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2013/35
§ 102 Information om krisledningsorganisationen och deras uppdrag
Sammanfattning
Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi informerar om krisledningsorganisationen och deras
uppdrag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Malin Norfall, S, Kenneth
Michaelsson, C, Tommy Andersson, S, Roger Gardell, FP, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2013/110
§ 103 Tillstånd till allmän kameraövervakning, Ronnebys Soft Center Fastighets AB
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-26

2 Handling

2013-03-22

Tillstånd till allmän kameraövervakning,
Ronnebys Soft Center Fastighets AB,
Länsstyrelsen

Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Länsstyrelsen Blekinge län har till Ronneby kommun inkommit med handlingar om allmän
kameraövervakning för Ronneby Soft Center för yttrande.
Bedömning
Ronneby Soft Centers har i syfte att förhindra brott lämnat in en ansökan om tillstånd att få
sätta upp en övervakningskamera i sin reception. Det har vid flera tillfällen försvunnit
material från arbetsplatsen, senast en dyrbar dator. Soft Center skriver också att det
förekommit stölder där personalen har sett de misstänkta gärningsmännen men där det inte
funnits några bevis.
Av ansökan framgår att kameran ska monteras så att inte receptionspersonalens
arbetsplatser filmas. Inspelning sker dygnet runt (00-24) men bara när någon person rör sig
i området.
För att kunna bistå med bevismaterial vid eventuell brottslig handling kommer bilder
lagras. Tillgång till inspelat material har endast verkställande direktör för Soft Center.
Bifogat till ansökan finns ett yttrande från Unionen Sydost. De har besökt Soft Center och
ser inga hinder till den kameraövervakning som föreslås.
Kommunen har beretts tillfälle att lämna yttrande i ärendet. Den samlade bedömningen är
att kommunen inte har något att tillföra till ärendet och därför bör avstå från att yttra sig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att inte yttra sig
över förslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Malin Norfall, S, Tommy
Andersson, S, Roger Gardell, FP, Kenneth Michaelsson, C, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte yttra sig över förslaget.
_____________________
Exp.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
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2013/56
§ 104 Information - Ronneby Kunskapskälla
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-02-18

Information - Ronneby Kunskapskälla

Erica Hallberg informerar om Ronneby Kunskapskälla
Sammanfattning
Ronneby Kunskapskälla är namnet på det kommunala lärcentret vid Soft Center. Organisatoriskt
sett ligger Kunskapskällan direkt under kommunstyrelsen, i kommunledningsförvaltningen,
tillsammans med Cefur och projektet Cela. Visionen för Kunskapskällan vid slutet av 2015 är att:
Ronneby Kunskapskälla är känt nationellt för sitt banbrytande och attitydförändrande arbete med
kompetensförsörjning och lärande, lokalt och regionalt.
Ronneby Kunskapskälla är nytänkande och ligger i framkant vad gäller användandet av senaste
forskning och teknik inom hur vuxna människor lär sig på bästa sätt.
Ronneby Kunskapskälla driver på utvecklingen kring livslångt lärande och begreppet
kunskapssamhället.
Verksamhetsplanen är ett levande dokument som revideras och byggs på efterhand. Den ska skapa
samsyn kring inriktning och mål för Ronneby Kunskapskälla, samt bidra till möjligheten att följa
upp mål och att vägleda inför aktiviteter. Planen bygger på beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Verksamhetsplanen är framtagen och bearbetad i den av kommunstyrelsen
tillsatta styrgruppen för Ronneby Kunskapskälla, efter att ha varit ute på remiss hos medarbetarna i
verksamheten samt referensgruppen.
Ronneby Kunskapskälla är ett lärcenter som ska agera inom ramen för rollerna
mäklare – motor - mötesplats, med fokus på eftergymnasialt lärande. Ronneby
Kunskapskälla har två huvudmålgrupper - vuxna Ronnebybor och lokala
företag/organisationer, men även övriga vuxna och företag i regionen. Kännetecknande för
verksamheten Ronneby Kunskapskälla är välkomnande – professionellt – engagerande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamot Tommy Andersson, S, samt ersättare
Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2013/54
§ 105 Ronneby Kunskapskälla - förslag från styrgrupp, ny ledamot
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-02-18

Kunskapskällan - förslag från styrgruppen
ny ledamot.

Erica Hallberg föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Styrgruppen ska hantera praktiska frågor och utvecklingsfrågor inom ramen för tillgängliga resurser
och av KS antagen utvecklingsstrategi. 5-7 ledamöter har bedömts vara ett lämpligt antal.
Verksamhetsledaren för lärcentret ska vara föredragande. Förslag på sammansättningen i övrigt
framgår nedan.
Då näringslivschef Magnus Sandekjer slutat sin anställning behöver det utses en ny ledamot.
Förslag till beslut
Torbjörn Lind, nuvarande näringslivschef, föreslås ersätta tidigare näringslivschef Marcus
Sandekjer i styrgruppen.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att utse näringslivschef Torbjörn Lind som ledamot i styrgruppen för
Ronneby Kunskapskälla.
_____________________
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2013/92
§ 106 Junis ansöker om bidrag till läger för barn från Ronneby under tiden 1 - 5 juli
2013 på Aspans kurs- och lägergård
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-25

Förslag till beslut

2

Ansökan

2013-03-07

Junis ansöker om bidrag till läger för barn
från Ronneby under tiden 1 - 5 juli 2013
på Aspans kurs- och lägergård, Junis
IOGT-NTO:s Juniorförbund

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
IOGT-NTO:s Juniorförbund Blekinge i Ronneby ansöker om 35 000 kronor för genomförande av
läger för barn i Ronneby. Lägret genomförs under tiden 1-5 juli. Lägret kommer att hållas på
Aspan, som är IOGT-NTO rörelsens kurs- och lägergård.
Inbjudan till lägret får samtliga barn i Ronneby kommun i åk. 4-6. I samarbete med skolsköterskor,
socialtjänsten och fritidsenheten ges barn med särskilda behov (sociala, ekonomiska eller
familjemässiga) förtur att vara med på lägret.
IOGT-NTO:s Juniorförbund har tidigare beviljats stöd från Ronneby kommun till sina
sommarläger. År 2012 beviljade Kommunstyrelsen ett bidrag om 35 000 kronor.
Hela kostnaden för Ronnebylägret 2012 uppges uppgå till 90 000 exklusive egen insats, se bilaga.
Ansökan har för Ronnebys del enbart skickats till Kommunstyrelsen, inte till andra nämnder.
I utvärderingen från lägret 2012, se bilaga, ges information om att samverkan med kommunen
utvecklats inför lägret 2012. Detta genom att en referensgrupp bildades med representanter från
socialtjänsten, elevhälsan och fritidsenheten. Denna samverkan forsätter inför kommande läger.
Om samtliga tillfrågade bidragsgivare bidrar enligt budget kommer deltagaravgiften för 2013 års
läger att slopas.
Bedömning
Utifrån utvärderingen från föregående år anses sommarlägret på Aspan betydelsefullt för barn i
Ronneby kommun gällande flera avseenden.
IOGT-NTO:s Juniorförbund Blekinge i Ronneby ansöker enligt bifogad budget om 35 000 kronor
från Ronneby kommun. Utifrån utvärderingen är bedömningen att Kommunstyrelsen beviljar bidrag
om 35 000 kronor till IOGT-NTO:s Juniorförbund Junis sommarläger på Aspan 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att bevilja bidrag om 35 000 kronor från
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter
Justeras
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Malin Norfall, S, och Roger
Gardell, FP.
Yrkanden
Roger Gardell, FP, yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja IOGT-NTO:s Juniorförbund Blekinge i Ronneby ett bidrag
om 35 tkr.
Kostnaden belastar Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter
_____________________
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2013/27
§ 107 Ansökan om bidrag till genomförandet av läger för polska barn och
ungdomar 2013
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-11

Förslag till beslut

2

Ansökan

2013-01-29

Ansökan om bidrag till genomförandet av
läger för polska barn och ungdomar
2013, UNF Ungdomens
Nykterhetsförbund

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) i Blekinge ansöker om 30 000 kronor i bidrag för
genomförande av lägerverksamhet för polska barn och ungdomar på Aspan perioden 2013-07-29 2013-08-11.
För 23 året anordnas utbildningsutbytet med IOGT - Bytom i Polen på IOGT-NTO:s kurs- och
lägergård Aspan.
Målet med lägerverksamheten är att:
 Utbilda Polska och Svenska ledare i internationellt ledarskap, kunskap om alkohol och
drogernas skadeverkningar för utvecklingen och demokratin i ett samhälle.
 Utbildning i demokratifrågor.
 Utbyta kulturella erfarenheter.
 Fortsätta att utveckla samarbetet med andra föreningar i Ronneby.
 Öka förtroende, vänskap och förståelse för varandra mellan folk och läder.
 Bidra till att IOGT Polska stärker sin verksamhet.
 Hela kostnaden för utbildningsutbytet uppges uppgå till 380 000 kronor, se bilaga.
 IOGT-NTO har tidigare beviljats bidrag till utbildningsutbytet från Ronneby kommun.
Bedömning
Den internationella lägerverksamheten är av betydelse för att öka förtroende, vänskap och förståelse
mellan ungdomar i Ronneby kommun och ungdomar från en andra kulturer och länder.
Bedömningen är att Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 30 000 kronor från Kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter samt att UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) i Blekinge sänder en
utvärdering till Kommunstyrelsen senast under oktober 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att bevilja bidrag om 30 000 kronor från
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att UNF i Blekinge sänder en
utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet, till Kommunstyrelsen
senast under oktober 2013.
Justeras
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) i Blekinge ett bidrag
om 30 tkr från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att UNF i Blekinge
sänder en utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet, till
Kommunstyrelsen senast under oktober 2013.
_____________________
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2013/107
§ 108 Förslag till införande av TAXA för Boendesprinkler inom VA-verksamheten.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-19

Förslag till införande av TAXA för
Boendesprinkler inom VA-verksamheten.

Hans Nilsson VD för Ronneby Miljö och Teknik AB lämnar följande förslag
Sammanfattning
Allt fler en och flerbostadshus i Ronneby börjar installera boendesprinkler i fastigheterna.
Boendesprinklern kopplas in före vattenmätaren. Ett återströmningsskydd skall installeras för att
undvika återströmning ut på det allmänna dricksvattennätet. Den nya installationen skall
kontrolleras årligen. Ingen mätning av vattenmängden kan göras.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en ny taxa för boendesprinkler (Taxa164 se
bifogad taxetabell). Eftersom mätning inte kommer att ske föreslår styrelsen en fast avgift/år vilken
för 2013 föreslås vara 1407 kr inkl. moms. (Samma fast avgift som för taxa 111 Vatten för
enbostadshus).
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Tommy
Andersson, S, och ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktigen beslutar att inför ny taxa för boendesprinkler
(Taxa164 se bifogad taxetabell). Eftersom mätning inte kommer att ske införs en fast avgift/år
vilken för 2013 föreslås vara 1407 kr inkl. moms. (Samma fast avgift som för taxa 111 Vatten för
enbostadshus).
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-04-08

12(34)

2013/15
§ 109 AB Ronnebyhus internbudget 2013
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-01-11

Budget 2013 AB Ronnebyhus

AB Ronnebyhus VD Sven-Olof Klasson lämnar följande
Sammanfattning
AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2013 omsluter 24,2 mkr. En nivå som innebär att bolaget
inte nettoinvesterar eftersom bolaget gör avskrivningar med ca 23 mkr årligen, nedskrivningar
oräknat. 5,7 mkr är utgifter för rivning av byggnader på Almvägen och Mandelblomsvägen. Detta
är redovisningstekniskt investeringar, men ska mötas med motsvarande nedskrivningar.
Investeringarna 2012 slutade på en osedvanligt låg nivå, 5,2 mkr. Flera av investeringsprojekten
innebär också omfattande underhållsutgifter, totalt 4,4 mkr, som finansieras över årets resultat.
Vissa projekt är tveksamt om de kan genomföras under året. 2 mkr finns upptaget för investering i
nybyggnad av Trygghetsboende på Espedalen, som kan komma att startas upp under året. Projektet
omsluter totalt 22 mkr.
5 mkr finns avsatt för en ombyggnad av panncentralen på Hjorthöjden. Det är i dagsläget osäkert
om projektet kan genomföras. Vissa av de planerade projekten är fortfarande under utredning för
bl.a. lönsamhetsbedömning.
Av projekten berör huvuddelen Ronnebyhus bostadsbestånd. Endast 1,5 mkr avser anläggningar där
kommunen är hyresgäst. Dessa är märkta med K i verksamhetskolumnen.
För nya markanläggningar på Almvägen i samband med rivningarna finns avsatt 3 mkr. Det är min
bedömning att det finns risk för att utgifterna blir större, men att investeringarna bör mötas med
nedskrivningar med tanke på fastighetens värde.
Ca 25 % av budgeten (5,4 mkr) avser energieffektiviseringsåtgärder.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Tommy Andersson, S, Malin
Norfall, S, Kenneth Michaelsson, C, Anna Carlbrant, RP, Roger Gardell, FP, samt ersättare Peter
Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringsbudget 2013
för AB Ronnebyhus.
_____________________
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2013/103
§ 110 Fritid- och kulturnämnden äskar om att använda kvarvarande medel från 2012
till RFID-märkning biblioteken 2013
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-19

Fritid- och kulturnämnden äskar om att
använda kvarvarande medel från 2012 till
RFID-märkning biblioteken 2013, Fritidoch kulturnämnden

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Vid bokslutet för 2012 fanns i tre investeringsprojekt totalt 672 000 kr som inte använts till det
ursprungliga ändamålet eller blivit över från färdigställt användningsområde.
Toaletter Järnaviksområdet
från 66768 363 000 kr
Div. utrustning FKN
från 66700 284 000 kr
Avloppsanslutning Brunnsvallskiosk
från 66776
25 000 kr
SUMMA
672 000 kr
Fritid- och kulturnämnden har behandlat bokslut 2012 och ovanstående äskande om att få disponera
dessa medel för RFID vid sammanträdet den 7 februari 2013. I beslutsformuleringen används ordet
”kompletteringsbudget” där man menar ”tilläggsanslag”.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Tommy
Andersson, S, Malin Norfall, S, Roger Gardell, FP, Anna Carlbrant, RP, samt ersättare Peter Bowin,
V.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar avslag på förslaget samt att ärendet hänskjuts till
budgetberedningen 2014/2015.
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 avslå ansökan om tilläggsanslag och
hänskjuter ärendet till budgetberedningen 2014/2015.
_____________________
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2013/117
§ 111 Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 27, Blekinge län
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-03

Förslag till beslut- nya föreskrifter för väg
27

2 Remiss ink.

2013-03-27

Förslag till nya hastighetsföreskrifter för
väg 27, Blekinge län, Trafikverket Region
Syd

Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Trafikverket har kommit med förslag till nya föreskrifter som berör väg 27 enligt remiss
ärendenr: TRV 2013/19391.
Bedömning
Vår bedömning är att Trafikverkets förslag inte innebär några försämringar av
trafiksäkerheten längs de aktuella sträckorna.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Ronneby kommun tillstyrker förslaget.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.
_____________________
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2011/39
§ 112 Kilen
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-26

Kilen

Planarkitekt Kristina Eklund, stadsarkitekt David Gillanders och projektledare William Lavesson
föredrar ärendet och planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Arbetet med detaljplanen för Kilen har nu nått fram till programfasen vilket görs för att klarlägga
utgångspunkter och mål med planen. I detta arbete ingår att beskriva syftet med detaljplanen och ett
förslag till syfte är ”Syftet är att enligt Plan – och bygglagen omvandla området Kilen från industri
till en stadsdel som innehåller bostäder men även verksamheter som kontor, handel, skola och
kultur samt allmänna platser som på ett strategiskt sätt knyter samman staden med Ronnebyån,
Brunnsparken, Soft Center och resecentrum.” Syftet grundar sig bla på det arbete som pågår kring
att
formulera
en
vision
för
Kilen.
För att kunna beskriva önskad utformning av området behöver riktlinjer dras upp gällande
utformning av den tillkommande bebyggelsen i området. Dessa riktlinjer ska knyta an till de
fokusområden som togs fram i Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby
kommun, Hållbar utveckling inspirerad av Cradle to Cradle®.
De frågor som behöver belysas/diskuteras är främst hur Kilen ska gestaltas och användas och då
främst:
De allmänna platserna, tillgänglighet till området även för de som inte bor där, knyta ihop staden
med dess omgivande målpunkter så som brunnsparken, Ronnebyån och resecentrum.
Tillkommande bebyggelse, bebyggelsen höjd, bostäder, arbetsplatser och service mm
Parkeringsplatser, antal parkeringar per bostad, parkeringar till verksamheter
Koppling till resecentrum, tillgängligheten mellan Kilen och resecentrum, över/undergångar,
koppling till befintligt gång- och cykelvägnät.
De inriktningar som slås fast i programmet kommer sedan att ligga till grund för de arkitekter som
under slutet av 2013 kommer att arbeta med uppdrag i att utforma Kilen
Förslag till beslut
Arbetsutskottet noterar informationen om programförslaget för Kilen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Tommy Andersson, S, Malin
Norfall, S, Kenneth Michaelsson, C, Roger Gardell, FP, Anna Carlbrant, RP, samt ersättare Peter
Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/448
§ 113 Besvarande av medborgarförslag angående kommunalt övertagande av drift
och ansvar för Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till gränsen mellan fastigheterna
Saxemara 1:16 och 1:82
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-08

Saxemara Skärgårdsvägen.

2

Beslut allmänt ärende

2013-01-30

KF§ 8/2013 2013-01-31, Anmälan av
medborgarförslag från Nils-Olof Olofsson
med
flera
angående
kommunalt
övertagande av drift och ansvar för
Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till
gränsen mellan fastigheterna Saxemara
1:16 och 1:82

3

Handling

2012-12-19

Medborgarförslag angående kommunalt
övertagande av drift och ansvar för
Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till
gränsen mellan fastigheterna Saxemara
1:16 och 1:82, Nils-Olof Olofsson, Annika
Lindh, Inger Ohrsted mfl

Gatuchef Arne Berg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Saxemara Södra vägsamfällighet driver och ansvarar i dag för del av Skärgårdsvägen från
Vierydsvägen till gränsen mellan Saxemara 1:16 och 1:82. Skärgårdsvägen belastas av
boende, kommunal skola, kyrkan, båtklubb, badplatser och husvagnsuppställning.
Vägsträckan är totalt 1070 m. 380 m av sträckan ligger inom detaljplanerat område med
kommunen som huvudman. Vägsamfälligheten är huvudman för resterande 690 m.
Vägsamfälligheten erhåller i dag både statligt och kommunalt bidrag för 1070 m.
Bedömning
Vägsamfälligheten påtalar att kommunen övertagit driften för liknande vägar de senaste
åren. Beträffande Jungmansvägen och Lotsvägen ligger dessa inom detaljplanerat område
och där finns det inte möjligheter att erhålla statsbidrag p.g.a för kort sträcka. Kommunen
har övertagit driften på Bastuviksvägen i Järnavik där kommunal badplats samt
husvagnsuppställning ligger i anslutning till vägen. Bastuviksvägen är inte jämförbar med
Skärgårdsvägen p.g.a av att vägsträckan är kortare än 1000 m (vilket är krav för statligt
bidrag). Bastuviksvägen erhöll tidigare endast kommunalt bidrag. Övertagande av
Johannishus vägsamfällighet är av samma dignitet och erhöll endast kommunalt vägbidrag.
Trafikverket (bidragsgivare) gjorde tillsyn av Skärgårdsvägen 2010-11-03 och kommer att
omskatta denna igen år 2015 för att se om det skett några större förändringar som ökning
av trafiken och boende m.m.
I dagsläget erhåller vägsamfälligheten statligt bidrag på 14668 kr/år och kommunalt bidrag
på 2932 kr/år och har möjligheter till iståndsättningsbidrag med 100 % ersättning vid
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förstärkning av körbana, trummor m.m. Detta är baserat på totala vägsträckan 1070 m
(vägsträckan < 1000 m inget bidrag).
Alt 1. Kommunen övertar väghållningen för del av Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till
gräns mellan Saxemara 1:16 och 1:82. Samtliga statliga bidrag upphör. Kommunen får ta
samtliga kostnader för driften.
Alt 2. Kommunen övertar väghållningen för del av Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till
gräns 380 m enligt detaljplanen där kommunen är huvudman. Kommunen får ta samtliga
kostnader för driften.
Saxemara vägsamfällighet förblir huvudman och sköter väghållningen för del av
Skärgårdsvägen från gräns 380 m enligt detaljplanen till gräns mellan Saxemara 1:16
och1:82. Samtliga statliga bidrag upphör på denna sträcka 690 m (< 1000 m). Kommunalt
bidrag erhålls samt har Saxemara vägsamfällighet ytterligare möjligheter till att söka extra
kommunalt bidrag p.g.a. att kommunen har badplatser och husvagnsuppställning i
anslutning till Skärgårdsvägen.
Alt 3. Saxemara vägsamfällighet sköter väghållningen för del av Skärgårdsvägen från
Vierydsvägen till gränsen mellan Saxemara 1:16 och 1:82 (en sträcka på 1070 m) och
erhåller statligt och kommunalt bidrag enligt redovisning ovan. Saxemara vägsamfällighet
har ytterligare möjligheter till att söka extra kommunalt bidrag p.g.a. att kommunen har
badplatser och husvagnsuppställning i anslutning till Skärgårdsvägen.
Förslag till beslut
Gatu- och Parkenheten anser att aktuellt medborgarförslag skall avslås baserat på
ovanstående resonemang och att Alt 3.skall gälla.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Tommy Andersson, S, Malin
Norfall, S, Kenneth Michaelsson, C, Roger Gardell, FP, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget baserat på
ovanstående skrivning och att alternativ nr tre (3) ska gälla.
_____________________
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2013/96
§ 114 Nyinvestering av gatubelysning på Djupaforsvägen sträckan Liljevägen i
Sörby - Cascades Djupafors AB i Kallinge
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-08

Nyinvestering av gatubelysning på
Djupaforsvägen sträckan Liljevägen i
Sörby - Cascades Djupafors AB i Kallinge

Gatuchef Arne Berg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Gatu- och Parkenheten kommer i samband med att fastighetsägaren till Rubinen 5
Djupadals gård återtar skötseln av vägunderhållet på Djupadalsvägen inrätta en Gc-väg på
Djupaforsvägen delen Liljevägen - Cascades Djupafors AB. Detta innebär
motorfordonstrafik förbjuden på denna sträcka.
Bedömning
Nyinvestering av Gc-väg pågår för närvarande längs Häggatorpsvägen norr om Cascades
Djupafors AB vilken skall anslutas till Liljevägen i Sörby. I samband med genomförandet
enligt ovan krävs ur trafiksäkerhetssynpunkt en investering i ny gatubelysning på sträckan
Liljevägen - Cascades Djupafors AB. Fjärrvärme drogs fram år 2008 på denna sträcka och
i samband med denna grävning skedde samförläggning med tomrör till gatubelysning av
gatuenheten. Detta innebär att det endast behövs grävningsarbeten för fundament. En
nyinvestering av gatubelysning på sträckan Liljevägen-Cascades Djupafors AB som
används mycket frekvent kommer medföra en trafiksäkrare och tryggare gång- och
cykelväg. Sträckan är 1400 m och det behövs ca 40 st energisnåla LED-armaturer till en
kostnad av 320 000 kr och medel tags ur budget för nyinvestering av gatubelysning.
Förslag till beslut
Gatu- och Parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att genomföra ny
gatubelysning på Djupaforsvägen sträckan Liljevägen i Sörby- Cascades Djupafors AB till
en kostnad av 320 000 kr från investeringsmedel för ny gatubelysning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Tommy Andersson, S, Malin
Norfall, S, Kenneth Michaelsson, C, Roger Gardell, FP, samt 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 att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ny gatubelysning på Djupaforsvägen sträckan
Liljevägen i Sörby - Cascades Djupafors AB till en kostnad av 320 tkr kostnaden tas från
investeringsmedel för ny gatubelysning.
_____________________
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2013/45
§ 115 Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2013/2014
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-03

Förslag till yttrande gällande tilläggstrafik
2013-2014 samt förändringar gällande
linje 240

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS § 118/2013 2013-04-02, Förslag till
tilläggstrafik trafikåret 2013/2014

3 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 93/2013 2013-03-18, Förslag till
tilläggstrafik trafikåret 2013/2014

4 Handling

2013-03-11

Kompletterande information om linje 256
samt 240, Ronny Lundberg

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-07

Förslag till beslut angående tilläggstrafik
trafikåret 2013/2014

6 Handling

2013-02-13

Förslag till tilläggstrafik trafikåret
2013/2014, Blekingetrafiken AB

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Blekingetrafiken har liksom tidigare år skickat en remiss angående turer med lågt antal resande. Det
är den trafik som redan idag hanteras som tilläggstrafik eller som av Blekingetrafiken föreslås
läggas ner eller hanteras som tilläggstrafik i fortsättningen. Bolaget önskar få besked om
kommunen önskar köpa till tilläggstrafik senast den 29 mars 2013.
Bedömning
Blekingetrafiken föreslår inga nya nedläggningar av turer i kollektivtrafiken inom Ronneby
kommun utan önskar beslut om fortsatt köp eller ej av den tilläggstrafik som finns idag.
Den tilläggstrafik som körs i Ronneby kommun innevarande år är:
- Linje 255 till och från Johannishus under sommarperioden. Alla turer, två i vardera riktningen, är
sedan juni 2008 tilläggstrafik. Dessförinnan var trafiken nerlagd under två somrar. Efter en negativ
resandeutveckling från ca 4 resande per tur 2008 till endast 1 i snitt per tur 2010 så vände det uppåt
2011 med ett snitt på 2 resande per tur. 2012 var antalet resande i snitt 2,49. Från och med
sommartidtabellen 2013 kommer turerna 16.10 och 17.10 få samma linjesträckning som under
vintertidtabellen. Det innebär att turerna startar i Listerby och har anslutning till linje 150 från både
Ronneby och Karlskrona. Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 37 tkr per år.
- Linje 173 Eringsboda Alnaryd med en morgon- och en eftermiddagstur under skoldagar. Denna
tilläggstrafik var ny från trafikåret 2011/2012 och startade i praktiken vid höstterminens början
2011. Antalet resande per tur 2011 var ca 3,8. Det har nu sjunkit till 1,9 resande per tur.
Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 57 tkr per år.
Kostnaden för befintlig tilläggstrafik ingår i det ägarbidrag som betalas av Ronneby kommun.
Anna-Karin Sonesson lämnar utöver ovanstående följande information:
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Det har kommit in förfrågningar från boende i Kuggeboda om möjligheten att få bussturer på linje
256 som tilläggstrafik under sommaren. Blekingetrafiken har därför kontaktats för att få uppgifter
om pris och antal resande. Kommunen köpte tilläggstrafik på turerna under sommaren fram till
trafikåret 2007/2008. Därefter har inga bussar gått till och från Gö och Kuggeboda under
sommaren. När trafiken lades ner hade den ca 2 resande på morgonen och ca 1,5 resande på em.

Blekingetrafiken redovisar att köra följande turer 16/6-17/8 kostar brutto 23 300 kr. Tas 16.12 turen
bort blir bruttokostnaden 16 000 kr.
06.54 Korsanäs-Listerby (anslutning 150)
16.12 Listerby-Heaby (anslutning 150)
17.12 Listerby-Korsanäs (anslutning 150)
Vintertid går ytterligare en tur på morgonen anpassad till skolan. Morgonturen kl 06.54 har ca 8,2
resande, turen 15.45 från Ronneby med avgång 16.12 från Listerby har ca 15,4 resande inklusive
skolbarn och turen 17.12 från Listerby har ca 4,0 resande.
Blekingetrafiken har också meddelat att man vill göra förändringar på linje 240 till och från Växjö.
De flesta turerna på vardagarna föreslås göras om till snabbturer. Det innebär att bussen, genom att
bara stanna i de större orterna och ej längs sträckningen, skulle spara in 14 minuter och restiden till
Växjö skulle då bli 1 timme och 24 minuter. Linjen skulle få namnet 840. 240 skulle gå på helgerna,
240 och 241 tillsammans 2 turer mot Ronneby på morgonen samt 241 norrut anpassat till skolan.
Boende längs med sträckan får rätt att åka öppen närtrafik klockan 8-18. Antalet berörda är troligen
ca 12-13 personer (dessa kliver i nuläget på vid hållplatser som ej kommer att trafikeras).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta att under trafikåret 2013/2014 köpa in samma
tilläggstrafik som för trafikåret 2012/2013 dvs sommartrafik på linje 255 Johannishus-Ronneby
samt en morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på linje 173 Eringsboda-Alnaryd.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna yttrande i
ärendet.
Att innan beslut om yttrande fattas gällande linjetrafiken 240 och 840 ha en dialog med Blekinge
Trafiken.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Malin
Norfall, S, Tommy Andersson, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
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Yrkanden
Kenneth Michaelsson, C, yrkar att det ska finns en morgontur respektive en sen eftermiddagstur för
arbetspendling i båda riktningarna som går som linje 240 istället för 840.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka förslagen men avseende förändringar på linje
240 så förordar Ronneby kommun att det finns en morgontur respektive en sen eftermiddagstur för
arbetspendling i båda riktningarna som går som linje 240 istället för 840. En övergång till 840 bör
annars mötas upp med förbättrad Öppen närtrafik. En utvärdering av trafiken bör göras efter
kommande trafikår.
_____________________
Exp.
Blekingetrafiken
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2012/290
§ 116 Besvarande av medborgarförslag avseende en tränings- och tävlingsbana för
dragracing samt konbana
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-10

Förslag till svar på medborgarförslag från
Pernilla Törnström, East Performance
Racing, angående dragracing och
konbana

2

Handling

2012-11-15

FKN § 126/2012 Beslut angående
dragracing och konbana, Fritid- och
kulturnämnden

3

Beslut allmänt ärende

2012-08-29

KF § 220/2012 2012-08-30, Anmälan av
medborgarförslag från Pernilla Törnström
avseende en tränings- och tävlingsbana
för dragracing samt konbana

4

Handling

2012-08-29

Medborgarförslag avseende en träningsoch tävlingsbana för dragracing samt
konbana, East Performance Racing
(EPR)

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
East Performance Racing, genom Pernilla Törnström, föreslår i ett medborgarförslag att en träningsoch tävlingsbana för dragracing och konbanekörning anläggs i Ronneby. De förslår att detta görs
vid den gamla betongfabrikens område i närheten av F17.
Bedömning
I sitt medborgarförslag beskriver föreningen vad dragracing och konbanekörning är och redovisar
en planritning på hur en sådan tränings- och tävlingsanläggning skulle kunna se ut. De framhåller
fördelarna med att man med en sådan anläggning får en laglig plats att köra på instället för på
allmänna vägar. De menar också att en bana för detta skulle gynna kommunen och dess företagare
då deltagare i dessa evenemang behöver både det ena och det andra till båda sig själva och till sina
fordon. Evenemangen skulle även locka publik och ge kommunen en möjlighet att profilera sig.
Förslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden.
I beslutsförslaget, lämnat av förvaltningschef Tommy Johansson till nämnden, konstateras att
förslaget till plats för banan ligger på en fastighet som kommunen inte förfogar över.
Förvaltningschefen redovisar att i angränsande kommuner inom Blekinge har genom åren olika
undersökningar gjorts med anledning av den föreslagna motorsportens etablering. Deras utredningar
pekar på svårigheter att finna lämpliga platser och de hänvisar till Emmabodabanan. Inom Ronneby
kommun har det också tidigare gjorts grundliga undersökningar gällande plaster att etablera
dragracing och konbana på. Några tillfredställande lösningar har inte kunnat finnas.
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Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå
att medborgarförslaget besvaras med att inom Ronneby kommun finns inga naturliga platser att
etablera denna motorsport på utan rekommenderar en kontakt med exempelvis Emmabodabanan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med Fritid- och kulturnämndens förslag dvs att
medborgarförslaget besvaras med att inom Ronneby kommun finns inga naturliga platser att
etablera denna motorsport på utan rekommenderar en kontakt med exempelvis Emmabodabanan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP, Tommy
Andersson, S, samt Anna Carlbrant, RP.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Fritid- och
kulturnämndens förslag dvs att medborgarförslaget besvaras med att inom Ronneby kommun finns
inga naturliga platser att etablera denna motorsport på utan rekommenderar en kontakt med
exempelvis Emmabodabanan.
_____________________
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2012/286
§ 117 Besvarande av motion från kf-led Jan-Eric Wildros, S, med förslag om att
förlägga fritidsverksamheten under sommaren till annan miljö
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-07

Förslag till svar på motion med förslag att
förlägga fritidsverksamheten under
sommaren till annan miljö

2

Handling

2013-02-22

Yttrande angående motion om att
förlägga fritidsverksamheten under
sommaren till annan miljö,
Utbildningsnämnden

3

Remiss utg.

2012-11-23

Utbildningsnämnden besvaras senast
2013-01-28

4

Beslut allmänt ärende

2012-08-30

KF § 239/2012 2012-08-30, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Jan-Eric Wildros, S, med förslag om att
förlägga fritidsverksamheten under
sommaren till annan miljö

5

Handling

2012-08-27

Motion angående förslag om att förlägga
fritidsverksamheten under sommaren till
annan miljö, Jan-Eric Wildros, S

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Jan-Eric Wildros, S, föreslår i en motion att Ronneby kommun
utreder möjligheten att flytta fritidsverksamheten 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 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. Nämnden beslutade 2013-02-14, efter
omröstning, att anta tjänstemannayttrande från bitr. förvaltningschef Inger Hjort som sitt yttrande.
Inger Hjort lämnar följande yttrande: "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 med utflykter men från ansvarigas sida har inte
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framförts önskemål om mera resurser för att klara dessa aktiviteter för fritidshemsbarn under
sommaren." Hon föreslår att motionen anses besvarad med ovanstående yttrande.
Kommunfullmäktige förslås besluta i linje med Utbildningsnämnden förslag och anse motionen
besvarad med ovanstående skrivning från bitr. förvaltningschefen på Utbildningsförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med yttrandet ovan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, Roger Gardell, FP, Anna Carlbrant, RP, Malin
Norfall, S, Tommy Andersson, S, Kenneth Michaelsson, C, samt ersättare Peter Bowin, V.
Yrkanden
Roger Gardell, FP, yrkar på återremiss av ärendet med motivering om vidare utredning av ärendet
med en kostnadsberäkning, hur många barn det berör samt ett tydliggörande av aktiviteterna.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet med följande motivering:
Att det ska göras en vidare utredning av ärendet med en kostnadsberäkning, hur många barn det
berör samt ett tydliggörande av aktiviteterna.
_____________________
Exp.
Anna-Karin Sonesson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-04-08

27(34)

2011/335
§ 118 Besvarande av medborgarförslag från Andreas Larsson angående
gatbelysning på Edestadsvägen
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-11

Yttrande avseende medborgarförslag
från Andreas Larsson mfl angående
gatubelysning på Edestadsvägen,

2

Beslut allmänt ärende

2011-10-25

KF § 258/2011 2011-10-27, Anmälan av
medborgarförslag från Andreas Larsson
med flera angående gatbelysning på
Edestadsvägen

3

Handling

2011-10-14

Medborgarförslag angående gatbelysning
på Edestadsvägen, Andreas Larsson
med flera

Gatuchef Arne Berg föredar ärendet och förvaltningschef Magnus Graad har lämnat följande
beslutsförslag
Sammanfattning
Andreas Larsson m fl beskriver i sitt medborgarförslag behovet av gatubelysning längs
Edestadsvägen, kring korsningen Edestadsvägen/Hamrabacksvägen. Andreas pekar på behovet dels
utifrån Edestadsvägens utformning, dels utifrån att fordonsförare ej följer vägens gällande hastighet
(bashastigheten 70 km/h).
Bedömning
Tekniska förvaltningen har studerat aktuell plats och håller med om att det finns brister i
trafiksäkerheten längs aktuell sträcka av Edestadsvägen. Gatubelysning är ett av dessa behov.
Kostnadsförslag har inhämtats (2011 års prisläge) för ett förslag på 3 st belysningsstolpar. Krav på
anläggningen och utförandet är motsvarande de krav som Trafikverket ställer vid väg med
hastigheten 70 km/h. Kostnadsbilden är enligt följande:
Anslutningsavgift:
Material och arbete mm:

21 500 kr exkl. moms
100 500 kr exkl. moms

Detta ger en totalkostnad om 122 000 kr exkl. moms, vilket innebär en kostnad om drygt 40 000 kr
per belysningspunkt. Den höga kostnaden härrör sig dels till att det är en ny anläggning med ny
anslutningsavgift, dels till de höga krav som Trafikverket ställer på anläggning längs 70-vägar samt
på säkerhetskraven vid anläggandet. Motsvarande kalkylkostnad vid nyanläggning inom
kommunens väghållningsområde (vanligen hastighetsbegränsat till 50 km/h eller lägre) ligger kring
10-15 tkr/belysningspunkt.
Det finns ansvarsmässigt 3 övergripande vägtyper; väg med statligt väghållningsansvar (dvs där
vägansvaret beroende på ansvarets karaktär ligger hos Trafikverket eller Länsstyrelsen), väg med
kommunalt väghållningsansvar samt väg med enskilt väghållningsansvar (dvs där enskild person
eller förening ansvarar över skötseln). Ronneby kommun har sedan tidigare utfört
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belysningsåtgärder, förutom inom det egna väghållningsområdet, inom det enskilda
väghållningsområdet. Motiveringen till detta var att kommunen skulle hjälpa mindre föreningar
med begränsade ekonomiska möjligheter att möjliggöra säkerhetshöjande åtgärder på sin väg.
Föreningar fick ansöka vartefter tilldelningen prioriterades av dåvarande Tekniska nämnden.
Utbyggnad längs det statliga vägnätet har inte prioriterats utan hela tiden skickats vidare till
Trafikverket för handläggning. Att ta över ansvarsområden från en offentlig aktör med både större
budget och kompetens inom trafiksäkerhetsområdet anser vi inte är förenligt med hur vi bör hantera
våra tillgängliga kommunala skattemedel.
Edestadsvägen ligger inom det statliga vägnätet varför trafiksäkerhetsfrågor längs denna väg skall
handläggas av Trafikverket. I VGU (Vägar och Gators Utformning), Trafikverkets publikation
2004:80, se bifogat utdrag, redovisas under kapitel 3 de kriterier mm som beaktas avseende
belysning utanför tätort. Generellt sett anses inte vägar utanför tätort ha behov av vägbelysning,
men här beskrivs typfall som kan motivera en utbyggnad. De som främst redovisas översiktligt är:
1.
2.

Typsektion och trafikflöde.
Trafikmiljöns svårighetsgrad.

Flödesmässigt går det inte att motivera utbyggnad av belysning längs Edestadsvägen. Enligt
medborgarförslaget redovisas trafikflödet 300 fordon/dag, vilket långt understiger den redovisade
mängden om 7000 fordon/dygn. Det som istället skulle motivera att Trafikverket beslutade om
utbyggnad är att den låga trafiktekniska utformningsstandarden vilken ger en dålig trafiksäkerhet
främst för oskyddade trafikanter. Baserat på detta bör ansökan skickas till Trafikverket.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås och hänvisar till att en utbyggnad av
gatubelysning längs delar av Edestadsvägen istället skall ansökas hos Trafikverket.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Malin Norfall, S, Roger Gardell,
FP, Kenneth Michaelsson, C, Anna Carlbrant, RP, Tommy Andersson, S samt ersättare Peter
Bowin, V.
Yrkanden
Roger Gardell, FP, yrkar återremiss av ärendet med motivering att en prioriteringslista för
gatubelysningsärende tas fram snarast.
Ordförande Roger Fredriskson, M, yrkar om ett tillägg, att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att
redovisa hur man arbetar med säker skolväg.
Kenneth Michaelsson, C, yrkar om ett tillägg, att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram
riktlinjer för prioritering av gatubelysningsärende.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Arbetsutskottet bifaller desamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet med följande motiveringar:
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för prioriteringar samt en prioriteringslista
för gatubelysningsärende.
Att redovisa hur man arbetar med säker skolväg.
_____________________
Exp.
Magnus Graad
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2012/102
§ 119 Besvarande av motion från kf-led Monika Lindqvist, S angående justa
arbetsvillkor vid offentlig upphandling
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-19

Motion från kommunfullmäktigeledamot
Monika Lindqvist för Socialdemokraterna
angående justa arbetsvillkor vid offentlig
upphandling inom Ronneby kommun.

2

Beslut allmänt ärende

2012-03-29

KF § 90/2012 2012-03-29, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Monika Lindqvist, S angående justa
arbetsvillkor vid offentlig upphandling

3

Handling

2012-03-12

Motion från kf-led Monika Lindqvist, S
angående justa arbetsvillkor vid offentlig
upphandling, Monika Lindqvist, S

Upphandlare Maria Landgren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Monika Lindqvist, Socialdemokraterna har inkommit med motion
angående justa arbetsvillkor vid offentlig upphandling inom Ronneby kommun.
Bedömning
Monika Lindqvist föreslår att Ronneby kommun vid upphandling av tjänster och entreprenad skall
tillämpa regler som överensstämmer med upphandlingsmodellen ”Vita jobb” för att på så sätt
säkerställa krav på sociala villkor i form av specificerade delar av branschens kollektivavtal och
förbud mot svararbete används som tillkomande kontraktsvillkor. Detta skulle innebära att
kommunen inte får in oseriösa företag som avtalsparter.
Vita jobb är samarbete mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet,
Fastighetsanställdas förbund, Svenska Målareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet,
Svenska Kommunalarbetareförbundet och SEKO. Det finns några kommuner som använder sig av
upphandlingsmodellen men det är inte någon vedertagen organisation.
Enligt Lag (SFS 2007:1091) 1 kap 9a§ bör upphandlande myndigheter beakta miljöhänsyn och
sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.
Ronneby kommun arbetar i enlighet med Miljöstyrningsrådets direktiv. Sedan 2008 har
Miljöstyrningsrådet utarbetat krav på grundläggande arbetsvillkor, dessa krav har tagits fram i en
bred expertgrupp med representanter från såväl branschen som den offentliga sektorn.
Den offentliga upphandlingen har genom sin stora köpkraft en stor möjlighet att påverka
marknaden. Genom att ställa krav i upphandlingen som syftar till att förbättra mänskliga rättigheter
i arbetslivet vid framställningen av de varor och tjänster som köps in finns en stor potential att bidra
till en positiv utveckling.
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I Miljöstyrningsrådets arbete med verktyg för hållbar upphandling ingår sociala frågor. Där finns
bland annat utarbetat ett verktyg för socialt ansvarstagande inom offentlig upphandling, CSRkompassen samt sociala kriterier där de juridiska förutsättningarna att ställa krav är klarlagda.
I enlighet med kommunens upphandlingspolicy ska krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn ställas
inom olika områden. Upphandling ska möjliggöra goda ekonomiska affärer och samtidigt använda
köpkraften för att förbättra miljön och för att välja varor och tjänster som också ger goda sociala
resultat som bidrar till hållbar utveckling i kommunen. I kommunens nu gällande
upphandlingspolicy ställs krav på fyra av de åtta ILO kärnkonventioner, nr 138, 182, 100 och
111vid upphandling av varor.
Vid tjänsteupphandling finns det, enligt rättspraxis, möjlighet att ställa vissa krav i enlighet med
kollektivavtal. Det är möjligt så länge kraven är förenliga med vad som uttalats av EU-domstolen.
De krav som ställs måste vara proportionerliga i förhållande till vad som upphandlas och enbart
omfatta den del av leverantörernas verksamhet som upphandlas. Ronneby kommun har i sina
upphandlingar formulerat krav i förfrågningsunderlaget som ska säkerställa att villkor för kollektiv
enligt ovan uppfylls.
Kvalitetssäkringssystemet är sedan 2012-09-01 kompletterat med att Ronneby kommun i
förfrågningsunderlaget ska ställa krav på att leverantörerna har rutiner angående uppförandekod dvs
leverantörerna ska ha rutiner för att arbeta med att säkerställa att produkter och tjänster är
framställda på sådant sätt som är förenade med uppförandekoden vad gäller s.k. skatteparadis,
etiska och moraliska affärsregler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
avslå motionen då Ronneby kommuns kvalitetssäkringssystem redan har rutiner för social hänsyn
och uppförandekod.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, S, Tommy
Andersson, S, samt Malin Norfall, S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då Ronneby
kommuns kvalitetssäkringssystem redan har rutiner för social hänsyn och uppförandekod.
_____________________
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2013/125
§ 120 Fastställande av förfrågningsunderlag dokument- och informationssystem
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-05

Förfrågningsunderlag dokument- och
informationshantering

Upphandlare Teo Zickbauer, kommunikationschef Leif Söderlund och SUS-chef Anna-Karin
Sonesson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Förfrågningsunderlag avseende dokument- och informationshanteringssystem, för lokal drift, med
en kommunlicens för Ronneby kommun inklusive de kommunala bolagen och fritt antal användare,
diarier/enheter, ärenden och dokument samt övriga handlingar presenteras.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Malin
Norfall, S, samt Tommy Andersson, S.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget gällnade dokumentoch informationssystem med redovisade justeringar.
_____________________
Exp.
Teo Zickbauer
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2013/20
§ 121 Kurser och konferenser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan
beaktande.
_____________________
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2013/19
§ 122 Delgivningsärenden
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-03

Delgivningsärenden

Sammanfattning
Johansson Tommy, synpunkt Sörbydal.
Länsstyrelsen, beslut att inte förelägga Ronneby kommun att utöka verksamhetsområdet för
spillvatten för att innefatta Norrkåsa.
Länsstyrelsen, tillstånd för arkeologisk forskningsgrävning inom naturreservatet Johannishus åsar,
Johannishus 1:2.
Länsstyrelsen, tillstånd att utföra arkeologisk forskningsgrävning samt användande av metallsökare,
Johannishus 1:2.
Länsstyrelsen Skåne, slutliga villkor enligt miljöbalken inom fastigheten Ronneby 27:1.
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:8-11.
Räddningstjänsten Östra Blekinge, granskning av investeringspolicyns efterlevnad.
Protokoll
Landstinget Blekinge, samverkansnämnden 2013-02-28.
Landstingsstyrelsen 2013-02-11.
_____________________
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