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Sammanträdesdatum

2014-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Listerbysalen kl 08:30-17:00, ajournering fika kl 10:22-10:38, lunch kl 12:00-13:17

Beslutande

Se särskild förteckning

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Norfall

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2014-10-29

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Anna-Karin Sonesson §316-319, 331 Camilla Öberg §320-330,332-334

Ordförande

Roger Fredriksson

Justerare

Malin Norfall
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-10-27

Datum då anslaget sätts upp

2014-10-30

Datum då anslaget tas ner

2014-11-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Underskrift
Camilla Öberg /Anna-Karin Sonesson
Justerandes sign
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Roger Fredriksson (M) Ordförande
Kenneth Michaelsson (C) 1:e vice ordförande
Malin Norfall (S) 2:e vice ordförande
Anna Carlbrant (RP)
Roger Gardell (FP)
Tommy Andersson (S)

Tjänstgörande ersättare

Peter Bowin (V)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Justerandes sign

Magnus Widén. Delvis: Anna-Karin Sonesson, Camilla Öberg, William Lavesson, Ola
Liljerum, Sattar Zad, Per Engkvist, Maria Symbonis, Karin Svensson, Tommy
Johansson, Lena Brorsdotter, Roland Edvinsson, Svenja Andersén, Nensi Vrbanjac,
Cecilia Birgersson, Torbjörn Lind och Jenny Andersson
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§ 318 Dnr 2014-000478 300
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§ 316

Dnr 2014-000001 101

Val av justerare
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Malin Norfall (S) till
justerare för dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare
för dagens protokoll.
________________
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§ 317

Dnr 2014-000151 049

Information om resultatet av översynen av
Listerbyskolans status
Sammanfattning
Byggprojektledare William Lavesson informerar om resultatet av uppdraget
att se över Listerbyskolans status dvs i vilket skick skolan är i inför
utbyggnad eller eventuell nybyggnad. Konsulter har gått igenom, rtiningar,
inventerat byggnadsår, gjort bedömningar utifrån risker och byggnadsår,
genomfört okulär besiktning, öppnat konstruktioner, mätt fukt, lukt mm,
tagit prover på mattor, radon, PCB, ventilation mm. Resultatet är att skolans
byggnadstekniska status är OK. Tekniska förvaltningen vidhåller tidigare
redovisat tillbyggnadsförslag. Gymnastiksalen bör dock diskuteras separat.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C), Roger Gardell (FP) samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 318

Dnr 2014-000478 300

Omfördelning av medel samt tilläggsäskande
"ventilation Fredriksbergsskolans gamla del"
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har genomför stora ventilationsåtgärder på
Fredriskbergsskolans gamla del under sommaren 2014. Tekniska
förvaltningen hade en budget på 6,8 mkr för projektet men pga.
marknadsläget med få anbud, samt att man fått göra mycket extra
förstärkningar som man inte kunnat förutspå har projektet blir dyrare än
beräknat.
Tekniska förvaltningen informerade KSAU 2014-08-18 om situationen kring
projektet och att man kommer att överskrida projektets budget med 400 –
500 tkr.
Tekniska förvaltningen har genomför ett investeringsprojekt på
Skogsgårdsskolan avseende moduler, vilket har visat sig bli billigare än
budgeterat.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att kostnaden för ventilation Fredriksberg
slutar på 7,21 mkr.
Tekniska förvaltningen bedömer att kostnaden för modulerna på
Skogsgårdsskolan bli 240 tkr billigare än beräknat.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott förslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
-Tekniska förvaltningen beviljas ett tilläggs äskande om 170 tkr för
ventilation Fredriksberg.
-Tekniska förvaltningen beviljas att omfördela 240 tkr från "Lokalbehov
Skogsgårdskolan" till " Ventilation Fredriksberg"
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), och ledamot Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med
ändringen att det ska stå anslag och inte äskande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att
-Tekniska förvaltningen beviljas ett tilläggsanslag om 170 tkr för ventilation
Fredriksberg.
-Tekniska förvaltningen beviljas att omfördela 240 tkr från "Lokalbehov
Skogsgårdskolan" till " Ventilation Fredriksberg"
________________
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§ 319

Dnr 2014-000468 310

Fastställande av förfrågningsunderlag ny GC-bro,
Emaljvägen
Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har uppdrag att bygga ny gång- och cykelbro över
Ronnebyån vid Emaljvägen.
Bedömning
Tekniska förvaltningen avser utföra projektet som en totalentreprenad där
gång- och cykelbron utförs som en träbro direkt uppströms befintlig vägbro.
Avtal har upprättats med berörda fastighetsägare på båda sidor om
Ronnebyån.
Bilagda administrativa föreskrifter har tagits fram inför upphandlingen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
-att KSau fastställer redovisade administrativa föreskrifter för
totalentreprenaden "GC-bro Emaljen".
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa redovisade
administrativa föreskrifter för totalentreprenaden "GC-bro Emaljen”.
________________
Exp:
Sattar Zad
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§ 320

Dnr 2014-000467 310

Trafikredovisning 2013
Projektledare Trafik/Gata Sattar Zad informerar
Sammanfattning
- Felparkeringsanmärkningar.
-

Funktionsvariationsparkering.

-

Bilflyttsärenden

-

STRADA, skaderapport.

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 informationen noteras 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.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(34)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 321

Dnr 2014-000469 318

Kalkning 2015
Sammanfattning
Upphandlingen av kalkningsverksamheten för år 2015 bör ske före årsskiftet
2014/2015. Den görs som förenklad upphandling, vilket bland annat innebär
att ansvarig nämnd skall fastställa anbudsunderlaget.
Bedömning
Bilagt finns ett utkast till anbudsförfrågan för upphandling av 2015 års
kalkning. Utkastet baseras på tidigare års förfrågningar.
Bilaga 2 och 3 som hänvisas till i förfrågan har mer karaktären av
standarddokument i upphandlingen och har inte tagits med i detta utskick.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna bifogat anbudsunderlag
och ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa upphandlingen efter
komplettering med bilagor och aktuella datum.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) och
Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa
förfrågningsunderlaget enligt förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa förfrågningsunderlaget
och ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa upphandlingen enligt
föreslagen anbudsförfrågan.
________________
Exp:
Sattar Zad
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§ 322

Dnr 2013-000231 022

Förslag till ny central vaktmästarorganisation
Projektmedarbetare Per Engkvist informerar.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2013 om en kostnadsreducering
på centrala konton motsvarande 3 500 tkr (helårseffekt). Beslutet flyttades av
olika skäl sedan fram för att gälla fr o m 2014. Mot bakgrund av detta har
förvaltningarna arbetat fram ett förslag där den beslutade reduktionen kan
hanteras genom en centralisering och effektivisering av
vaktmästarorganisationen i kommunen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Malin Norfall (S) och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras 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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§ 323

Dnr 2013-000026 214

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra Piren
Planarkitekt Karin Svensson informerar om följande.
Sammanfattning
Syftet med planförslaget är att skapa möjlighet att utveckla hamnområdet till
ett friluftsområde/marina med småbåtshamn, badplats och andra faciliteter
som tillhör en marina. Friluftsområdet kan användas till olika publika
ändamål som t ex fiskrökeri/försäljning, klubbhus, vinterförvaring av båtar,
lekplats och parkering. Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden
25 januari 2013 t.o.m. 17 februari 2013.
Länsstyrelsen har i sitt utlåtande om samrådsförslaget en del synpunkter,
bland annat att en geoteknisk undersökning för att ta reda på
föroreningsriskerna borde göras och att titta närmare på trafiksituationen på
Hamnvägen. En översiktlig markundersökning har tagits fram av WSP. Den
sammanfattande bedömningen från WSP är att med nuvarande
markanvändning är risken låg för att människors hälsa och miljön ska
påverkas negativt. Detta främst då marken är hårdgjord. Förändras området
så att markbeläggningen tas bort och att verksamheter som inbjuder till bad
tillkommer kan det inte uteslutas att det finns en risk för människor och
miljö. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att ge plan- och
byggenheten i uppdrag att revidera samrådsförslaget och ta fram ett
granskningsförslag.
Bedömning
Det kan inte uteslutas att ett saneringsbehov finns vid antagande av ny
detaljplan. Ett eventuellt saneringsbehov beror på hur marken planeras i
framtiden, var ev. byggnader ska placeras, och om marken kommer att vara
hårdgjord. En mer specifik bedömning av saneringsbehovet kan därför göras
först när det finns tydliga planer på hur området ska användas i framtiden
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott tar ärendet som information och inte
har något att erinra i avvaktan granskningsförslaget.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Roger Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C) och ersättare
Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att hela planområdet beaktas
som tidigare och att informationen noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hela planområdet ska beaktas
och att informationen noteras till protokollet.
________________
Exp:
Planarkitekt Karin Svensson
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§ 324

Dnr 2014-000461 875

Förslag att Ronneby kommun blir medlem i Stiftelsen
Blekinge Muséum
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden beslutade 2014-03-19 § 22 att ge förvaltningen i
uppdrag att undersöka möjligheter för Ronneby kommun att ingå i Stiftelsen
Blekinge museum; ekonomiska förutsättningar samt samarbetsmöjligheter.
Under våren har samtal förts med länsmuseichefen, som î sin tur har lyft
frågan i Stiftelsens styrelse. Idag har Stiftelsen Blekinge museum tre stiftare;
Landstinget Blekinge, Blekinge Hembygdsförbund med 36
medlemsföreningar, samt Karlskrona kommun, som värdkommun.
Karlskrona kommun bidrar med 4 300 tkr /år vilket motsvarar en kostnad om
64 tkr/invånare. För Ronneby kommun skulle det beräkningssättet motsvara
en årlig kostnad om 1 876 tkr.
Bedömning
Länsmuseichefen ser att ett närmare samarbete med Ronneby kommun kan
tillföra mycket till kommunen såväl som till Blekinge musemn. Exempelvis
kan Blekinge museum tillföra kompetens för att bygga och driva ett museum
i Ronneby, antikvarisk kompetens för bevarande av olika föremål,
museitekniker, pedagogiska insatser, tillgång till föremål som tillhör
Länsmuseet, tillgång till databaser m m. Blekinge museum skulle kunna stå
för en kontinuitet över tid och arbeta för utveckling av verksamheten.
Länsmuseichefen ser också möjligheten att delar av kommunens
medfinansiering kan vikas ått ex nya utgrävningar i Vång, konservering av
föremål från Gribshunden eller utveckling av besöksmål och framhåller
Ronnebys fantastiska historia som skulle kunna användas mer både för att
skapa attraktivitet och stolthet hos invånarna och för att locka fler inflyttare
och invånare.
Ronneby kommun bidrar redan med 1 OO 000 kronor/år till Stiftelsen
Blekinge musemn för verksamhet och marknadsföring av Saxemara Båtvarv.
I en fortsatt utredning i Stiftelsens styrelse om Ronneby kommun som
medlem i stiftelsen, kommer även Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs
kommuner att få frågan om intresse av att ingå i stiftelsen. Dessa kommuner
bidrar inte idag med ekonomiska medel till Stiftelsen Blekinge museum.
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Om styrelsen för Stiftelsen Blekinge museum har ett intresse av att Ronneby
kommun, eller flera kommuner, upptas som medlem i stiftelsen måste
troligtvis stiftelsen upplösas och ombildas. Länsmuseichefen ser som ett
alternativ att stiftelsen och Ronneby kommun tecknar avtal om ett ökat
bidrag, riktat mot preciserad verksamhet.
l det fallet kommer Ronneby kommun att sakna representation i styrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att fortsätta förhandlingar med
Stiftelsen Blekinge museum om att Ronneby kommun ska ingå som medlem
i stiftelsen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Roger
Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Anna
Carlbrandt (RP) och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med stöd av Kenneth Michaelsson
(C), på att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att fortsätta förhandlingar
med Stiftelsen Blekinge museum om att Ronneby kommun ska ingå som
medlem i stiftelsen samt att arbeta fram en skrivning om förväntad effekt och
resultat i ett eventuellt medlemskap.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att ge
Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att fortsätta förhandlingar med
Stiftelsen Blekinge museum om att Ronneby kommun ska ingå som medlem
i stiftelsen alternativt se över möjligheten med ett avtal samt att arbeta fram
en skrivning om förväntad effekt och resultat i ett eventuellt medlemskap.
________________
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§ 325

Dnr 2014-000480 030

Information gällande Navigatorcentrum
Chef, Enheten för Arbetsmarknad och Integration Roland Edvinsson,
projektledare Svenja Andersén och Nensi Vrbanjac informerar.
Sammanfattning
Navigatorcentrum, - en väg in, flera vägar ut. Projektet har startat och precis
fått lokaler, flyttar in 1 november. Det kommer att uppstå ett glapp i
finansieringen under hösten 2016.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) 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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§ 326

Dnr 2014-000490 101

Marknadsföring - information
Utredare Cecilia Birgersson informerar.
Sammanfattning
I dagsläget består våra samlade resurser för hantering av
marknadsföring/information av informationsavdelningen, 3 personer, som
organisatoriskt ligger under enheten för kommunikation och
Medborgarservice som i sin tur ligger i kommunledningsförvaltningen.
Informationsavdelningen har som huvudsaklig arbetsuppgift att arbeta med
kommunal information och kommunikation, externt och internt. De hanterar
våra webbplatser, svarar för den grafiska profilen och skall i dessa frågor
stödjande/utbildande för övriga delar i kommunkoncernen. Egna medel för
marknadsföring är begränsat. De medel som finns för marknadsföring av
kommunkoncernen är fördelat till respektive förvaltning/dotterbolag som i
varierande grad också har egna personella resurser för att hantera frågorna.
Resultatet av detta ser vi ofta i en spretande och mångfacetterad produktion
av olika typer av marknadsföringsmaterial och information. Detta är en bild
vi delar på chefsnivå inom kommunkoncernen och känslan av att en bättre
samordning skulle ge större effekt i budskap och spridning utan att för den
skull öka kostnaderna.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C)
och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 327

Dnr 2014-000359 001

Strategi och organisation för besöksnäring
Näringslivschef Torbjörn Lind och förvaltningschef för fritid- och
kulturförvaltningen Tommy Johansson informerar.
Sammanfattning
- Statistik över Ronneby presenteras.
Bedömning
Det finns idag ett behov av att klargöra gränsdragningen vad gäller skötsel,
drift och underhåll av de kommunala fritids/besöksnäringsanläggningarna,
främst mellan Fritid och Kulturförvaltningen och Tekniska kontoret. Även
ABRI är inblandat i några förvaltningsobjekt.
Det finns även ett behov att närmare utreda/tydliggöra den övergripande
ansvarsfördelningen kring arbetet med utveckling av Ronneby kommuns
besöksnäring.
I samband med slutredovisning kommer en tydlig gränsdragning mellan de
olika aktörerna att redovisas, kompletterat med en uppställning över
befintliga resurser i form av personal och budgetmedel.
Vid slutredovisning kommer förslag till alternativa organisatoriska lösningar
att lämnas som underlag för politiskt beslut.
Förslag till beslut
Näringslivsenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att notera
informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna, Roger Gardell (FP), Malin
Norfall (S), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och ersättare
Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras till
protokollet och att till Kommunstyrelsen behövs en samlad redovisning från
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berörda förvaltningar, en redovisning av överföring av kapital samt mer
fokus på prioriteringar och strategi enligt avsikt i uppdraget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
-

ge Näringslivschef Torbjörn Lind i uppdrag att samordna en gemensam
redovisning inför Kommunstyrelsen från berörda förvaltningar med flytt
av kapital inkluderat.

-

notera informationen till protokollet.

________________
Exp:
Näringslivschef Torbjörn Lind
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§ 328

Dnr 2014-000460 049

Socialnämndens anhållan om tilläggsanslag
Sammanfattning
Socialnämndens prognos för 2014 visar på ett underskott om 10 079 tkr.
Anmälningar/ansökningar gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa
har ökat markant. Barn/ungdomar i behov av vård är fortfarande högt.
Antalet personer i behov av personlig assistans har öktat. Kostnadsökningen
avser personer med LSS-beslut dvs SFB-ersättning utgår ej. Intäkter från
Migrationsverket är i dagsläget osäkra.
Socialnämnden har behov att äska om ett tilläggsanslag om 10 079 tkr.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
________________
Exp:
Socialchef Birgitta Ratcovich
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§ 329

Dnr 2014-000310 779

Remiss från Socialdepartementet rätt information på
rätt plats och i rätt tid SOU 2014:23
Sammanfattning
Socialdepartementet har till Ronneby kommun översänt remiss – Rätt
information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) för yttrande. Remissvar ska
ha inkommit senast den 7 november 2014. Svar ska lämnas i elektronisk
form. Äldrenämnden har yttrat sig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med Äldrenämndens
yttrande.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C)
och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att yttrandet lämnas utan
ställningstagande men att ett förtydligande av signeringstvånget görs inför
Kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna yttrandet utan
ställningstagande men ger ansvarig handläggare i uppdrag att inför
Kommunstyrelsen redovisa ett förtydligande av signeringstvånget.
________________
Exp:
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder (Jenny Andersson)
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§ 330

Dnr 2014-000067 170

Hemställan om ändring i ändamålsparagrafen,
Förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra
Blekinge
Sammanfattning
Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer hos sina medlemskommuner
att anta ett tillägg i förbundsordningens ändamålsparagraf. Detta behövs
eftersom Räddningstjänsten efter en tidigare ändring numera både har
tillståndshantering och tillsynsärenden enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor. Då Räddningstjänsten även själva innehar varor som är
tillståndspliktiga enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor så kan
räddningstjänsten inte handa uppgiften att besluta om tillstånd för den egna
verksamheten.
Bedömning
Direktionen förelår att följande tillägg görs i förbundsordningens
ändamålsparagraf:
Ansvaret enligt lagen brandfarliga och explosiva varor omfattar inte
tillståndshantering och tillsyn avseende Räddningstjänstens egen verksamhet
och tillståndspliktiga varor enligt lagen.
När Kommunfullmäktige 2013-05-30 beslutade om att Räddningstjänsten
Östra Blekinge skulle ta över ansvaret för tillståndsprövning, enligt lagen
(2010:1011) om hantering av brandfarlig och explosiv vara, ändrades även
reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden. I samband med beslut om att
ändra förbundsordningens ändamålsparagraf måste därför även reglementet
för Miljö- och byggnadsnämnden ändras igen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att anta följande tillägg till
ändamålsparagrafen i förbundsordningen för räddningstjänsten Östra
Blekinge: Ansvaret enligt lagen brandfarliga och explosiva varor omfattar
inte tillståndshantering och tillsyn avseende Räddningstjänstens egen
verksamhet och tillståndspliktiga varor enligt lagen.
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Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att 6 § får en ny punkt
med följande lydelse:
svara för och besluta i ärenden enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av
brandfarliga och explosiva varor avseende Räddningstjänsten Östra
Blekinges egen verksamhet (ansvar för övrig tillståndsprövning och tillsyn
enligt lagen är överfört till Räddningstjänsten Östra Blekinge),
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att anta följande tillägg till ändamålsparagrafen
i förbundsordningen för räddningstjänsten Östra Blekinge: Ansvaret enligt
lagen brandfarliga och explosiva varor omfattar inte tillståndshantering och
tillsyn avseende Räddningstjänstens egen verksamhet och tillståndspliktiga
varor enligt lagen.
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att 6 § får en ny punkt
med följande lydelse:
svara för och besluta i ärenden enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av
brandfarliga och explosiva varor avseende Räddningstjänsten Östra
Blekinges egen verksamhet (ansvar för övrig tillståndsprövning och tillsyn
enligt lagen är överfört till Räddningstjänsten Östra Blekinge)
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(34)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 331

Dnr 2014-000452 101

Uppräkning av ekonomiska förmåner till
förtroendevalda 2015
Ekonomichef Johan Sjögren lämna följande beslutsförslag
Sammanfattning
Gällande bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda antogs
KF § 332/2010. Inför år 2015 föreslås att ersättningsnivåerna, i likhet med
tidigare år, revideras med det genomsnittliga utfallet. Det genomsnittliga
utfallet enligt 2014 års lönerevision blev 2,98 %.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer att arvodena
till förtroendevalda för 2015, ska räknas upp med 2,98 % utifrån de nivåer
som gäller för 2014. Budgetanslag omfördelas i budget och plan från centralt
konto för lönerevision.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare Peter Bowin (V).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer att arvodena
till förtroendevalda för 2015, ska räknas upp med 2,98 % utifrån de nivåer
som gäller för 2014. Budgetanslag omfördelas i budget och plan från centralt
konto för lönerevision.
________________
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§ 332

Dnr 2014-000425 001

Gemensam organisation och gemensamt system för earkiv
Sammanfattning
2013 startade ett samarbete i Kronoberg och Blekinge kring e-arkiv. En
gemensam förstudie genomfördes som sedan följdes av en fördjupad studie.
I februari i år påbörjades en konceptstudie med syftet att bl a arbeta fram ett
konkret förslag på gemensam organisation för e-arkiv. Första resultatet av
studien var en avsiktsförklaring som bl a fastställde roller och ansvar samt
vilka åtaganden den deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att
bilda en gemensam organisation. Av avsiktsförklaringen framgår att
kommunalförbund är den funktionella och lagliga samverkansformen för en
gemensam myndighetsfunktion. Till avsiktsförklaringen fanns även en
verksamhetsbeskrivning för gemensam e-arkivorganisation samt en
preliminär långsiktig budget.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 att godkänna avsiktsförklaringen
och uppdrog till kommunalråd och kommundirektör att underteckna
densamma.
Enligt tidplanen skulle arbetet i september resultera i ett beslutsunderlag för
bildandet av gemensam organisation. Det är detta beslutsunderlag som nu
föreligger för beslut om förbundsordning samt godkännande av kostnaden
för 2015 och ekonomisk plan för 2016-2017.
Från Ronneby kommuns sida har arkivarie Anders Karlsson samt chefen för
Enheten för kommunikation och medborgarservice Leif Söderlund deltagit i
arbetsgrupp respektive som kontaktperson.
Bedömning
Att införa och förvalta ett e-arkiv är en komplex och omfattande uppgift över
tid för att garantera en långsiktig informationsförsörjning. Ett e-arkiv är inte
bara ett tekniskt stödsystem utan är även en bemannad organisation med
krav på kompetens, säkerhet och pålitlighet.
Ett e-arkiv som hanteras med rätt kompetens, i samverkan med andra och
med likartade riktlinjer bedöms ge kvalitativa och ekonomiska nyttor.
Att varje kommun upprättar egna e-arkiv med personal bedöms i nuläget inte
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vara realistiskt.
Förslaget innebär att ett kommunalförbund, Sydarkivera, bildas. Idagsläget
baseras förslaget på att de 12 kommuner samt det regionförbund som skrivit
på avsiktförklaringen blir medlemmar. För Ronnebys del innebär det en
andel på 8,23% och en kostnad för 2015 på 380 967 kr. Förbundsordningen
är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet och möjlighet att utöka
förbundets arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att förbundsordningen
behöver ändras. Utkast till förbundsordning har funnits tillgänglig för
kontaktpersonerna under sommaren och dessa har också uppmanats att
lämna synpunkter innan 1 sept.
För att vara med i den gemensamma organisationen från start krävs ett
likalydande beslut i fullmäktige före årsskiftet av alla organisationer som
önskar delta från starten.
Som bilagor till förbundsordning ligger lista över medlemmarna samt
medlemsavgifterna. Förslaget är att ändringar i bilagorna görs av
förbundsfullmäktige efter samråd och beslut hos förbundsmedlemmarna.
Detta innebär att själva förbundsordningen inte behöver antas på nytt av
samtliga kommuner om det t ex tillkommer nya medlemmar till
kommunförbundet.
Det finns sedan tidigare upptaget en post i SUS-enhetens budget för e-arkiv.
Dessa siffror var dock ytterst preliminära och förslaget som föreligger
innebär utökade kostnader för kommunen utöver det som redan finns
budgeterat. Dessa ökande kostnader har enheten äskat pengar för hos
budgetberedningen. Det innebär att slutligt Kommunfullmäktigebeslut inte
kan ske förrän i samband med att budgeten för 2015 beslutas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
föreslå Kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun inträder i
Kommunalförbundet Sydarkivera den 1 januari 2015.
Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor.
Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare
till förbundsfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för
kommunalförbundet Sydarkivera år 2015 och den ekonomiska planen för
2016-2017.
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Finansiering av Ronneby kommuns del av Sydarkivera:s kostnader år 2015
sker genom att totalt 380 967 kr anslås till SUS-enheten i budgeten för 2015.
Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för förbundsstyrelsen
Sydarkivera.
Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för revisorerna i
kommunalförbundet Syarkivera.
Ovanstående beslut gäller med villkoret att ingående kommuner och
regionförbund fattar motsvarande beslut om bildandet av
kommunalförbundet Sydarkivera Enbart kommuner och regionförbund som
beslutar innan årsskiftet 2014-2015 kommer att bilda kommunalförbundet
Sydarkivera.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att Kommunstyrelsens
arbetsutskott ställer sig bakom förslaget och att nuvarande arkivkostnad
redovisas inför Kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun inträder i
Kommunalförbundet Sydarkivera den 1 januari 2015.
Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor.
Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare
till förbundsfullmäktige.
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Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för
kommunalförbundet Sydarkivera år 2015 och den ekonomiska planen för
2016-2017.
Finansiering av Ronneby kommuns del av Sydarkivera:s kostnader år 2015
sker genom att totalt 380 967 kr anslås till SUS-enheten i budgeten för 2015.
Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för förbundsstyrelsen
Sydarkivera.
Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för revisorerna i
kommunalförbundet Syarkivera.
Ovanstående beslut gäller med villkoret att ingående kommuner och
regionförbund fattar motsvarande beslut om bildandet av
kommunalförbundet Sydarkivera Enbart kommuner och regionförbund som
beslutar innan årsskiftet 2014-2015 kommer att bilda kommunalförbundet
Sydarkivera.
Att nuvarande arkivkostnad redovisas inför Kommunstyrelsen.
________________
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§ 333

Dnr 2014-000022 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
- Inbjudan till Förändra radikalt
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på eget deltagande tillsammans
med Malin Norfall (S) på Förändra radikalt.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna Roger Fredrikssons (M)
och Malin Norfalls (S) deltagande på Förändra radikalt.
_______________
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§ 334

Dnr 2014-000021 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Finsam, ingen höjd medlemsavgift
Kammarrätten i Jönköping, dom angående utökad parkeringsyta på kyrktomt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vägledning för
kontinuitetshantering
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera delgivningsärendena
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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