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§ 118

Dnr 2014-000140 107

Strategiplan för Ronneby Miljö- och Teknik AB
Sammanfattning
VD för Ronneby Miljö och Teknik AB, Hans Nilsson, har översänt Strategiplan för
Ronneby Miljö och Teknik AB.
En arbetsgrupp inom Miljöteknik bestående av presidiet och tjänstemän från delar av
ledningsgruppen tog under 2012 tagit fram en strategiplan för Ronneby Miljö och
Teknik AB som gällde tiden 2012 – 2020. Gruppen redovisade arbetet för
Miljötekniks styrelse i september 2012. Styrelsen beslutade godkänna strategiplanen
och VD fick i uppdrag att efter vissa justeringar skicka strategiplanen till ägaren för
godkännande.
Strategiplanen var uppe i AB Ronneby Helsobrunns styrelse men ärendet bordlades
då man ville undersöka så att planen inte stred mot de mål som kommunen har i sina
miljömål.
Vid ett senare styrelsemöte i Helsobrunnen uppmanades Miljöteknik ta upp ärendet
igen till Helsobrunnens styrelse. Ordförande i AB Ronneby Helsobrunn har dock
meddelat ärendet ska gå till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Bedömning
Bolagets styrelse har godkänt strategiplanen. Ägaren bör ge bolaget besked om den
ställer sig bakom de strategier som föreslås i Strategiplanen. Det är viktigt för
bolagets långsiktiga planering att få en strategiplan fastställd.
Förslag till beslut
Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår ägaren att godkänna framtagen
strategiplan för åren till och med år 2020.
Vd Hans Nilsson, Ronneby Miljö och Teknik AB samt ordförande Bengt Holm (C)
redovisar förslaget till strategiplan.
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Deltar i debatten
Ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) och
Kenneth Michaelsson (C).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner framtagen
strategiplan för åren fram till och med år 2020.
________________
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§ 119

Dnr 2014-000188 4230

Avfallsplan
Sammanfattning
Ronneby kommun har genom Ronneby Miljö & Teknik AB tagit fram en
renhållningordning med reviderade föreskrifter och en ny avfallsplan för åren 20142019 i enlighet med gällande lagstiftning. Alla kommuner ska ha en
renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter om avfallshantering för
kommunen och en avfallsplan, enligt 15 kap, 11 § miljöbalken. Föreskrifterna är
juridisk bindande regler för hur hushållens avfall omhändertas i kommunen.
Avfallsplanens innehåll regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
om innehåll i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammaställning (NFS
2006:6). Planen innehåller nedanstånede sx målområden, samt mål och åtgärder för
att dessa ska kunna uppfyllas.
1. Minska avfallets mängd
2. Farligt avfall ska hanteras på rätt sätt
3. Öka materialåteranvändningen
4. Öka materialåtervinningen
5. Energiåtervinning
6. Organisation
I samband med samrådsmöte och remissrunda framkom ett antal yttrande
synpunkter. Inkomna yttrnade och synpunkter har beaktats vid upprättandet av
slutversionen av avfallplan och renhållningsordning.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbestutkott föreslår att kommunstyrelsen förslår att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till renhållningsordning.
Deltar i debatten
Ledamoten Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare Peter Bowin (V).
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till
renhållningsförordning samt avfallsplan.
________________
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§ 120

Dnr 2012-000286 639

Motion från kf-led Jan-Eric Wildros, S, med förslag om att
förlägga fritidsverksamheten under sommaren till annan
miljö
Kommunsekreterare Camilla Öberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Jan-Eric Wildros (S), föreslår i en motion att Ronneby kommun utreder möjligheten
att förlägga fritidsverksamhet under juli månad från skolan till någon annan miljö.
Som exempel nämns Karlsnäs, Aspans kursgård eller någon liknande anläggning så
att alla barn kan få känna att det är sommarlov. Jan-Eric Wildros (S), skriver att det
finns barn i Ronneby som av olika anledningar inte har några speciella upplevelser
under sommaren. Han tänker då på de barn som tillbringat sommaren i kommunens
verksamheter såsom fritids och förskola som håller till på någon av kommunens
skolor.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till utbildningsnämnden vid två tillfällen. Nämnden
beslutar 2013-02-14, efter omröstning, anta tjänstemannayttrande från bitr.
förvaltningschef Inger Hjort som i sitt yttrande säger följande: ”Nuvarande
verksamhetsansvariga, rektorerna för grundskolan uppger att man i kommunens
fritidshem sommartid planerar något extra för de barn som är på fritidshem, under
sommarveckorna. För det mesta handlar det om utflykter till sjö, hav och bad, ibland
med övernattningar.
Flera av kommunens fritidshem är belägna så att personalen, under sommaren kan
genomföra bra uteaktiviteter, utan större problem med förflyttningar. För de i
Kallinge och Ronneby tätorter innebär förflyttningarna större insatser i form av
bussar mm. Självklart skulle ett riktat resurstillskott kunna innebära ökade
möjligheter till utflykter men från ansvarigas sida har inte framförts önskemål om
mera resurser för att klara dessa aktiviteter för fritidshemsbarn under sommaren.”
Hon föreslår att motionen anses besvarad med ovanstående yttrande.
Utbildningsnämnden ställer sig, 2014-02-20, bakom det av bitr. förvaltningschefen
Inger Hjort, framtaget förslag till remissvar gällande motion om att förlägga
fritidsverksamhet under sommaren i annan miljö och förtydligar: ”Rektorerna för

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-28

10(53)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

grundskolan och fritidshem, uppger att man inte är intresserade av någon gemensam
aktivitet, för samtliga kommunens fritidshem sommartid, ex. vis som tidigare
dagläger vid Karlsnäs. Det är svårplanerat och det kan variera kraftigt under
sommarens veckor hur många barn som kommer.
Erfarenheterna från ansvariga, är också att även anmälda barn till sommarens
fritidshem alltid reduceras, då vårdnadshavarna själva tar andra beslut om barnens
vistelse i mycket sent läge.
Man planerar också extra aktiviteter för de barn som är på fritidshem, under
sommarveckorna. Det handlar om utflykter, ibland med övernattningar.
Flera av kommunens fritidshem är belägna så att personalen, under sommaren, kan
genomföra bra uteaktiviteter, utan större problem med förflyttningar. För Kallinge
och Ronneby tätorter innebär förflyttningarna större insatser i form av bussar mm.
Flera rektorer anser att ett riktat resurstillskott, skulle innebära ökade möjligheter till
utflykter, men att det handlar om max 20-30 tkr för att klara dessa aktiviteter. Vår
bedömning är att dessa medel måste kunna hanteras inom ramen för skolområdenas
budget.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå den återremitterade motionen om att förlägga
fritidsverksamhet under sommaren till annan miljö.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bordläggande av ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
________________
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§ 121

Dnr 2012-000404 109

Medborgarförslag från Christine Johansson angående
anläggande av skatepark där den gamla isrinken på
Brunnsvallen tidigare fanns
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Christine Johansson har lämnat ett medborgarförslag registrerad 2012-11-09 om att
anlägga skatepark där gamla isrinken på Brunnsvallen tidigare fanns.
Förslagsställaren pekar på att detta skulle vara en bra placering då det ger möjlighet
att inspireras till andra idrotter så som fotboll och friidrott.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Fritid- och kulturnämnden samt Miljöteknik
för utredning. Svar har inkommit från Fritid- och kulturförvaltningen 2013-09-30
och Miljöteknik 2013-09-03.
Miljöteknik har inga invändningar mot att använda ytan som skatepark men att den
idag används som ett fördröjningsmagasin för regnvatten vid intensiva regntillfällen.
Säkerheten måste såldes lösas så att personer inte befinner sig på plats vid intensivt
regn. Skateparken måste också utformas så att den inte stör funktionen som
fördröjningsmagasin. Fritid- och kulturförvaltningen arbetar på en pågående
utredning om att anlägga en skatepark. Fritid- och kulturnämnden anser därför att
förslaget bör ingå i denna utredning. Medborgarförslaget bedöms därmed som
besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
Anse medborgarförslaget som besvarat.
Deltar i debatten
Ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) samt Kenneth Michaelsson
(C).
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Yrkanden
Ledamoten Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anse
medborgarförslaget som besvarat.
________________
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§ 122

Dnr 2013-000099 109

Medborgarförslag att anordna en kombinerad lek- och
motionspark på Snäckebacken
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Emma Aderlöf Pedersen har inlämnat ett medborgarförslag att anlägga en
kombinerad naturlek- och motionspark på Snäckebacken i Ronneby och därmed
skapa centrala möjligheter till lek och träning för både vuxna och barn.
Träningsparken längs elljusspåret i Brunnsparken ges som exempel.
Bedömning
Förslaget om kombinerad lek- och motionspark har behandlats utav Fritid- och
kulturnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt Tekniska förvaltningen. En
central attraktiv lekplats har diskuterats en längre tid och lekplatsen i Rådhusparken
är i behov av upprustning och eventuell ändrad placering
Förslag till lekplats på eller i anslutning till Snäckebacken finns med i
Lekplatsutredningen 2013. Möjligheterna till en kombinerad lek- och motionspark
bör övervägas i samband med tekniska förvaltningens fortsatta utredning.
Medborgarförslaget bedöms därmed som besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
Att anse medborgarförslaget som besvarat
Deltar i debatten
Ledamöterna Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar på följande förändringar:
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Möjligheterna till en kombinerad lek- och motionspark på Snäckebacken ska
övervägas i samband med Tekniska förvaltningens fortsatta utredning.
Medborgarförslaget anses därmed som besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att möjligheterna till en
kombinerad lek- och motionspark på Snäckebacken ska övervägas i samband med
Tekniska förvaltningens fortsatta utredning.
Medborgarförslaget anses därmed som besvarat.
________________
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§ 123

Dnr 2012-000405 109

Medborgarförslag angående en skateboard- och bmxbana i
Kallinge
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
Linus Fagerström Vahlberg föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs en
skateboard- och bmxbana på Kockumsområdet i Kallinge. Han menar att detta skulle
göra så att ungdomarna inte åker på gatorna och att en egen plats för ungdomarna
skulle minska klotter och skadegörelse. En bana skulle kunna dra till sig ungdomar
med föräldrar även från andra kommuner. Den bana som finns idag är inomhus, liten
och man får inte köra cykel på den.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden, Miljö- och
byggnadsnämnden samt till Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen svarar att de anser att förslaget om en skateboard- och BMXbana är intressant, men huruvida behov finns anser de är upp till Fritids- och
kulturförvaltningen att yttra sig över. Förvaltningen svarar vidare att avseende
förslagets omfattning samt dess investerings- och driftkostnader kräver detta studier
av liknande anläggningar. Innan detta genomförts är det extremt svårt att genomföra
relevanta kalkyler. Avseende förslaget att placera anläggningen på gamla
Kockumsområdet i Kallinge så är marken i detta område förorenat och samtliga
åtgärder som genomförs där måste ske i samråd med Länsstyrelsen. Vilka ev.
saneringskostnader en anläggning inom området skulle medföra går i dagsläget inte
att fastställa, utan detta måste studeras ytterligare om kommunen ställer sig positiv
till förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden yttrar följande: ”Nämnden tar inte ställning till det
ekonomiska utrymmet som behövs för att anlägga en actionpark men valet av
Kockumstomten bedöms vara en bra plats mitt i Kallinge. Området är tyvärr
förorenat och en anläggning på denna plats kan innebära dryga kostnader för att
sanera området. Möjligtvis skulle man kunna anlägga en bana utan att vidröra
och/eller påverka markföroreningarna. Andra möjliga platser skulle kunna vara vid
idrottsområdet intill Kockumhallen en bit norrut eller Kilenområdet i Ronneby under
tiden området planeras för bostäder.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-28

16(53)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fritid- och kulturnämnden yttrar att man sedan tidigare har ett uppdrag att se över
möjligheten att bedriva skate mm på botten av den utjämningsdamm som byggd av
Miljöteknik på Brunnsvallen. Nämnden ser även andra möjliga placeringar för en
skatepark där man tillgodoser tillgängligheten på ett bra sätt. Fritid- och
kulturnämnden anser att förslaget skulle kunna ingå i den utredning som pågår.
Med utgångspunkt i ovanstående yttrande bedöms inte Kockumsområdet vara ett
förstahandsval för en skate- och bmxpark pga markföroreningarna där. Med
anledning av detta bör medborgarförslaget avslås. Beslutet föreslås dock
kompletteras med upplysningen att Fritid- och kulturnämnden har en pågående
utredning om lämplig placering av en skatepark i kommunen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om en skate- och bmxpark i
Kockumsområdet i Kallinge. På Fritid- och kulturförvaltningen pågår en utredning
om möjliga platser för en skatepark i kommunen.
Deltar i debatten
Ledamöterna Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C)
och Malin Norfall (S).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att på grund av
föroreningar är Kockumsområdet inte lämpligt för en skate- och bmxpark men på
Fritid- och kulturförvaltningen pågår en utredning om möjliga andra platser för en
skatepark i kommunen.
Medborgarförslaget anses därmed som besvarat.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-28

17(53)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 124

Dnr 2013-000309 109

Medborgarförslag att stänga av busstrafiken på vägen förbi
Interflora - Turistbyrån för att göra Centrum mer levande
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Silvia Husar har inlämnat ett medborgarförslag 2013-09-16 angående att stänga av
busstrafiken på vägen förbi Interflora - Turistbyrån för att göra Centrum mer
levande. Förslagslämnaren pekar på att lösningen skulle göra torget/centrum mer
attraktivt för till exempel fler butiker och restauranger med uteserveringar och pekar
på Falkenberg och Vimmerby som exempel. Förslagslämnaren föreslår också att
utveckla Karön.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltning för yttrande.
Karön samt Ekenäs har tills nyligen drivits av Karön Center AB. Avtalet med Karön
Center AB avslutades under slutet av 2013 och sedan årsskiftet driver Ronneby
kommun både Karön och Ekenäs. Karön och Ekenäs ses båda som viktiga delar i
Ronneby kommuns besöksnäring och arbete pågår för att lösa driften under 2014
samt för att hitta en långsiktig lösning.
Tekniska förvaltningen har i sitt svar pekat på att man i ett tidigare uppdrag
(Utförandeförslag för förbättring av Ronneby centrums stadsmiljö, 2009) utrett
trafiksituationen i centrum och då föreslog en öppning av den ovan beskrivna vägen.
Det pågår även ett bredare planeringsarbete kring torgets och centrums utveckling.
Tekniska förvaltningen anser därför att medborgarförslaget bör avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
Att besluta medborgarförslaget som besvarat
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och
Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget om att anse
medborgarförslaget som besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proportion på eget yrkande och finner
bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
Att anse medborgarförslaget som besvarat.
________________
Exp:
Johan Sandevärn
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§ 125

Dnr 2013-000317 282

Ronneby Folkteater - hantering av hyra
Fastighetschef Ola liljerum lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Sedan länge hyr Ronneby folkteater lokaler inom Fd Stadshuset (dvs Gamla Teatern)
av Tekniska förvaltningen. Under hösten 2012 undertecknade Ronneby Folkteater ett
kompletterande hyresavtal, bilaga 1, som reglerar utökat hyresbehov och skulle
debiteras från och med säkerställd ventilationsanläggning (färdigställd februari
2013). Då hyresdebitering i enlighet med detta tilläggsavtal påbörjades (mars 2013)
valde Ronneby Folkteater att varken betala för tilläggsavtalet eller för det redan
befintliga avtalet (vilket de tidigare betalat för). Orsaken till bestridandet, se bilaga 2,
var att hyran skulle betalas av Fritids- och Kulturnämnden.
Efter kontakt med Fritids- och Kulturförvaltningens chef översändes ett förslag på
överlåtande av kontrakt, bilaga 3, något som inte denne ville hantera. Något sådant
undertecknat avtal finns enligt honom inte.
Baserat på uppkommen situation lyftes ärendet till KSau, dnr 2013/317, där förslag
till beslut var att Fritids- och kulturnämnden skulle debiteras internhyra för 2013, att
Tekniska förvaltningen skulle annullera med Ronneby Folkteater upprättat avtal
samt dess uppkomna hyresskuld samt ta fram internhyresavtal för 2014. KSau valde
då att endast notera informationen till protokollet samt önskade att ärendet skulle
återaktualiseras vid senare sammanträde.
Efter detta har hyresskulden vuxit ytterligare och uppgår för 2013 till 111 tkr.
Varken Ronneby Folkteater eller Fritids- och Kulturnämnden har valt att agera i
frågan, vilken nu bara löper på. Förslag på internhyresavtal samt hantering av
beslutad besparing avseende driftskostnad för denna fastighet kommer i separat
ärende efter behandling i Fritids- och Kulturnämnden.
Bedömning
Då Tekniska förvaltningen inte har delegation att besluta om avskrivning av
hyresskulder måste beslut fattas i Kommunstyrelsen.
Om inte beslut fattas om avskrivning av hyresskuld kommer denna att behandlas i
enlighet med praxis och lämnas till kronofogden.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Roger
Gardell (FP), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Anna Carlbrant (RP samt
ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att hyresskulden på 111 tkr skrivs av och
att medel för detta tas från kontot för Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.
Fritid- och kulturförvaltningen får tillsammans med Tekniska förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag på hantering av hyran för 2014 och framöver.
Återrapportering ska ske till Arbetsutskottet i juni månad.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att hyresskulden på 111 tkr skrivs av och att medel för
detta tas från kontot för Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.
Fritid- och kulturförvaltningen får tillsammans med Tekniska förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag på hantering av hyran för 2014 och framöver.
Återrapportering ska ske till Arbetsutskottet i juni månad.
Deltar ej
Ledamot Roger Gardell (FP) deltar ej i beslutet.
________________
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§ 126

Dnr 2014-000048 251

Markanvisning Hulta 2:115, Halladalsvägen
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Smideman Arkitekter AB hemställer om tecknande av exploateringsavtal avseende
exploatering av fastigheten del av Hulta 2:115, Halladalsvägen.
Smideman Akitelter har för avsikt att, inom gällande detaljplan, framta, försälja samt
uppföra ett antal bostäder i radhusutförande. Målsättningen samt syftet är att visa på
möjligheten att genomföra projektet i enlighet med Ronneby kommuns
kvalitetsprogram för hållbar utveckling och byggande och i möjligaste mån efter
principen Cradle to Cradle.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ärendet utgår pga ej färdigt underlag.
________________
Exp:
Eva Lydin
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§ 127

Dnr 2013-000318 253

Hoby 6:12 - Ansökan om markköp
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ägarna till Hoby 6:12 önskar köpa till ca 625 kvm mark i anslutning till sin tomt.
Bedömning
Marken är tomtmark enligt detaljplanen. I dagsläget består den av lite skog. På
området har E.ON Elnät en högspänningsluftledning samt högspänningsjordkabel.
Dessa ska finnas kvar och rättigheten säkras i fastighetsregleringen. Särskilda regler
gäller för bebyggelse och vegetation kring högspänningsledningarna. Köparna är
informerade om reglerna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja ca 625 kvm mark från Svenstorp 20:1 till ägarna
till Hoby 6:12. Pris 40 kronor/kvm. Köpet sker genom fastighetsreglering, som
betalas av köparna.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson yrkar bifall på tjänstemannaförslaget att sälja mark
till ägarna av Hoby 6:12.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proportion på framfört yrkande och finner
att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja ca 625 kvm mark från Svenstorp 20:1 till ägarna
till Hoby 6:12. Pris 40 kronor/kvm. Köpet sker genom fastighetsreglering, som
betalas av köparna.
________________
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§ 128

Dnr 2014-000183 253

Försäljning av Järnaviks camping
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett inriktningsbeslut att sälja Järnaviks
Camping och att det skulle tas fram en ny detaljplan
Bedömning
Om det behövs en ny detaljplan beror på vilka delar kommunen ska sälja.
Lantmäteriet är beredda att stycka av delar av det som i befintlig detaljplan benämns
mark för friluftsbad och reglera in det i campingfastigheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det inte behöver göras någon ny detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutar vilka områden som ska ingå i försäljningen och värderas.
Kommunstyrelsen återemitterar ärendet för värdering

Deltar i debatten
Ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP)
och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson yrkar, med stöd av Kenneth Michaelsson (C) och
Tommy Andersson (S), på återremiss till Tekniska förvaltningen med hänvisning till
tidigare Kommunfullmäktige beslut 2013-12-12, KF § 274 2013/302.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proportion på framfört yrkande och finner
att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till Tekniska
förvaltningen med hänvisning till tidigare beslut i Kommunfullmäktige 2013-12-12,
KF § 274.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 129

Dnr 2013-000302 253

Försäljning del av fastigheten Risatorp 3:63,
Persborgsskolan
Konsult Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12 § 274 att återremittera ärendet till
nämnderna för vidare behandling som minoritetsremiss.
Följande yttrande med beslut har kommit in från nämnderna, Miljö- och
byggnadsnämnden, Revisionsnämnden och Valnämnden har inte lämnat några
remissvar.
Bedömning
Socialnämndens yttrande och beslut 2014-01-28, § 12
Socialnämnden har inget att erinra gällande försäljning del av Risatorp 3:63
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet
och översända detsamma till Kommunlednings-förvaltningen.
Äldrenämndens yttrande och beslut 2014-02-12, § 26
Äldreförvaltningen har inga invändningar mot försäljning av del av fastigheten
Risatorp 3:63, Persborgsskolan
Beslut
Äldrenämnden beslutar att inte ha några invändningar mot försäljning av del av
fastigheten Risatorp 3:63, Persborgsskolan.
Utbildningsnämndens yttrande och beslut 2014-01-23, § 6
Förslaget av en försäljning av fastigheten tillstyrks då Utbildningsförvaltningen inte
anses ha någon användning av densamma.
Beslut
Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till remissvar gällande försäljning av
del av Risatorp 3:63, Persborgsskolan; med tillägget att Utbildningsförvaltningen
inte har någon användning av densamma i nuvarande skick.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-28

27(53)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fritids- och kulturnämndens yttrande och beslut 2014-02-20, § 12
Inom Fritids- och kulturnämndens ansvarsområde är en grupp bildad med uppdrag
att se över brukets, teaterns och kulturcentrums framtida utveckling. I övrigt ser
förvaltningen över befintliga mötesplatser som sport- och simhall, anläggningar
m.m. för att uppnå samverkansformer.
Beslut
Fritids- och kulturnämnden ser i nuläget inget behov av fler lokaler.
Sammanfattning
Socialnämnden har ingen erinran gällande försäljning, Äldrenämnden har inga
invändningar mot försäljning, Fritids- och kulturnämnden ser i nuläget inget behov
av fler lokaler och Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till försäljning med
tillägg att Utbildningsnämnden inte har någon användning av lokalerna i dess
nuvarande skick.
Förslag till beslut
Med inkomna remissvar som grund föreslås Kommunstyrelsens arbetsutskott att
föreslå att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av en avstyckad del,
enligt karta sida 3 av Risatorp 3:63, Risatorpsvägen 11, Ronneby samt beslutar att
föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en
försäljning av del av Risatorp 3:63.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Malin Norfall (S) samt ersättare Peter
Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Arbetsutskottets bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av en avstyckad del, enligt karta
sida 3 av Risatorp 3:63, Risatorpsvägen 11, Ronneby samt beslutar att föreslå
Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en
försäljning av del av Risatorp 3:63.
________________
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§ 130

Dnr 2014-000010 101

Information från Samordningsförbundet i Blekinge FINSAM
Olof Sjölin, Eva Carlström m fl. informerar om verksamheten FINSAM.
Sammanfattning
Samordningsförbundet i Blekinge län bildades den 27 november 2006. Medlemmar
är Karlshamns kommun, Karlskrona kommun, Olofströms kommun, Sölvesborgs
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Förbundet är en
fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet (2003:1210). Kommunallagen och lagen om kommunal
redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten.
Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är
att samhällets resurser används optimalt till nytta för både den enskilde medborgaren
och samhället.
De insatser som ska samordnas ligger inom de samverkande parternas
ansvarsområde och syftar till att återställa eller öka den enskildes funktions- och
arbetsförmåga. Insatserna ska bygga på metodik och förhållningssätt som underlättar
för individen att aktivt medverka och själv i möjlig utsträckning ta ansvar för
insatserna. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens
ordinarie uppdrag.
Deltar i debatten
Ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S)
och ersättare Peter Bowin (V).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
FINSAM
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§ 131

Dnr 2014-000151 049

Anhållan om investeringsanslag för översyn av
Listerbyskolans status
Utbildningsnämnden § 36
Sammanfattning
Listerbyskolans trångboddhet har diskuterats och utretts under 2013. En paviljong
sattes på plats i augusti 2013, vilket gjorde att det tillfälliga behovet av lokalyta
löstes. Emellertid är inflyttningen stor i området och nuvarande yta räcker inte på
sikt. Dessutom finns ett stort renoveringsbehov, gällande Listerbyskolan, men även
skolan i Johannishus.
Bedömning
Listerbyskolans fysiska status bör även fastställas inför beslut om framtiden. Detta
gäller framför allt ventilation och byggstommar. Tekniska förvaltningen har gjort
bedömningen att det kostar ca 300 tkr att göra denna genomgripande utredning av
skolans fysiska status. Denna utredning är nödvändig för att möta kommande
volymökningar.
Till protokollet förs att 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) uppger att enligt KS au ska
en felanmälan ske till Tekniska förvaltningen och därefter ska utredning ske. Rubr.
ärende skulle därmed enligt KS au inte behövas.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige att avsätta 300
tkr, i ett investeringsanslag, för översyn av Listerbyskolans status.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige att avsätta 300 Tkr, i
ett investeringsanslag, för översyn av Listerbyskolans status.
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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 bifall till Utbildningsnämndens hemställan
och att ett investeringskonto öppnas för ändamålet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande om finner
att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 300 tkr, i ett
investeringsanslag, för översyn av Listerbyskolans status och att investeringskonto
öppnas för ändamålet.
________________
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§ 132

Dnr 2014-000152 049

Anhållan om investeringsmedel till särskilda satsningar på
Naturbruksgymnasiet
Utbildningsnämnden § 43
Sammanfattning
En extern konsult inom lantbruksekonomi, har gjort beräkningar för en
investeringskalkyl med åtgärder. Kalkylen gäller två tänkbara investeringar på
Blekinge Naturbruksgymnasium, ”Active Stable” för hästarna och automatisk
mjölkning med mjölkrobot för korna.
Bedömning
En investering enligt utredarens förslag, motsvarande 4100 tkr, skulle innebära
effektiviseringsmöjligheter, vilket skulle påverka driftskostnaderna på
Naturbruksgymnasiet och driftsenheten positivt. Investeringen skulle betala sig själv.
Kvalitetsökningen skulle bli betydande, vilket kommer att gynna sökbilden positivt,
på samma sätt som satsningen på skogsutbildningen gjorde (från ca 5 elever/årskurs
till nu ca 25 ).
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige att avsätta
investeringsmedel till särskilda satsningar på Naturbruks-gymnasiet/driftsenheten,
motsvarande 4100 tkr, enligt utredning.
Utbildningsnämnden beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag avseende investering för
effektivisering vid Blekinge Naturbruks-gymnasium och hemställer hos
Kommunfullmäktige att avsätta investeringsmedel till särskilda satsningar på
Naturbruks-gymnasiet/driftsenheten, motsvarande 4100 tkr, enligt utredning.
Rektor Per Isaksson, Blekinge Naturbruksgymnasium, samt förvaltningschef Tommy
Ahlquist, redogör inledningsvis för bakgrunden till förslaget
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Anna Carlbrant
(RP), Roger Gardell (FP), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och
ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar med instämmande av ordförande Roger
Fredriksson (M), avslag och hänvisar till budgetberedningen.
Ledamot Malin Norfall (S) yrkar bifall till Utbildningsnämndens hemställan.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att Arbetsutskottet bifaller Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå
utbildningsnämndens hemställan om investeringsmedel till särskilda satsningar på
Naturbruksgymnasiet/driftsenheten, motsvarande 4100 tkr, och hänvisar till
budgetberedningen.
Deltar ej
Ledamot Anna Carlbrant (RP) deltar ej i beslutet
________________
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§ 133

Dnr 2014-000153 817

Information om strategi turism
Fritid- och kulturnämnden § 33
Sammanfattning
Turism- och evenemangssamordnare Jeanette Rosander informerar om planeringen
av 2014 års evenemang.
Preliminär start för Äggaboden blir den 5 april.
Ett litet axplock av evenemang enligt följande; loppis i Brunnshallarna startar
söndagen den 6 april, kosläpp och naturbruksdag den 26 april, konstrundan i
Blekinge den 3-4 maj, sillarodden den 14 juni, Tosia Bonnadagarna den 11 – 13 juli,
Diggiloo den 1 augusti, med mera, med mera. Det finns mängder med saker att göra
i Ronneby kommun under 2014.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. Fritid- och
kulturnämnden beslutar att hemställa hos Kommunstyrelsen om en strategi gällande
besöksnäringen i Ronneby kommun.
Förvaltningschef Tommy Johansson och turism- och evenemangssamordnare
Jeanette Rosander informerar om Landsbygds-TV, Vång, Gribshunden, Miljöbrygga
på Stora Ekön samt skickar runt sommarens evenemangskalender.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M); ledamöterna Roger Gardell (FP), Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till protokollet
och att frågan om en strategi gällande besöksnäringen återaktualiseras under maj.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. Frågan om en
strategi gällande besöksnäringen återaktualiseras under maj.
________________
Exp:
Tommy Johansson
Jeanette Rosander
Fritid- och kulturnämnden
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§ 134

Dnr 2014-000150 805

Bräknetrampen - Ansökan om medel
Sammanfattning
Bräknetrampen/Bygd i Samverkan Ideell förening ansöker om ekonomiskt bidrag
från Ronneby kommun med 20 000 kr.
Bidraget avses användas för marknadsföring (10 000kr), reflexvästar för
barn/ungdom som ej betalar avgift men ändå får väst pga säkerheten (5000 kr) samt
komplettering av skyltar för Ekbacken samt vägvisning (5000 kr).
Utöver ovan nämnda bidrag önskar Bräknetrampen/Bygd i Samverkan att Ronneby
kommun har omklädningsrum och duschar tillgängliga i Sporthallen i Bräkne-Hoby
lördagen 17 maj 2014 för de deltagande cyklisterna i Bräknetrampen samt att få låna
avspärrningsanordningar, skyltar och i övrigt vad kommunen har för genomförande
av liknande projekt.
De har även stor hjälp av att få hjälp med vissa trycksaker på kommunens tryckeri.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C), Roger Gardell (FP) och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på ansökans sista två stycken.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Arbetsutskottet bifallet detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen:
Att godkänna förslagets sista två stycken om tillgång till omklädningsrum och
duschar, avspärrningsanordningar samt viss hjälp med trycksaker.
Att avslå ansökans första del gällande ekonomist bidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

________________
Exp:
Bräknetrampen/Bygd i Samverkan
Tekniska förvaltningen
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 135

Dnr 2013-000340 007

Revisionsrapport "granskning av kommunens
flyktingmottagande"
Roland Edvinsson, Chef, Enheten för Arbetsmarknad och Integration och Sabina
Bico, integrationssamordnare återrapporterar.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 2014-03-04 att ställa sig bakom framtaget
yttrande och anta det som sitt eget remissvar med tillägget att återrapportering ska
ske till Kommunstyrelsens arbetsutskott i april månad.
Yttrandet fokuserade på följande påpekanden från KPMG:
o Framtagande av ett ramverk för kommunens integrationsarbete och
flyktingmottagning följt av ett målarbete med relevanta målsättningar i syfte
att fastställa en politisk ambitionsnivå för verksamheten.
o Skriftliga rutiner för mottagning, introduktion, bostadsförsörjning och
återsökning av medel bör upprättas, där dagens situation leder till ett sårbart
läge.
o Genom ett samarbete mellan berörda förvaltningar arbeta fram en tydlig
helhetsstruktur med tydliga ansvarsfunktioner för mottagningen olika delar.
Detta leder i sin tur till en tydligare roll- och ansvarsfördelning och
effektivitet samt underlättar mottagandet.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och ersättare Peter Bowin (V)
Yrkanden
Ordföranden Roger Fredriksson (M) yrkar på att uppdra Arbetsmarknadsenheten att
ta fram ärende gällande politisk arbetsgrupp med en ledamot från alla partier som
ska arbeta fram en integrationsstrategi innan årsskiftet.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner
bifall på detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen:
att uppdra Arbetsmarknadsenheten ta fram ett ärende om politisk arbetsgrupp med en
ledamot från alla partier, i Kommunfullmäktige, som innan årsskiftet ska arbeta fram
en integrationsstrategi.
________________
Exp:
Arbetsmarknadsenheten
Roland Edvinsson
Sabina Bico
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§ 136

Dnr 2014-000193 179

Justering av taxa för rengöring och brandskyddskontroll
Sammanfattning
Respektive kommunfullmäktige har tidigare beslutat om taxor och avgofter för år
2014. Jämlikt Räddningstjänstens avtal med Skorstensfejarmästarna revideras
taxorna årligen med av centrala parter publicerat sotningsindex. För år 2014 har
sotningsindex fastställts till 1,74 %. Då taxan höjdes 2013-07-01 och datum för årets
justering är satt till 2014-07-01 ska höjning av taxan göras enligt avtal med 1,66 %
enligt SKL cirkulär 14:11.
Detta innebär att timtaxan för rengöring höjs fr o m 2014-07-01 till:
Ronneby: 405 kr
Karlskrona: 382 kr
Detta innebär att timtaxan för brandskyddskontroll höjs fr o m 2014-07-01 till:
Ronneby: 582 kr
Karlskrona: 549 kr.
Förslag till beslut
Att Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby beslutar om justering av taxorna
för rengöring och brandskyddskontroll enligt ovan.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Malin Norfall (S) och ersättare Peter
Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på direktionens förslag om om
justering av taxorna för rengöring och brandskyddskontroll enligt ovan.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner
bifall på detsamma
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige:
Justering av taxorna för rengöring och brandskyddskontroll enligt nedan.
Timtaxan för rengöring höjs fr o m 2014-07-01 till:
Ronneby: 405 kr
Karlskrona: 382 kr
Timtaxan för brandskyddskontroll höjs fr o m 2014-07-01 till:
Ronneby: 582 kr
Karlskrona: 549 kr.
________________
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§ 137

Dnr 2014-000063 101

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut, liksom revidering av attetsrätt har inkommit
från Tekniska förvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till protokollet.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 138

Dnr 2014-000022 101

Kurser och konferenser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna inbjudningar utan beaktande.
________________
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§ 139

Dnr 2014-000021 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Advokatfirman Björn Lindmar AB, angående sprängningsarbeten på Begonian 3
Länsstyrelsen, återbetalning av deponerat hyresbelopp Karön Center AB
Länsstyrelsen, uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete
Länsstyrelsen, beslut om bildande av naturreservatet Bråtabron
Länsstyrelsen Skåne, protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
Växjö kommun, landbygdsprogram

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningsärendena till protokollet.
________________
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§ 140

Dnr 2011-000039 219

Kilen
David Gillanders, Magnus Graad och William Lavesson presenterar Projektplan
Kilen 1.1.
Sammanfattning
Kilen är ett centralt beläget område i Ronneby som köpts in i delar under 2000-talet.
Syftet med projektet Kilen är att omvandla ett f.d. industriområde till en sprudlande
och vital stadsdel med inslag av bostäder, kontor och handel. Området ska dessutom
vara ett landmärke som visar hur man kan bygga ett hållbart samhälle med
inspiration från Cradle to Cradle.
Processen från idé till färdig bebyggelse skall ge kommunen och övriga Sverige ett
sätt att förhålla sig till vad som definieras som hållbart när man bygger nytt, bygger
till och bygger om i framtiden. Processen kommer också att ge upphov till ett antal
innovationer som kan skapa nya jobbtillfällen inom byggbranschen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) och ersättare Peter
Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Dennis Robertéus, VD AB
Ronneby Industrifastigheter, till projektledare och beslutsattestant för Kilen-kontot.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Dennis Robertéus till projektledare för
Kilenprojektet samt beslutsattestant för Kilen-kontot.
________________
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Exp:
Dennis Robertéus
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§ 141

Dnr 2014-000204 212

Grönstrukturplan
Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I översiktsplan 2006 angavs som en åtgärdsstrategi för kommunens gröna fritid att
ge en samlad presentation av Ronneby tätorts grönområden och gröna strukturer med
tyngdpunkt på hur det gröna ska bevaras, utvecklas och förändras. Detta föreslogs att
upprättas i form av en grönplan.
Projektet påbörjades 2009 genom att en samrådsversion av grönstrukturplanen för
Ronneby tätort upprättades. Denna ställdes ut under sommaren 2010. Därefter
prioriterades projektet ned och inget vidare arbete skedde. Beslut om att återuppta
arbetet fattades i samband med att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att
godkänna verksamhetsplaneringen för den del av Miljö- och byggnadsförvaltningen
som rör översiktsplanering (§36/2014). Grönstrukturplanen föreslås revideras till att
omfatta hela kommunen i ett övergripande perspektiv, men med särskild fördjupning
i tätorterna. Planen blir ett tematiskt tillägg till ÖP.
Bedömning
Syftet med grönstrukturplanen är att säkerställa att dagens och framtidens
Ronnebybor och besökare får tillgång till gröna rekreativa miljöer med hög
anpassningsförmåga. I detta arbete är identifiering av landskapets identitet viktig för
att på ett strategiskt sätt kunna säkerställa och vidareutveckla det unika med
Ronneby.
Målet är att utarbeta ett förslag till grönstrukturplan som ska ligga till grund för den
framtida utvecklingen och planeringen i kommunen. Grönstrukturplanen ska utgöra
ett underlag för strategisk planering och föreslagna åtgärder ska även kunna medföra
synergieffekter som förskönar kommunen och bidrar till attraktiva utemiljöer.
Inspiration av ”cradle to cradle” (C2C) är en naturlig del i projektet bla genom att
undersöka hur konceptet kan användas i grönstrukturplanering. Särskilt fokus ska
ligga på den gröna miljöns betydelse för landskapsidentitet, rekreation och hälsa,
biologisk mångfald och hög anpassningsförmåga och reglerande ekosystemtjänster.
För projektet har en arbetsgrupp bildats och en projektplan tagits fram. Denna
beskriver syfte, mål och metoder för att nå fram till en kommunomfattande
grönstrukturplan. Arbetsgruppen består av representanter från kommunens olika
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förvaltningar. Stor vikt kommer även att läggas vid medborgardialog med
samhällsföreningar och med barn och unga.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att arbetet med grönstrukturplanen
följer ”Projektplan för grönstrukturplan för Ronneby kommun, Tematiskt tillägg för
översiktsplanen”.
Deltar i debatten
Ledamöterna Roger Gardell (FP) och Tommy Andersson (S).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att arbetet med grönstrukturplanen följer
”Projektplan för grönstrukturplan för Ronneby kommun, Tematiskt tillägg för
översiktsplanen”.
________________
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§ 142

Dnr 2014-000205 310

Utplacering av uteserveringsstolpar
Teknisk chef Magnus Graad informerar om Uteserveringsstolpar.
Sammanfattning
Uteserveringar i Ronneby skall följa antaget Gestaltningsprogram vilket innebär att
Tekniska förvaltningen köper in och placerar ut stolparna emedan caféägarna
ombesörjer staketsektionerna. Varje stolpe kostar ca 4000kr i inköp samt ytterligare
ca 1000/stolpe i fundamentsättning mm. Under ett normalår behöver vi komplettera
med 2-3 stolpar vilket har kunnat hanteras inom ordinarie budgetram. I år har vi fått
in ansökningar motsvarande drygt 20 nya stolpar vilket inte kan hanteras inom
ordinarie budgetram, varför beslut kring hantering och finansiering måste fattas.
Bedömning
I och med den kraftiga ökningen i efterfrågan på uteserveringsstolpar kan Tekniska
förvaltningen inte möta upp behovet inom ordinarie driftbudget.
Förslag till beslut
Teknisk chef Magnus Graad föreslår ett godkännande av temporär lösning för 2014
och en totalöversyn av hanteringen inför 2015, något som skall lyftas i separat
ärende.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Roger
Gardell (FP) och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande yrkar på att verksamhet motsvarande tidigare skall fortgå under 2014
samt att en omfördelning inom Tekniska förvaltningens investeringsbudget skall
täcka årets underskott. Tekniska förvaltningen skall återkomma med dels
redovisning av hur omfördelningen genomförts samt med nytt ärende om hur
hantering skall genomföras inför 2015.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner
bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att verksamhet motsvarande tidigare skall
fortgå under 2014 samt att en omfördelning inom Tekniska förvaltningens
investeringsbudget skall täcka årets underskott. Tekniska förvaltningen skall
återkomma med dels redovisning av hur omfördelningen genomförts samt med nytt
ärende om hur hantering skall genomföras inför 2015.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 143

Dnr 4155-1

Val av ersättare till Leader Blekinges årsstämma
Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsen 2012-04-03 valdes Kenneth Michaelsson (C) att vara
Ronneby kommuns representant att delta och ha fullmakt att rösta på Leader
Blekinges årsstämmor under mandatperioden. Kenneth Michaelsson (C) anmäler
förhinder gällande närmast kommande årsstämma.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott entledigar Kenneth Michaelsson (C) och väljer
Mats Paulsson (C) som ersättare att delta och ha fullmakt att rösta vid Leader
Blekinges närmast kommande årsstämma.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på förslaget samt att beslutet lämnas
vidare till Kommunstyrelsen för fastställande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar entlediga Kenneth Michaelsson (C), väljer
Mats Paulsson (C) som ersättare att delta och ha fullmakt att rösta vid Leader
Blekinges närmast kommande årsstämma och lämnar ärendet till Kommunstyrelsen
för fastställande.
________________
Exp:
Kenneth Michaelsson
Mats Paulsson
Kommunstyrelsen
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§ 144

Dnr 4155-2

Framtida Leaderområde
Sammanfattning
LAG har tagit beslut att lämna in en intresseanmälan om att starta strategiarbetet inför
nästa programperiod.
I nästa programperiod kommer det att krävas funktionella områden och som kan på ett
effektivt sätt hantera de fyra fondernas arbete. Det kan komma att krävas ett större
område än i dag. LAG gav kansliet i uppdrag att undersöka intresset av ett samarbete
norrut och västerut, se protokoll nr 44. LAG beslutade också att kansliet skulle
undersöka möjligheterna till medfinansiering av kommunerna, region och länsstyrelse.
LAG gruppen hemställer om att varje kommun ger riktlinjer för hur arbetet med den
geografiska sammansättningen av det nya området ska vara.
Förslaget är att Blekinges kommuner tillsammans med Leader Småland Sydosts
kommuner, Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge kommun om
en avsiktsförklaring att gemensamt bilda Leaderområde Sydost.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson, ledamöterna Tommy Andersson (S), Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S) och Roger Gardell (FP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på at lyfta frågan som ärende till
Kommunstyrelsen utan ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner
bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lyfta frågan som ärende till
Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
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§ 145

Dnr 4155-3

Information Vindkraftverk Sonekulla
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) informerar om vindkraftsverket vid Sonekulla.
Sammanfattning
Boende runt vindkraftverket har upplevt störningar i form av oljud från kraftverket.
Det finns nu frågor kring ljudnivån samt tillvägagång vid bygglov.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson och Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att Miljö- och Byggnadsnämnden
redovisar ärendet för Kommunstyrelsens arbetsutskott efter 15 maj och att denna
redovisning inkluderar bygglovet fram tills dags dato.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner
bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Miljö- och byggnadsnämnden ska
redovisa ärendet för Kommunstyrelsens arbetsutskott efter den 15 maj och i sin
presentation inkludera bygglovet fram till dags dato.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
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