delegationsbesluten noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till
protokollet.
________________
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§ 516

Dnr 2015-000073 101

Information från kommundirektören
Sammanfattning
Kommundirektör Magnus Widén informerar kommunstyrelsens
arbetsutskott om:
-

ärendet Samordnad varudistribution

-

rekrytering av förvaltningschef till Fritid- och kulturförvaltningen

-

projektet Förändra radikalt

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S), Peter Bowin
(V), Nicolas Westrup (SD) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras 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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§ 517

Dnr 2015-000060 300

Arbetsplatser i stadshuset/Lokalutredningen för
stadshuset
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras 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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§ 518

Dnr 2015-000469 101

Sammanträdestider kommunstyrelsen och dess utskott
2016
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-24 om sammanträdestider för 2016.
Efter en genomgång har funnits att kommunstyrelsens sammanträde 7 juni
behöver flyttas eftersom kommunfullmäktige ligger redan veckan därpå. För
att ha ett justerat protokoll innan utskick till kommunfullmäktige förslås
därför att kommunstyrelsens möte flyttas från 2016-06-07 till 2016-05-31
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta att kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-07 flyttas till 2016-0531.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-07 flyttas till 2016-05-31.
________________
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§ 519

Dnr 2015-000589 030

Förslag till insatser statliga integrationsmedel
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S)
samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att godkänna projektets föreslagna
insatser samt tillstyrka startbesked.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna projektets föreslagna
insatser samt tillstyrka startbesked.
________________
Exp:
Roland Edvinsson
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§ 520

Dnr 2015-000017 101

Kurser och konferenser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kurser och konferenser läggs till
handlingarna utan beaktande.
________________
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§ 521

Dnr 2015-000018 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Kammarrätten i Jönköping, beslut kameraövervakning avskrivning
Landstinget Blekinge, ändring för Samverkansnämndens reglemente och
utökat uppdrag
Lantmäteriet, redogörelse för anslutning av lokala höjdnät
Länsstyrelsen Skåne, beslut förlängd igångsättningstid och ändring av villkor
i gällande tillståndsbeslut Bredåkra 11:5
Miljö- och energidepartementet, beslut angående överklagande i fråga om
utvidgat strandskydd
Region Blekinge, delårsrapport per den 31 augusti 2015
Region Blekinge, medlemsavgifter 2016
Revisionen, granskning av rektorns roll som pedagogisk ledare
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 15:35
Svea Hovrätt, föreläggande angående strandskyddsdispens fastigheterna
Stenaby 1:8 och 1:19
Protokoll
Region Blekinge 2015-11-11
Protokollsutdrag
Utbildningsnämnden §136/2015
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras 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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