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§ 361

Dnr 2014-000001 101

Val av justerare samt justering av dagordning
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 dra ut ärendet Val av ledamöter i
Integrationsgruppen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare för
dagens protokoll.
________________
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§ 362

Dnr 2014-000475 289

Byggnadsminnesförklaring av Ekholms fotoateljé,
Kalleberga 5:8
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Länsstyrelsen har föreslagit att Ekholms Fotoateljé på fastigheten Kalleberga 5:8
i Kallinge blir byggnadsminnesförklarat.
Bedömning
Byggnadstekniskt är denna fastighet idag i dåligt skick och är inte heller i
originalutförande. Man har ändrat karaktären på byggnaden genom att byta
takbeläggning. Om man väljer att byggnadsminnesförklara byggnaden så driver
detta upp kostnaderna för att underhålla fastigheten och minskar våra
möjligheter att göra så. Vi som fastighetsägare har idag inga planer att förändra
användningen av fastigheten. Byggnaden inklusive inventarier avses fortsatt att
finnas kvar som museum.
På fastigheten finns även ett uthus som är i ännu sämre skick, uthuset är i så
dåligt skick att vi resonerat om att riva detta.
Förslag till beslut
Vi motsäger oss inte förslaget om byggnadsminnesförklaring.
En byggnadsminnesförklaring skapar en betydande försämring av
fastighetsvärdet och innebära en stor begränsning för oss som fastighetsägare.
Vi vill att man utreder vilken ekonomisk påverkan en byggnadsminnesförklaring
har innan man fattar beslut om byggnadsminne.
Vi anser också att uthuset som är i väldigt dåligt skick ska tas bort från
skyddsbestämmelserna.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S) och
ersättare Peter Bowin (V).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att stryka sista meningen i
beslutsförslaget men i övrigt bifalla förslaget.
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 det redigerade förslaget från tekniska förvaltningen nedan och anta det
som sitt eget.
Vi motsäger oss inte förslaget om byggnadsminnesförklaring.
En byggnadsminnesförklaring skapar en betydande försämring av
fastighetsvärdet och innebära en stor begränsning för oss som fastighetsägare.
Vi vill att man utreder vilken ekonomisk påverkan en byggnadsminnesförklaring
har innan man fattar beslut om byggnadsminne.
________________
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§ 363

Dnr 2013-000317 282

Ronneby Folkteater - hantering av hyra
Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ärendet avseende Ronneby Folkteaterns hyresskuld till Ronneby Kommun har
tidigare behandlats av KSAU i maj 2014 då arbetsutskottet beslutade att ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med inriktningen att
hyresskulden avskrivs och att Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att
hantera frågan fr o m 2014-09-01.
Efter samtal och diskussioner är de praktiska frågorna lösta genom att Fritidoch kulturförvaltningen (FKF) genom internhyresavtal hyr samtliga delar av
teaterfastigheten utom de delar som Utbildningsförvaltningen disponerar samt
en bostadslägenhet som hyrs ut till privatpersoner. FKF hanterar sedan
andrahandsuthyrningen till teaterföreningen.
Föreningens skuld till Tekniska förvaltningen uppgår per den 30/8 -14 till totalt
200926:- vilken föreslås avskrivas och att skuldbeloppet hanteras via ett av KS
centrala konton.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att
Ronneby Folkteaterns hyresskuld på 200926:- avskrivs och hanteras via KS
centrala konto samt att Tekniska förvaltningen och Fritid och
Kulturförvaltningen tecknar internhyresavtal avseende aktuella lokaler i Gamla
teatern.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Tommy
Andersson (S), Anna Carlbrant (RP), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall
(S) och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar bifall men att formuleringen gällande finansiering
byts ut från ”centrala konton” till kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att Ronneby
Folkteaterns hyresskuld på 200926:- avskrivs och hanteras via
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att tekniska förvaltningen
och fritid- och kulturförvaltningen tecknar internhyresavtal avseende aktuella
lokaler i Gamla teatern.
_______________
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§ 364

Dnr 2014-000538 302

Prioriteringslista för belysning, information
Gatuchef Daniel Andersson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Årligen erhåller Gatu- och Parkenheten 150 tkr till nyinvestering i
gatubelysning. I 2014 år budget finns 275 tkr avsatta. Varje år inkommer till
kommunen ett antal önskemål om ny gatubelysning, framförallt på landsbygden.
Motiv till önskemålen är trafiksäkerhetsskäl eller trygghetsskäl och ibland båda
delar. Önskemålen berör statliga, kommunala och enskilda vägar.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-14 att ge Kommunstyrelsens arbetsutskott i
uppdrag att årligen prioritera vilka investeringsprojekt inom gatubelysning som
skall genomföras utifrån inkomna projektförslag och önskemål. Vid prioriteringen
ska fokus ligga på att den investering som görs kommer så många som möjligt till
nytta och att säker skolväg prioriteras. Återrapportering av genomförda projekt ska
ske årligen till Kommunstyrelsen.
Förslag till prioritering för nyinvestering i gatubelysning:
Med bakgrund av ovanstående så har Tekniska förvaltningen tillsammans med
utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på prioritering av inkomna
projektförslag och önskemål samt föreslagit avslag på de önskemål som inte
uppfyller kriterier som beslutats ska gälla för nyinvestering i gatubelysning.
Förslaget redovisas på bilaga 1.
Förslag till beslut
Tekniska Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
den prioriteringsordning och de avslag som redovisas på bilaga
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP), Tommy Andersson (S) och ersättare
Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar anta
den prioriteringsordning och godkänna de avslag som tekniska förvaltningen
redovisat för kommunstyrelsens arbetsutskott enligt “Prioritering
gatubelysning”.
________________
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§ 365

Dnr 2014-000543 300

Beslut om att föra kommunens talan i Tingsrätt
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har informerat KSAU fortlöpande hur man ligger till i
sina juridiska processer. Dem juridiska processer är:
•

Fuktproblematiken vid Ronneby Horse Center, motpart
Blekingerot

•

Fuktskador vid gymnastiksal i Eringsboda, motpart Älmeboda
bygg

•

Konsultfel vid musiksalar på Gymnasieskolan Knut Hahn, motpart
Projektbyggaren

Om Tekniska förvaltningen inte kommer vidare i processerna med motparten
krävs att man stämmer in till Tingsrätten, vilket kräver ett beslut från
kommunstyrelsen att Tekniska förvaltningen har rätt att göra detta.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att vi kan hamna i situation med tvisterna att vi
behöver stämma in till Tingsrätten och behöver därför ha ett godkännande från
kommunstyrelsen att kunna göra detta.
Tekniska förvaltningen nyttjar advokat Jan Wedsberg på advokatfirman
Wedsberg som juridiskt ombud vid de pågående processerna.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott förslår
kommunstyrelsen att besluta:

Justerandes sign

-

Att man godkänner att kunna stämma in i tingsrätten i tvisterna:
fuktproblematiken ridhuset, fuktskador gymnastiksal Eringsboda
och konsultfel musiksalar Knut Hahn.

-

Att advokatfirma Wedsberg ges fullmakt att företräda Ronneby
kommun vid tvisterna Fuktproblematiken vid Ronneby Horse
Center, Fuktskador vid gymnastiksal i Eringsboda samt Konsultfel
vid musiksalar på Gymnasieskolan Knut Hahn.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S) och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att:
-

kommunen väcker talan mot svaranden i tvisterna angående:
Fuktproblematiken vid Ronneby Horse Center, Fuktskador vid
gymnastiksal i Eringsboda samt Konsultfel vid musiksalar på
Gymnasieskolan Knut Hahn.

-

advokatfirma Wedsberg ges fullmakt att företräda Ronneby
kommun vid tvisterna Fuktproblematiken vid Ronneby Horse
Center, Fuktskador vid gymnastiksal i Eringsboda samt Konsultfel
vid musiksalar på Gymnasieskolan Knut Hahn.

________________
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§ 366

Dnr 2014-000566 040

Omfördelning av investeringsmedel Lokalförsörjningsenheten.
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Det finns en investering för byggnation av offentlig toalett i Kallinge på 1 000
tkr, behovet av offentlig toalett har tekniska förvaltningen tillgodosett genom ett
hyresavtal med en privat fastighetsägare. Vi har däremot behov av att investera i
två stycken tak som är väldigt dåliga. Därför vill vi omfördela dessa
investeringsmedel.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar:
-Tekniska förvaltningen beviljas att omfördela 750 tkr från ”65169 off toalett
KGE”
Till ”Tak Ettebro skola” 375 tkr och ”Tak gamla svinhuset naturbruk” 375 tkr.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Roger
Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och ersättare
Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återemittera ärendet till tekniska
förvaltningen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till tekniska
förvaltningen.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 367

Dnr 2014-000548 533

Beslut avseende KaröLine
Teknisk förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
KaröLine, eller mer känd som ”Kallebåten”, har trafikerat linjen Ekenäs-Karön
under 2 Millennier, så turbåten personifierar för många trafiksträckan. Inte desto
mindre måste turbåtens framtid diskuteras då den i dagsläget och framöver
kommer att kräva stora resurser för att kunna hållas driftduglig.
Under 2014 har KaröLine + Pontonbåt övergått i Tekniska förvaltningens ägo.
Under 2014-2015 hanteras den trots detta fortsatt av Fritid- och
Kulturförvaltningens tjänstemän för att säkerställa hanteringen tills adekvat
överlämning genomförts. Beslutande avseende turbåtens ekonomi mm är dock
Kommunstyrelsen.
Bedömning
Ärendet har beretts i samråd mellan Tekniska förvaltningen, Fritid- och
Kulturförvaltningen och Näringslivsenheten.
Ekonomisk sammanställning avseende KaröLine + pontonbåten redovisas
nedan:
Investeringsbudget 2014: 0 tkr
Driftbudget 2014:

200 tkr för köp av trafikeringstjänst
103 tkr för omkostnader (exkl. tjänstemannatid)
31 tkr för försäkringskostnader
84 tkr för kapitaltjänstkostnader mm

Inför 2015 tillkommer ett antal extra kostnader pga KaröLines skick mm,
kostnader som inte finns i budget utan måste tilläggsäskas före ev.
genomförande:

Justerandes sign

Rep. av tak, board mm:

ca 150 tkr

Motor-/Elarbeten mm:

ca 20 tkr

Storbesiktning:

Kostnad osäker (både båt och organisation)

Utdragsbestyrkande

16(51)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Det ekonomiska värdet av KaröLine är svårbedömt, men bedöms understiga
ovanstående renoveringsbehov markant. Att genomföra ovanstående renovering
bedöms som tveksamt ur perspektivet god förvaltning av skattemedel, och
kräver dessutom politiskt beslut om finansiering.
I samband med pågående tilldelningsprocess har dialog förts både med
Blekingetrafiken samt extern entreprenör avseende att överta trafikeringen med
egen turbåt. Avseende Blekingetrafiken skulle detta kunna bli aktuellt först
2017, och avseende extern entreprenör finns intresse att trafikera linjen med
egen turbåt (ej intresserad av att köpa KaröLine) först säsongen 2016.
Information har skett till Fritid- och Kulturnämnden vilken ansåg att KaröLine
borde bibehållas för aktuell turbåtstrafik.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen, tillsammans med Fritid- och Kulturförvaltningen och
Näringslivsenheten föreslår:
Att KaröLine endast repareras för att klara besiktning/trafikering under 2015 för
att därefter avyttras. Avyttrandet är avhängigt att trafikering klaras genom annat
förfaringssätt. Ekonomisk redovisning och tilläggsäskande av medel sker efter
genomförda åtgärder.
Alternativt:
Att Tekniska förvaltningen tilldelas 170 tkr för renovering av KaröLine. Ev.
ytterligare kostnader pga besiktning redovisas och tilläggsäskas i efterhand.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) och Roger
Gardell (FP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att:

Justerandes sign

-

KaröLine renoveras för att klara besiktning 2015.

-

ett nytt ställningstagande görs efter säsong 2015.

-

kostnaden hanteras inom tekniska förvaltningens befintliga ram.

-

förslag på hur linjen bör drivas fortsättningsvis tas fram till och redovisas
inför budgetberedning 2016.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:
-

KaröLine renoveras för att klara besiktning 2015.

-

ett nytt ställningstagande görs efter säsong 2015.

-

kostnaden hanteras inom tekniska förvaltningens befintliga ram.

-

förslag på hur linjen bör drivas fortsättningsvis tas fram till och redovisas
inför budgetberedning 2016.

________________
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§ 368

Dnr 2014-000479 261

Arrende på Cirkusplatsen
Teknisk förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fått förfrågan om att arrendera Cirkusplatsen för att
uppföra en Crossfit-anläggning, dvs en utomhusanläggning för träning i form av
hinderbanor mm. Bifogat finns förslag till arrendeavtal, redovisad
marknadsanalys, inlämnad budget samt utformningsskiss.
Bedömning
Tekniska förvaltningen ser positivt på föreslagen etablering. Samråd har skett
med både Näringslivschefen och Fritids- och kulturchefen, vilka båda ställt sig
positiva till etableringen. Dialog har även förts med tjänstemän från Miljö- och
Byggnadsförvaltningen vilket lett till att arrendeavtalet anpassats efter platsens
förutsättningar (gammalt deponiområde).
Avseende funktionen som cirkusplats har Tekniska förvaltningen ställt frågan
till Fritids- och kulturchefen om alternativ cirkusplatslokalisering. Här har
grusplanen bakom Kockumshallen lyfts som lämpligt alternativ.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar:
-att godkänna redovisat arrendeavtal.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Roger
Gardell (FP), Tommy Andersson (S) och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med stöd av Kenneth Michaelsson
(C), bifall men att det bör förtydligas i avtalet att om området inte används till
det som avtalet avser bör avtalet gå att upphäva.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
-

ge kommunjurist Anna-Clara Eriksson i uppdrag att se över lämplig exitklausul innan kommunstyrelsens nästa sammanträde.

-

föreslå kommunstyrelsen att efter komplettering med exit-klausul
godkänna arrendeavtal för Crissfit på Cirkusplatsen

________________
Exp:
Kommunjurist Anna-Clara Eriksson
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§ 369

Dnr 2014-000547 261

Riktlinjer avseende arrenden och fastighetsförsäljning
Teknisk förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I samband med att Kommunstyrelsen hanterade ärendet kring Tekniska
förvaltningens taxor 2014-08-25 beslutades det att arrenden och
fastighetsförsäljning görs om till riktlinjer och tas ur taxeförslaget samt att
Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att redovisa förslag på riktlinjer senast
november 2014. Aktuellt ärende är följd av detta beslut.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har sammanställt förslag på dokument med riktlinjer för
arrenden och försäljningar. Dokumentet följer som underlag till ärendet.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen:
-att fastställa föreslagna riktlinjer i enlighet med redovisat underlag.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Tommy Andersson (S) och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar på att ändra formuleringen ”Anbudsgivning” till
helhetsbedömning eller att en förklaring läggs till för att förtydliga begreppet
och efter detta ställa sig bakom förslaget.
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, efter
föreslagen revidering, fastställa föreslagna riktlinjer i enlighet med redovisat
underlag.
________________
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§ 370

Dnr 2014-000570 049

Medlemsdialog budget 2016, Region Blekinge
Region Blekinge informerar.
Sammanfattning
- Uppdrag
-

Verksamhet

-

Verksamhetsområden

-

Simulering av medlemsavgifter

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Roger
Gardell (FP) och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationer till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 371

Dnr 2014-000568 019

Information arbetscenter
Arbetsmarknads- och integrationschef Roland Edvinsson informerar.
Sammanfattning
Konsekvensbeskrivning av nedläggning av FAS 3 redovisas.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och ersättare Peter Bowin (V).
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 på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 372

Dnr 2012-000402 214

Detaljplan Droppemåla 1:87
Miljö- och byggnadsnämnden § 202/2014
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsenheten fick i uppdrag från kommunfullmäktige, § 317/2010
att ta fram en detaljplan för skogsområdet söder om Rustorpsvägen. Dessutom
fanns ett uppdrag att inleda översyn av detaljplaner i hela Droppemålaområdet,
byggnadsnämnden § 218/2005. Därtill fanns diskussioner gällande en östra
väganslutning till Ekenäsvägen för det nya bostadsområdet i Droppemåla, en
södra entré till brunnsskogen samt anslutning till dess gång- och cykelvägar
samt risker med stigande havsnivåer i området. Detta arbete var tänkt att
samordnas i ett samlat planeringsarbete där de olika uppdragen förenas i en
uppdatering av befintliga detaljplaner. En södra entré utreddes och resultatet
blev att det inte var möjligt att bygga en väg med utfart på Ekenäsvägen på
grund av att marken är för kuperad och att kommunen inte äger marken.
Till grund för arbete ligger en landskapsanalys med fokus på södra
brunnsskogen som utförts av Roland Gustavsson 2010. Denna ger bl a förslag på
lämplig sträckning av gång- och cykelvägar genom området, föreslagen plats för
parkering i området samt förslag på placering av nya tomter intill den nya
vägen. En östra väganslutning till bostadsområdet i Droppemåla föranleder en
rad ställningstagande bl a gällande att marken delvis är i privat ägo samt antalet
nya tomter i området.
Planens syfte är att upprätta en detaljplan för del av Droppemåla 1:87 m.fl.
Planen berör ett antal befintliga detaljplaner från 1962 och 1984. Syftet är att
uppdatera omoderna planbestämmelser och ge möjlighet att bygga åtta nya
bostadshus. Planen tar hänsyn till stigande havsnivåer. Detaljplanen har varit
utställd på samråd under tiden 2012-11-19 t o m 2012-12-16. Planförslaget
presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott som återremitterade planen
med hänvisning till att en avstämning bör göras till pågående campingutredning.
Campingen togs bort och det reviderade förslaget ställdes ut för granskning
under tiden 22 november 2013 t.o.m. den 13 december 2013 och ytterligare en
granskning genomfördes under tiden 2014-06-20 t.o.m. 2014-07-18. Anledning
till Granskning nr 2 var att det inkom fler yttranden från sakägare om att få köpa
till mark i anslutning till deras fastigheter. Efter granskning nr. 2 inkom i stort
sett inga nya synpunkter förutom att det saknades en ledningsrätt på fastigheten
Bussemåla 1:3. Plankartan föreslås revideras genom att minsta tomtstorlek
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ändras från 800 m2 till 750 m2 och U-område för ledningsrätt ritas in på
fastigheten Bussemåla 1:3. I planbeskrivningen ändras lägsta
grundläggningsnivå från 2.8 m till 3 m och ledningsrätten på Bussemåla 1:3
beskrivs. Ändringen bedöms inte vara av sådan art att ny granskning behövs.
Bedömning
Detaljplaneförslaget har reviderats utifrån de synpunkter som inkom under
granskningssamråd2. Plankartan föreslås revideras genom att minsta tomtstorlek
ändras från 800 m2 till 750 m2 och U-område för ledningsrätt ritas in på
fastigheten Bussemåla 1:3. I planbeskrivningen ändras lägsta
grundläggningsnivå från 2.8 m till 3 m och ledningsrätten på Bussemåla 1:3
beskrivs. Ändringen bedöms inte vara av sådan art att ny granskning behövs.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta planförslaget om ändring av
detaljplaner för Ekenäs-Droppemåla och översänder det till
kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslår kommunstyrelsen att anta planförslaget om ändring av detaljplaner för
Ekenäs-Droppemåla och översända det till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta
planförslaget om ändring av detaljplaner för Ekenäs-Droppemåla och översända
det till kommunfullmäktige.
________________
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§ 373

Dnr 2014-000542 214

Hoby 2:54 m.fl - Ändring av detaljplan
Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag upprättat förslag till detaljplan på
fastigheten Hoby 2:54 m.fl. Planarbetet görs enligt ett enkelt förfarande och
planen sänds nu ut på samråd. Planens syfte är att möjliggöra byggandet av 4
stycken marklägenheter på fastigheten Hoby 2:54 och del av Hoby 2:68. Vidare
möjliggör den anläggandet av en parkeringsplats på Hoby 2:68 samt att
fastighetsägarna på Hoby 2:22 respektive 2:20 får möjlighet att köpa till en del
mark från Hoby 2:54 respektive 2:68.
Fullständiga handlingar finns på www.ronneby.se/hoby254
Bedömning
Planen möjliggör byggandet av de fyra marklägenheterna på Hoby 2:54 och del
av Hoby 2:68. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö och
bestämmelserna kring utformning av bebyggelsen anpassas därför till
omgivande bebyggelse.
Planen tar också ställning till vad som ska ske med övriga delar av Hoby 2:68
och möjliggör att det anläggs en parkeringsplats på den plats där det idag finns
en informell parkeringsplats. I gränsen mot Hoby 2:20 möjliggörs för
fastighetsägaren till Hoby 2:20 att köpa in en 1 m bred remsa av Hoby 2:68 för
att få en bättre utfart från sin fastighet och möjlighet att sköta sitt garage utan att
gå på annans fastighet. Övriga delar av Hoby 2:68 planläggs som naturmark.
Fastighetsägarna till Hoby 2:22 använder idag del av Hoby 2:54 som tomtmark.
Möllan fastigheter och ägarna till Hoby 2:22 är överens om att ägarna till Hoby
2:22 kan få köpa in viss mark av Hoby 2:54. Planen möjliggör även detta.
Området ligger inom ett yttre skyddsområde för grundvattentäkt och är
samtidigt inte en del av kommunens verksamhetsområde för dagvatten.
Dagvattnet kommer därför att tas om hand lokalt.
Övrigt frågor som har bearbetats är en indikering om ”potentiellt förorenad
mark” på fastigheten Hoby 2:22 (utanför men nära planområdet) samt att det på
den närliggande Hoby 2:56 påträffats ekoxar. Efter kontakt med den före detta
verksamhetsutövaren på Hoby 2:22 görs bedömningen att marken högst troligt
inte är förorenad och att ingen spridningsrisk mot planområdet föreligger.
Angående ekoxarna görs bedömningen att vegetationen inom planområdet inte
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utgör ett värdefullt habitat för dem och därmed inte har någon större betydelse
för deras utbredning.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte ha
något att erinra mot planförslaget.
________________
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§ 374

Dnr 2014-000200 287

Besvarande av medborgarförslag från
Fredriksbergsskolans föräldraråd angående
tillagningskök
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Fredriksbergsskolans föräldraråd har inkommit med ett medborgarförslag med
anledning av den förestående ombyggnationen av flertalet kök i Ronneby
kommun som innebär att Fredriksbergsskolans mottagningskök byggs om till ett
tillagningskök så att alla skolans elever får sin mat lagad från grunden på plats.
Om utbyggnad anses nödvändig föreslås att ombyggnaden också omfattar en
utbyggnad mot gångvägen och fotbollsplanen och ej mot körbanan där
skolbussar och föräldrar hämtar och lämnar sina barn.
Föreslås även att anlita en prisbelönt kostchef från Södertälje som kan ge
handfasta råd om hur man får samma resultat i Ronneby som Södertälje med
nöjda matgäster och minskat matsvinn. Fredriksbergsskolan skulle därmed
kunna bli den första i raden av skolor i kommunen med en s.k. Cradle to Cradle
kost där man använder sig av kravmärkta, ekologiska och närodlade produkter i
tillagningen av skolans måltider. Ett inslag av barnens medhjälp i köket som
t.ex. med planeringen av måltider en dag i veckan genom ett måltidsråd skulle
vara uppskattat av barnen och dess föräldrar.
I medborgarförslaget ställs krav på följande punkter för omedelbar
implementering:
Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök till ett
tillagningskök
Anpassar kosten efter ”Cradle to Cradle” principen
Bjud in föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera våra barns
möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och
smaktillsatser.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss hos Tekniska förvaltningen och
Utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(51)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tekniska förvaltningen lämnar följande remissyttrande:
Ronneby kommun har precis startat upp en stor satsning på
måltidsverksamheten med syftet att skapa en så god, näringsriktig och
utseendemässigt tilltalande mat till våra elever som möjligt. Utöver det ses
matsalsmiljön över för att möjliggöra en lugn, harmonisk och tilltalande
måltidsmiljö; allt för att våra elever skall ges möjlighet till god trivsel och
stimulerande inlärning. Processen inleddes av en övergripande kostutredning
som fastställdes av Kommunfullmäktige, vilken sätter kursen för det nuvarande
utvecklingsarbetet.
I satsningen ingår, förutom fysisk ombyggnad av matsalar samt ett antal
mottagningskök till tillagningskök, även en övergripande konceptutveckling.
Denna konceptutveckling är precis uppstartad och syftar till att se över hela
kedjan från inköp/upphandling till produktionssätt. Möjligheten att ytterligare
utöka ekologiska inköp, erbjuda alternativrätter, möta krav på närodlade
produkter samt utveckla klimatsmarta menyer och serveringssätt med minskat
matsvinn i hela kedjan är fokusområden som kommer att belysas vid
konceptutvecklingsprocessen.
Det fokus som hela tiden ligger på agendan är att långsiktigt skapa förbättringar
som möjliggör och möter de förväntade krav och önskemål som ställs på
kommunen som måltidsleverantör under kommande decennier.
Nedan redovisas kommentarer och synpunkter på de punkter föräldrarådet
önskade beslut kring.
Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök till ett
tillagningskök
Aktuell fråga belystes i samband med kostutredningen, men beroende på att en
ombyggnad här skulle vara enormt kostsam pga skolans utformning samt
beroende av att Fredriksbergsskolan ligger inom fungerande tidsavstånd från
centralkök fastställdes alternativet att bibehålla mottagningskök för
Fredriksbergsskolan. Tekniska förvaltningen ser inte att nya fakta har
framkommit som bör ompröva beslutet.
Anpassar kosten efter ”Cradle to Cradle” principen
Generellt arbetar Ronneby kommun efter att så långt det är möjligt
implementera Cradle to Cradle i verksamheterna. Avseende måltidsverksamhet
finns det inte klart definierat vad detta innebär, men i den pågående
konceptutvecklingen finns Cradle to Cradle med som ett fokusområde som
kommer att belysas noggrant. Samarbete pågår med danska aktörer vilka vi vill
nyttja för att utveckla vår mathantering, produktionssätt mm.
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Bjud in Föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera våra barns
möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och
smaktillsatser
Matråd kommer att hållas kontinuerligt med våra måltidsgäster för att
säkerställa den viktiga kontinuerliga direktkommunikationen. Utöver detta ser vi
mycket positivt på ytterligare samråd med Fredriksbergsskolans föräldraråd där
aktuell måltidssituation samt information kring pågående konceptutveckling mm
kan belysas.
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till punkterna 2 och 3 i
medborgarförslaget. Beträffande punkt 1 anser Tekniska förvaltningen att
medborgarförslaget skall avslås.
Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:
Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningsköktill ett
tillagningskök
Denna fråga belystes i samband med Kostutredningen. De tekniska
förutsättningarna, d.v.s. skolans utformning bedömdes utgöra sådana hinder att
en ombyggnad i princip skulle vara omöjlig att genomföra inom försvarbara
kostnader. Bl a skulle en "kökstillbyggnad" på skolgården krävas och innebära
att denna, redan rel. lilla skolgård,
skulle krympas. Då skolan ligger inom fungerande leveranstid från centralkök
fastställde kommunfullmäktige alternativet att bibehålla skolans
mottagningskök.
Anpassar kosten efter "Cradle to Cradle" principen
Ronneby kommun arbetar efter, att så långt det är möjligt, implementera Cradle
to Cradle i verksamheterna. I den nya ansvarsfördelningen för kostverksamheten
innebär det att frågan bör behandlas inom Tekniska Förvaltningen.
Utbildningsverksamheten instämmer i vikten av att principen om hållbarhet ska
följas så långt som möjligt.
Bjud in Föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera våra barns
möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och
smaktillsatser
Beroende på ansvarsförhållandet är det Kostenheten vid Tekniska
Förvaltningen, som ska initiera dessa diskussioner.
Utbildningsverksamheten anser att det är mycket viktigt med en god dialog med
elever/ vårdnadshavare och att denna dialog ger möjlighet till påverkan. Detta är
inte minst viktigt beroende på att skolans rektor rent faktiskt ansvarar för att de
måltider som serveras är goda och näringsriktiga enl. Skollagen. Den nya
kostorganisationen bygger på att god kommunikation och dialog byggs upp.
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Det finns inget i remissyttrandena som föranleder omprövning av tidigare fattat
beslut om att bibehålla mottagningsköket för Fredriksbergsskolan.
Tekniska förvaltningen kommer att fortsätta med att utveckla
måltidsverksamheten för hela kedjan från produktionssätt, upphandling och
inköp. I detta arbete kommer Cradle to Cradle principen utifrån den kunskap
som finns att ta del av. Det är viktigt att dessa kunskaper och
utvecklingsmöjligheter diskuteras med både föräldrar och matråd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige
Att punkt ett att Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök
till ett tillagningskök avslås
Att punkt två att anpassa kosten efter ”Cradle to Cradle” principen är besvarad
Att punkt tre att bjuda in föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera
barnens möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och
smaktillsatser bifalls.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och finner
bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
________________
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§ 375

Dnr 2014-000305 192

Besvarande av motion angående boulebana i
Rådhusparken.
Utredare Cecilia Birgersson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Christian Mahrle (Folkpartiet) har i motion 2014-06-10 föreslagit att Ronneby
kommun anlägger en boulebana i Rådhusparken t. ex i anslutning till
Borgmästargården. Syftet med boulebanan är att skapa en mötesplats där både
gamla och unga kan träffas över generationsgränserna.
Bedömning
Motionen har remitterats till Fritid- och kulturnämnden, Tekniska förvaltningen
och Miljö- och byggnadsnämnden. I deras remissvar framgår:
Tekniska förvaltningen föreslår att:
Tekniska förvaltningen inom ramen av placering av lekplatsen i Rådhusparken
även utreder lämpligheten och möjligheten att anlägga en boulebana i parken.
Fritid- och kulturnämnden föreslår att:
Ser Rådhusparken som en begränsad yta för denna aktivitet och förordar annan
placering. Nämnden har lämnat ett uppdrag till förvaltningen att se över
placeringar för skatepark och spontanidrottsplats och ser en samplacering som
utvecklande gällande spontana möten mellan generationer enligt föreställarens
intentioner.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att Rådhusparken inte är särskilt stor
men en enkel boulebana skulle eventuellt få plats. De föreslår att:
Har inget att erinra mot förslaget.
Att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att se över lämplig placering av
en boulebana i samband med att se över placering av skatepark och
spontanidrottsplats för att utveckla spontana möten mellan generationer

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att
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utreda lämplig placering av boulebana i samband med att se över placering av
skatepark och spontanidrottsplats.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och finner
bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
________________
Exp:
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§ 376

Dnr 2014-000098 821

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten
Roger Gardell, FP angående nybygge eller totalrenovering
av befintlig ishall i Kallinge
Miljösamordnare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I en motion som inlämnats av Roger Gardell (FP) pekas på att ishallen i
Kallinge inte håller måttet till det användningsområde den i nuläget används för
därför föreslås en rad åtgärder och undersökningar/inventeringar. I motionen
yrkas att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att inventera vad som skall
behållas vid renovering/nybygge utreda kostnader vid renovering respektive
nybygge av ishall med två isytor tillsammans med berörda föreningar gå igenom
vilket behov det finns för fortsatt verksamhet återkomma till budgetberedningen
2014.
En begäran om remissyttranden skickades till Fritid- och kulturnämnden och ett
yttrande har inkommit. Fritid- och kulturnämnden har i budget 2014 en summa
av 200 tkr till utredning av reinvesteringar. Fritid- och kulturförvaltningen har
av nämnden fått ett uppdrag att se över de frågeställningar motionsställaren
angivit. Fritid- och kulturnämnden beslutar att motionen därmed anses besvarad.

Bedömning
Fritid- och kulturnämnden har i budget 2014 en summa av 200 tkr till utredning
av reinvesteringar. Förvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att se över de
frågeställningar motionsställaren angivit och därmed anser de att motionen är
besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige utifrån Fritid- och kulturförvaltningens yttrande besluta att
motionen därmed anses besvarad.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och finner
bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
________________
Exp:
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§ 377

Dnr 2014-000569 825

Översyn av taxorna gällande fasta båtplatser inför
säsongen 2015
Fritid- och kulturnämnden § 115/2014
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2014 om tillfälliga taxor för fasta
båtplatser vid Karön/Ekenäs. Kommunfullmäktige tog samtidigt beslut om att
inför säsongen 2015 göra en översyn av taxorna.
De taxor som beslutades var: Plats med y-bom – 1038 kr/bryggmeter där
permanent el inte ingår
Plats med bojförtöjning – 750 kr/bryggmeter där permanent el inte ingår
Plats med långsidesförtöjning – 700 kr/meter brygga
Permanent el – 500 kr/år + förbrukning
Motsvarande priser vid Karlskrona stadsmarina är:
Plats med y-bom – 807 kr/bryggmeter
Övriga bryggor med bom – ca380 kr/m (fast pris omräknat till bryggmeter)
El säsong – 1665 kr
Motsvarande priser i Karlshamn är:
Plats med y-bom – 910 kr bryggmeter
Plats med boj – 690-625 kr/bryggmeter
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå att tillfälliga taxor för 2014
omvandlas till fasta taxor inför säsongen 2015 och framåt.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillfälliga
taxor för fasta båtplatser 2014 omvandlas till fasta taxor inför säsongen 2015
och framåt.
________________
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§ 378

Dnr 2014-000551 730

Justering av författningssamling, avgifter inom
äldreomsorgen
Äldrenämnden § 133/2014
Sammanfattning
Förslag föreligger om avgifter för äldreomsorgen 2015. Nämnden går igenom
sida för sida i dokumentet.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Rf ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på
detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
________________
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§ 379

Dnr 2014-000229 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 2014
Socialnämnden § 130/2014
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
En skriflig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen,
tredje kvartalet, redovisas för ledamöterna.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att skicka redovisningen vidare till
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka redovisningen vidare till
kommunstyrelsen.
________________
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§ 380

Dnr 2014-000518 001

Från försörjningsstöd till arbete.
Socialnämnden § 126/2014
Sammanfattning
Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Birgitta
Ratcovich.
I förhållande till andra jämförbara kommuner har Ronneby kommun en hög
andel personer som varit långtidsberoende av försörjningsstöd. Ett alternativ
är att erbjuda lönesubventionerade anställningar i högre omfattning än idag
för dem som uppbär försörjningsstöd. Personer som är aktuella för
anställningarna rekvireras från Försörjningsenheten och anställningarna görs
via Arbetsmarknadsenheten. Följande kriterier skall vara uppfyllda för att en
lönesubventionerad anställning skall kunna erbjudas:
Ålder 26 år eller äldre
Arbetslös minst 12 månader
Uppburit försörjningsstöd minst 6 månader
Ingen pågående kontakt med behandlingssektionen
Barnfamiljer prioriteras
Om 15 personer beviljas subventionerad anställning enligt ovan blir den
totala kostnaden för Socialnämnden 2, 7 Mkr första året. Genomsnittligt
försörjningsstöd som utbetalats för dessa 15 personer under året är 1,2 Mkr.
När den subventionerade anställningen upphör efter 12 månader erhåller
förhoppningsvis personen en anställning, i annat fall kommer personen att
vara berättigad a-kassa och härigenom klara sin försörjning.
Ovanstående är inte en beskrivning av ett besparingsprojekt, även om det på
sikt blir en ekonomisk vinst för kommunen. I första hand är detta ett flerårigt
metodprojekt för att hålla kvar folk i arbetskraften. Detta är särskilt viktigt
med tanke på de stora pensionsavgångar som väntar Ronneby kommun och
då behovet av arbetskraft blir stort.
Förslag till beslut
Att Socialnämnden ställer sig bakom projektet "Från
försörjningsstöd till arbete".
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Malin Norfall (S), Anna Carlbrant (RP), Roger Gardell (FP), Tommy Andersson
(S) och ersättare Peter Bowin (V).
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 på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 381

Dnr 2013-000065 101

Begäran om revidering av nuvarande reglemente för
Kommunala Pensionärsrådet
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Laila Andersson, ordf SPF och ledamot i Kommunala pensionärsrådet, har på
uppdrag av rådet skickat en skrivelse till KS/KF med begäran om revidering av
rådets nuvarande reglemente.
I skrivelsen hänvisas till den skrivelse som gjordes av de fyra
pensionärsorganisationer i november 2011. Grunden för skrivelserna är att de
anser att reglementet missgynnar deras möjligheter till inflytande och samverkan
med politiken.
Bedömning
Önskemålet är att tillägg görs att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning
och kunskapsspridning, att rådet hellre ska lyda under kommunstyrelsen - idag
äldrenämnden, att pensionärsorganisationerna ska få vara representerade med
totalt sex ledamöter och sex ersättare mot dagens fyra, att vice ordf ska utses av
pensionärsorganisationen, att det ska finnas en beredningsgrupp med uppgift att
bereda ärenden och föreslå dagordning till rådens sammanträden, att kallelse och
föredragningslista ska skickas ut senast 14 dagar före rådets sammanträde mot
idag 7 dagar, att arvode ska utgå till pensionärsorganisationernas representanter
enligt av Kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda samt att
rådets ledamöter en gång per mandatperiod erbjuds lämplig utbildning för
uppdraget.
Av skrivelsen framgår att det allra viktigaste är införandet av ett
beredningsutskott.
Då det nya reglementet antogs i juni 2011 fanns en majoritet för förändringarna.
Det gjordes i beslutet en förstärkning i linje med de önskemål som framförts då
Kommunstyrelsen numera har en representant i rådet. Det är dock viktigt att
rådet kan fungera på ett bra sätt. En beredningsgrupp bedöms förbättra rådets
arbete och föreningarnas möjligheter till insyn och påverkan. Därför föreslås
förändring i § 5 i reglementet enligt följande (nytillkommen text är understruken
och kursiverad):

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43(51)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

”ARBETSFORMER
§5
Rådet sammanträder minst sex gånger per år på tider som om möjligt anpassas
så att rådets mening kan komma främst Kommunfullmäktige och Äldrenämnden
tillhanda i tid före dessas beslut i för pensionärerna viktiga ärenden.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer
än hälften av rådets ledamöter begär det.
Rådet har rätt att tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden
och föreslå dagordning till rådens sammanträden.
I beredningsgruppen ska ordförande och vice ordförande, 1 representant från
vardera pensionärsförening i rådet samt rådets sekreterare ingå.
Tillsätts en beredningsgrupp ska rådet sammanträda vid minst fyra tillfällen.
Senast tre veckor innan sammanträdet ska handlingar/ärenden som ska
behandlas sändas in till rådets sekreterare.
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter, och för
kännedom till deras ersättare, senast 7 dagar före rådets sammanträde.
I samband härmed utsändes förslag till förteckning över ärende som skall
behandlas, samt handlingar och beslutsunderlag till ledamöter och ersättare i så
god tid och på sådant sätt att vidare information och beredning möjliggörs.
Vid sammanträden förs protokoll som skall justeras av ledamot från
pensionärsorganisation.
Justerat protokoll expedieras till ledamöter och ersättare i rådet samt i
kommunen verksamma pensionärsföreningar som tillhör rikssammanslutning
för pensionärer. Protokollsutdrag expedieras till berörda.
För att få en bredare förankring bör rådet arrangera informationsträffar riktade
mot äldre 1-2 ggr per år.”
Äldrenämnden har haft förslaget på remiss och har yttrat att man tillstyrker
tillsättandet av en beredningsgrupp men att i övrigt avvakta med ytterligare
förändringar till årsskiftet då nuvarande mandatperiod går ut.
Även Kommunala Pensionärsrådet har haft förslaget på remiss. Rådets yttrande
görs genom pensionärsföreningarna PRO, SPF, SKPF, SPRF. Dessa är fortsatt
kritiska till att inte fler förändringar föreslås. Det är ett framsteg om beredning
införs men man vill att åtminstone vice ordföranden i rådet ska tillsättas av
pensionärsorganisationerna samt att deltagarna i KPR för pensionärerna
åtminstone bör erhålla reseersättning vid deltagande i möten. De önskar även att
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representanterna i KPR för pensionärsorganisationerna får träffa Ks au för att
diskutera mål och förväntningar på rådet.
Då införande av en beredningsgrupp även efter remissen bedöms vara det som
på bästa sätt förbättrar rådets arbete och samtidigt ökar föreningarnas
möjligheter till insyn och påverkan föreslås att reglementet ändras så att en
sådan beredningsgrupp införs. Vid ett övervägande om tillsättning av vice
ordförande samt arvode eller reseersättning bör övriga av kommunen råd tas i
beaktande och liknande förändringar göras där.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet för Kommunala
pensionärsrådet så att möjligheten finns att tillsätta en beredningsgrupp.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och finner
bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
________________
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§ 382

Dnr 2014-000507 049

Plan och anvisningar för verksamhets- och ekonomisk
uppföljning 2015, samt arbetet med budget 2016-2017
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Lämnas förslag till tidplan och anvisningar för 2015 avseende uppföljning av
verksamhet och ekonomi, samt arbete med budget 2016-2017.
Bedömning
Det som är mest bråttom är att fastställa en tidplan. Om anvisningarna blir
återremitterade föreslås att tidplanen fastställs eller revideras enligt önskemål i
samband med beslutet. Detta för att tjänstemän och förtroendevalda ska ha
möjlighet att planera in i första hand bokslutsgenomgångarna i februari-mars
2015.
Förslag till beslut
Föreslås att kommunstyrelsen beslutar att:
Tidplan för 2015 avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi, samt arbete
med budget 2016-2017 fastställs
Anvisningarna avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi 2015, samt
arbete med budget 2016-2017 plan 2018-2019 fastställs.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och
Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna tidsplanen och
bordlägga övriga delar i ärendet till nästkommande sammanträde.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
-

tidplan för 2015 avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi, samt
arbete med budget 2016-2017 fastställs.

-

Övriga delar i ärendet bordläggs.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

47(51)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 383

Dnr 2014-000063 101

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut inkommit från Äldrenämnden .
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till
protokollet.
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 på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 384

Dnr 2014-000564 101

Val av ledamöter i integrationsgruppen
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) och Kenneth
Michaelsson (C).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar dra ur ärendet ur dagordningen.
________________
Exp:
Integrationsgruppen
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§ 385

Dnr 2014-000022 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Inga inbjudningar har inkommit.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 386

Dnr 2014-000021 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Alma 7 år, önskar ett övergångställe i Risatorp
Anonym, skrivelse angående farthinder på Kartorpsvägen
Arbetsdepartementet, inbjudan till att hitta en ny samarbetsmodell för att lösa
ungdomsarbetslösheten
Folkhälsorådet, minnesanteckningar 2014-10ä30
Kommunsamverkan Cura individutveckling, minnesanteckningar
Protokoll
AB Ronnebyhus 2014-11-05
Landstinget samverkansnämnden 2014-10-31
Landstingsstyrelsen 2014-10-06
Region Blekinge 2014-11-12
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 på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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