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2013/146
§ 123 Fastställande av förfrågningsunderlag avseende el/tele, brand/larm och
dataarbete
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-17

Fastställande av förfrågningsunderlag
avseende el/tele, brand/larm och
dataarbete

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun, AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö och Teknik AB, AB Ronneby
Industrifastigheter inbjuder att inkomma med anbud på el/tele, brand/larm och dataarbete vid
underhåll och reparationer av fastigheter m m inkl det material som åtgår vid respektive arbete, i
omfattning och på villkor enligt denna förfrågan. Upphandlingen skall resultera i tecknade av
ramavtal med en eller flera leverantörer.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Roger
Gardell (FP), Malin Norfall (S) samt Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget för el/tele, brand/larm
och dataarbete.
_____________________
Exp:

Teo Zickbauer
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2013/139
§ 124 Förslag till klimat- och energistrategi, Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-12

Klimat- och energistrategi förslag
Ronneby kommun

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2007 en klimatstrategi för Ronneby kommun.
Klimatstrategin gällde 2007-2012 och har därför nu reviderats. Vid denna revidering har
beslutats att dokumentet skall heta Klimat- och energistrategi för Ronneby kommun.
Strategin bygger på redan tidigare beslutade dokument inom området men också
länsstyrelsen i Blekinges remissversion av sin Klimat- och energistrategi.
Ronneby kommun arbetar intensivt med hållbarhetsfrågan dels genom Cefur men också
genom de högt ställda lokala miljömålen. Under 2013 skall de lokala miljömålen för
kommunen revideras och tanken är att denna klimat- och energistrategi skall integreras i
detta dokument då detta gör uppföljningen för kommunen avsevärt lättare. Kommunen
kommer också i samband med detta att via remissförfarande få de i detta dokument
graderade åtgärderna mer preciserade samt med genomförandetid och ansvarig
Bedömning
Den övergripande visionen för Ronneby kommun är: Ronneby ska bli en fossilbränslefri
kommun, där energianvändningen inte bidrar till någon klimatpåverkan.
Ronneby kommun har genom undertecknandet av Borgmästaravtalet1, år 2012, åtagit sig
att sänka sina koldioxidutsläpp med mer än 20 % till år 2020.
Ronneby kommun har i sin strategi för energieffektivisering satt som mål att Ronneby
kommun (som organisation) och dess helägda bolag jämfört med basåret 2009 till 2014
minskar energiförbrukningen enligt följande:
Byggnader: 7660 MWh 10%
Transporter: 670 MWh 25%
Ronneby kommun har i sin strategi för energieffektivisering satt som mål att Ronneby
kommun (som organisation) och dess helägda bolag jämfört med basåret 2009 till 2020
minskar energiförbrukningen enligt följande:
Byggnader: 19140 MWh 25%
Transporter: 2000 MWh 75%
För att kunna uppnå dessa åtagande så har den befintliga klimatstrategin från 2007 nu
reviderats som ett första steg. Klimat- och energistrategin åtgärder bygger på det förslag till
Klimat- och energistrategi för Blekinge som länsstyrelsen i Blekinge lämnat. Åtgärderna
här i denna strategi graderas utifrån en skala från 1 till 5 där kommunen visar vilka
åtgärder som bedöms som viktigast för Ronneby kommun. Vissa av åtgärderna har inte
1

Borgmästaravtalet är den konventionella europeiska rörelsen som engagerar lokala och regionala myndigheter, som
på frivillig väg åtar sig att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor på sina territorier.
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Ronneby kommun rådighet över men ändå graderat. Under 2013 skall de lokala
miljömålen för kommunen revideras och tanken är att denna klimat- och energistrategi
skall integreras i detta dokument då detta gör uppföljningen för kommunen avsevärt
lättare. Kommunen kommer också i samband med detta att via remissförfarande få de i
detta dokument graderade åtgärderna mer preciserade samt med genomförandetid och
ansvarig
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att antaga Klimat- och energistrategi för Ronneby kommun 2013-2016.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), samt ersättare Peter Bowin (V).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna förslaget till Klimat och energistrategi till
Miljö- och energirådet för yttrande inför ärendets hantering på Kommunstyrelsen.
_____________________
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2013/71
§ 125 Förslag till Klimat- och energistrategi för Blekinge - Åtgärder 2013-2016 med
utblick till 2020
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-12

Remiss förslag till Klimat- och
energistrategi för Blekinge - Åtgärder
2013-2016 med utblick 2020

2 Remiss ink.

2013-02-25

Förslag till Klimat- och energistrategi för
Blekinge - Åtgärder 2013-2016 med
utblick till 2020, Länsstyrelsen

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram ett förslag till Klimat- och energistrategi för
Blekinge- Åtgärder 2013-2016 med utblick 2020. Klimatsamverkan Blekinge har utgjort
plattform för framtagandet av Klimat- och energistrategin.
Beredningsgruppen, bestående av representanter från Länsstyrelsen, Region Blekinge och
Energikontor Sydost,
har lett arbetet. En första processkartläggning för framtagandet genomfördes i september
2011 då även nulägesanalysen påbörjades. Arbetet har utgått från Sveriges klimatvision
2050 – inga nettoutsläpp av växthusgaser, samt från insikten och
behovet att ställa om utvecklingen till ett hållbart samhälle.
I remissen önskas i yttrandet att man graderar åtgärderna i en skala 1-5 beroende på hur
angelägna de anses vara. Ronneby kommun har graderat åtgärderna som lämnas i Bilaga 1
Bedömning
Förslag till Klimat- och energistrategi för Blekinge - Åtgärder 2013-2016 med utblick 2020
är ett väl genomarbetat dokument. Klimatsamverkan Blekinge har utgjort plattform för
framtagandet av Klimat- och energistrategin.
Beredningsgruppen, bestående av representanter från Länsstyrelsen, Region Blekinge och
Energikontor Sydost,
har lett arbetet. En första processkartläggning för framtagandet genomfördes i september
2011 då även nulägesanalysen påbörjades. Arbetet har utgått från Sveriges klimatvision
2050 – inga nettoutsläpp av växthusgaser, samt från insikten och
behovet att ställa om utvecklingen till ett hållbart samhälle. Strategin är en bra grund för
Ronneby kommuns fortsatta klimatarbete. I remissen önskas i yttrandet att man graderar
åtgärderna i en skala 1-5 beroende på hur angelägna de anses vara. Ronneby kommun har
graderat åtgärderna som lämnas i Bilaga 1

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-04-22

8(45)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att som yttrande förslag till
Klimat- och energistrategi för Blekinge - Åtgärder 2013-2016 med utblick 2020 lämna
Bilaga 1 som sitt yttrande

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), samt ersättare Peter Bowin (V).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna förslaget till Klimat och energistrategi till
Miljö- och energirådet för yttrande inför ärendets hantering på Kommunstyrelsen.
_____________________
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2013/106
§ 126 Remissvar till Blekingestrategin 2014-2020
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-15

Ronneby kommuns remissyttrande på
remissutgåvan av Attraktiva Blekinge Blekingestrategin 2014-2020

2

Handling

2013-04-12

Ronneby kommuns remissyttrande på
remissutgåvan av Attraktiva Blekinge Blekingestrategin 2014-2020, Johan
Sandevärn

3

Handling

2013-03-19

Förfrågan om remissvar
Blekingestrategin 2014-2020, Region
Blekinge

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Region Blekinge har i uppdrag av staten att ta fram en Blekingestrategi som ska visa vägen
för vad vi i Blekinge gemensamt behöver göra för att Blekinge ska utvecklas och ha hög
attraktionskraft och ge god livsmiljö för alla invånare. Ett utkast till Blekingestrategi för
åren 2014-2020 finns just nu ute på remiss fram till 30 april.
Blekingestrategin är således tänkt att vara vägledande för kommunernas gemensamma
utveckling och för vilka insatser som skall prioriteras i fördelningen av de regionala
tillväxtmedlen. Det är därmed viktigt att Ronneby kommun lämnar ett remissyttrande för
att säkerställa att strategin i största möjliga mån speglar de lokala prioriteringar och behov
som finns.
Ett förslag till remissyttrande från Ronneby kommun har arbetats fram med synpunkter
från Kommunledningsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Miljö- och
Byggnadsförvaltningen och ABRI. Förslaget pekar ut förändringar eller kompletteringar
som sammanstämmer med kommunens verksamhetsplaner och mål samt för kommunen
viktiga utvecklingsområden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att:
- Underteckna och insända remissyttrandet
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S) och
Kenneth Michaelsson (C).
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
_____________________
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2012/175
§ 127 Internationell strategi för Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-04

Remissutkast till internationell strategi för
Ronneby kommun, Johan Sandevärn

Emmy Harlid, EU-coach inom ESF-projektet EU-kompetens Småland Blekinge, lämnar en
lägesrapport om arbetet med kompetensutveckling samt EU-coachning.
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande information om internationell strategi
för Ronneby kommun
Sammanfattning
Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större
utsträckning spelar en avgörande roll i vår tillvaro. Frågor som tidigare beaktades som storpolitiska
företeelser är allt mer närvarande och konkreta för den kommunala verksamheten. Ökade
möjligheter till att resa, kommunicera och Sveriges inträde i EU har i högsta grad gjort omvärlden
till vår närvärld och de internationella frågorna är i högsta grad utvecklingsfrågor som Ronneby
kommen behöver förhålla sig till. Genom att göra det internationella arbetet till en del av
kommunens dagliga verksamhet kan kommunen dra så stor nytta som möjligt av de möjligheter
som finns.
Syfte
Det internationella arbetet vidgar perspektivet i syfte att verka för att uppnå av kommunfullmäktige
antagna visioner och mål för perioden 2014-2015. Genom att dra nytta av och utveckla:




Ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte,
Upparbetade kontakter i andra länder samt;
Möjligheterna till projekt och andra samarbetsformer;

Så skall det internationella arbetet ses som ett strategiskt utvecklingsverktyg för att göra Ronneby
till en jämställd och trygg framgångskommun.
Den internationella strategin är ett hjälpmedel för att skapa tydliga prioriteringar i Ronneby
kommuns internationella arbete.
Mål
Ronneby kommuns internationella arbete har fyra övergripande mål för att uppnå det definierade
syftet:


Justeras
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Ronneby kommuns internationella arbete skall leda till ökad kunskap
Elever i Ronneby skall känna sig som världsmedborgare

Under dessa finns kompletterande verksamhetsmål med indikatorer till stöd för uppföljning av
kommunens internationella arbete.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Tommy Andersson (S) samt ersättare Peter Bowin (V).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2011/39
§ 128 Kilen vision
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-12

Vision Kilen

Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
En viktig del i arbetet med området Kilen är att skapa en vision för hur området ska gestaltas,
fungera och upplevas i framtiden. Visionsarbetet har bedrivits genom att tre grupper har fått
möjlighet att återge sin bild av området om tio år. De tre grupperna har bestått av elever i åk 3 på
estetprogrammet, samhällsprogrammet och elprogrammet från Knut Hahnskolan, politiker i KSAu
och tjänstemän i arbetsgruppen för Kilen.
I samband med att eleverna fick återge sin vision för Kilen var representanter från arbetsgruppen
och Cefur inbjudna till en samhällskunskapslektion. Inledningsvis berättade tjänstemän från
planenheten om Kilenområdet och det planarbete som nu har påbörjats för området. Representanter
från Cefur höll ett föredrag om Cradle to Cradle.
Förslag till beslut
KSAu godkänner visionen för Kilen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet och att ärendet tas
upp igen på kommande arbetsutskott.
_____________________
Exp:

Kristina Eklund
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2013/131
§ 129 Detaljplan Kalleberga 1:26
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-05

Detaljplan Kalleberga 1:26

Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Samtliga planhandlingar finns på http://www.ronneby.se /kalleberga-126
Detaljplanen omfattar ett område i den nordvästra delen av Kallinge samhälle. Området begränsas i
stort av Värperydsvägen i väster, Flottiljvägen och Strömmaslättsvägen i norr, Brantaforsvägen i
öster och Fanjunkarevägen i söder.
Planens syfte är att ersätta befintliga detaljplaner samt detaljplanelägga tidigare ej planlagda
områden för bostadsändamål. De nya bestämmelserna ska svara mot dagens behov gällande
byggrätt och uppförande, men även bidra till att vidmakthålla befintlig bebyggelsekaraktär inom
homogena bebyggelsegrupper. Den nya detaljplanen ersätter 9 äldre detaljplaner (upprättade mellan
åren 1963 och 1970) samtidigt som ca 60 befintliga fastigheter i samhället planläggs.
Byggnadsnämnden beslutade 2006-11-16 § 245 att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att
upprätta ett programförslag för den norra delen av Kallinge. Ett planprogram med syfte att hitta ett
lämpligt sätt att hantera inaktuella detaljplaner upprättades och var föremål för samråd under
sommaren 2008. Efter samrådet föreslogs att programområdet skulle delas upp i mindre delar för att
kunna hanteras enligt olika principer. Byggnadsnämnden beslutade 2008-09-05 § 240 att ge
samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att fortsätta detaljplanearbetet och att planområdet skulle delas
upp och hanteras enligt de föreslagna principerna. 2009-05-14 § 105 beslutade Byggnadsnämnden
om att skicka ut förslag till detaljplan på samråd. Samråd skedde under sommaren 2009. Sedan dess
har detaljplanen legat vilande, tills nu då detaljplanenearbetet har återupptagits och planen har
reviderats utefter inkomna synpunkter från samrådet.
Till planprogrammet upprättades även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med tonvikt på
buller både från vägtrafik och flygplanstrafik på F17. MKB reviderades efter programsamrådet
främst med avseende på effekter från buller samt specificering av påverkan från flygbullret med
hänsyn till nya förslagna bostäder i området. MKB:n gäller för hela det område som avsågs i
planprogrammet och kan därmed utgöra underlag till kommande detaljplaner i området. I den nu
aktuella detaljplanen har inte MKB:n reviderats eftersom inga nya tomter för bostäder föreslås i
området med tanke på flygbullersituationen.
Under samrådet inkom synpunkter främst gällande att flygbullersituationen i området behöver
utredas mer samt att alternativ lokalisering av bebyggelse bör studeras. De föreslagna nya tomterna
i området påverkar fornlämningar och en arkeologisk utredning behöver göras. En fastighetsägare
önskar inte att fastigheten ska omfattas av detaljplan och två fastighetsägare önskar få möjlighet att
köpa till mark till sina fastigheter. Kommunala kostnader för övertagande av allmän platsmark bör
tydliggöras.
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Bedömning
Detaljplaneförslaget har reviderats utifrån de synpunkter som inkom under samrådet. Den största
förändringen som gjorts är att de nya tomterna för bostäder har utgått från förslaget. Området är
flygbullerstört och klarar inte de allmänna råd som Boverket har satt upp för planering och
bygglovsprövning av nya bostäder. (Allmänna råd 2009:1)
Fastigheten Kalleberga 37:3 var i samrådsförslaget planlagt till hälften som allmän plats NATUR.
Detta har ändrast och hela fastigheten planläggs för kontor och småindustri, vilket bekräftar
befintliga förhållanden på platsen.
Fastigheten Bredåkra 9:69 inrymmer idag en förskola som ska flytta på sikt. Nya bostäder bedöms
inte lämpligt på fastigheten med hänvisning till flygbullersituationen. Därför har området planlagts
för bostäder som kryssmarkerats. Detta innebär att området kan styckas och läggas till de
kringliggande bostadsfastigheterna som därmed kan uppför garage eller uthus på området.
Planförslaget innebär att gatorna i den norra delen av samhället planläggs som lokalgator. Gatorna
är utbyggda och har fungerat som lokalgator sedan området byggdes ut. Kommunen har snöröjt och
skött gatorna vilket inte innebär någon förändring mot dagens förhållande. Den mark som utgör
allmän plats LOKALGATA och NATUR kan komma att medföra fastighetsreglering till en
kommunägd fastighet, vilket kan medföra en kostnad för kommunen.
Generellt tillåts generösa byggrätter samt en tilltagen byggnads/nockhöjd för bostäderna inom
planområdet. Ett område som dock skiljer sig från detta ligger i den centrala delen av planområdet.
Här föreslås mindre byggrätter som dock motsvarar dagens krav på bla garage och tillbyggnad av
exempelvis uterum. Den lägre exploateringsgraden motiveras med att området idag utgör en
enhetlig karaktär med relativt småskalig bebyggelse.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Kenneth
Michaelsson (C) samt Malin Norfall (S).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra mot förlaget i avvaktan på
genomförandet av utställningsförfarandet.
_____________________
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2013/147
§ 130 Detaljplan för Släggan 1
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-16

Detaljplan för Släggan 1

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Adress: Peder Holmsgatan/Götgatan
Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för Släggan 1 i Ronneby.
Samtliga handlingarna finns på följande länk:
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner
Bedömning
Planförslaget innebär en ändring av planbestämmelserna som tillåter uppförande av ett 4våningshus med hiss för seniorboende.
Planen är utställd på samråd under tiden 22 april tom 13 maj. Planförslaget bedrivs enligt normalt
planförfarande. Kommunfullmäktige kan anta planförslaget i september 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på
genomförandet av samrådsförfarandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP) och Tommy
Andersson (S).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av
samrådsförfarandet.
_____________________
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2013/61
§ 131 Detaljplan för kv Hans.
Beslutsunderlag
1

Handling

2013-04-05

Ingress till KSAu och KS kv Hans
GRANSKNING, David Gillanders

2

Beslut allmänt ärende

2013-03-05

KS §72/2013 2013-03-05,
Samrådsförslag för kv Hans

3

Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §48/2013 2013-02-25,
Samrådsförslag för kv Hans

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-02-20

Samrådsförslag för kv Hans

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Adress: Bergslagen
Vektura har på uppdrag av plan- och byggenheten upprättat förslag till detaljplan för kv Hans i
Ronneby.
Samtliga handlingarna finns på följande länk:
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner
Bedömning
Planförslaget innebär bl.a. att A-beteckningen i den gamla planen byts ut till en modernare
beteckning. Gällande plan har en bevarandeinriktning och den nya planen fortsätter med dessa
intentioner. Det finns även en möjlighet att komplettera bebyggelsen med en ny byggnad på Hans
10 samt Hans 9 för att ”sluta” kvarteret. Efter samrådsutställningen i februari i år har smärre
förändringar gjorts. Bland annat har föreslagna byggrätter för ny bebyggelse i Hans 9 och 10
minskats i storlek. I delen närmast Möllebacksgården begränsas byggrätten till en förbindande
länkbyggnad.
Planen är utställd på granskning under tiden 8 april tom 6 maj. Planförslaget bedrivs enligt normalt
planförfarande. Kommunfullmäktige kan anta planförslaget i juni 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på
genomförandet av samrådsförfarandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ersättare Peter Bowin (V).
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av
samrådsförfarandet.
_____________________
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2013/55
§ 132 Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LIS-områden.
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-10

Ingress till KSAU 2013_04_22 LIS beslut
om utställning

2

Beslut allmänt ärende

2013-02-25

KS AU §51/2013 2013-02-25, Tematiskt
tillägg Översiktsplanen, LIS-områden.

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-02-18

Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LISområden.

Planarkitekt Lina Magnusson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Plan – och byggenheten har av Kommunfullmäktige 2010-08-26 (§ 220) fått i uppdrag att
arbeta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med syfte att peka ut områden lämpliga
för utbyggnad av LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Det tematiska
tillägget för LIS är avsett att ligga till grund för beslut om dispenser för nybebyggelse inom
strandskyddsområden i kommunen. Ett utpekande av ett LIS-område vid en sjö ger dock
ingen ”garanti” för att få strandskyddsdispens, utan varje enskilt ärende kommer att, precis
som idag, granskas i detalj.
LIS-planen var utsänd på samråd mellan 2011-12-09 – 2012-01-13. En samrådsredogörelse med förslag på ändringar lades fram till KSAU 2012-03-19, men där
beslutades det att föreslå för Kommunstyrelsen att återremittera ärendet och ge Plan- och
byggenheten i uppdrag att komplettera handlingen med fler tänkbara sjöar utanför
femkilometers radien. Kommunstyrelsen beslutade detta den 2012-04-03.
Plan- och byggenheten har enligt Kommunstyrelsens beslut inventerat ytterligare sjöar i
kommunen och föreslår att även följande sjöar kan ingå som LIS-områden: Aborrasjön,
Västregyl, Ulvasjön, Svartasjön (Br-Hoby), Ängsjön samt Totasjön. Dessa sjöar har efter
inventering bedömts som lämpliga då de inte har några motstående intressen, de har
relativt nära till kommunikationer (vissa mer än andra) samt att de har bedömts som
attraktiva naturmiljöer. Flertalet av sjöarna har befintlig bebyggelse i anslutning till sig.
Plan- och byggenheten har reviderat planförslaget enligt förslag på revideringar som
angivits i samrådsredogörelsen samt upprättat en utställningshandling.
Förslag till beslut
Att föreslå för Kommunstyrelsen att sända ut planförslaget på utställning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamoten Kenneth Michaelsson (C).

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-04-22

Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut planförslaget på utställning.
_____________________
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2013/97
§ 133 Swedish Waterjet Lab
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-15

Swedish Waterjet Lab

2

Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §107/2013 2013-04-02, Cefur

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-22

SWL för KSAU 2013-03-18

4

Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §82/2013 2013-03-18, Cefur

Projektutvecklare Johan Sandberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Styrgruppen för Vattenskärningslabbet - SWL - har kontaktat Ronneby Kommun och
föreslagit att kommunen tar över huvudmannaskapet för labbet. BTH erbjuder Ronneby
Kommun att ta över befintlig utrustning mot en kostnad av 900 000 kronor – uppdelad på
tre år. Intäkterna BTH får från det kommer att användas till forskningsinsatser i anknytning
till labbet.
Styrgruppen har presenterat en femårig affärsplan med bas i erbjudandet från BTH som
visar att labbet kan bli ekonomiskt självgående efter tre år i ny regi. Insatsen för Ronneby
Kommun skulle, om planen efterföljs, bli ca 990 000 kr. Planen baseras på en bemanning
av labbet som följer:
- Projektledare – 100%
-

Forskare, tillika labbchef – 25% (personen ifråga har en 50% anställning på BTH)

Styrgruppen föreslår vidare att styrgruppens medlemmar skulle arvoderas för att
därigenom skapa incitament till engagemang.
Bedömning
Cefurs bedömning är att planen är realistisk med några undantag som beskrivs nedan. De
vattenskärningsföretag som deltog i mötet där affärsplanen presenterades poängterade
tydligt vikten av den resurs som vattenskärningslabbet utgör för dem och för Ronnebys
profil som ett internationellt center för vattenskärning.
Cefur vill gärna framhålla fyra punkter inför beslutet.
1. Förutom den bemanning som finns med i affärsplanen kräver ett kommunalt
huvudmannaskap att kommunen lägger engagemang och resurser på att planen skall kunna
uppnås. Förutom den rent administrativa sidan ingår ekonomiskt ansvar och
arbetsgivaransvar. Det betyder att ledningsresurser som idag har annan fokus måste ägna tid
och kraft åt labbet. Kommunen kommer alltså att bära ytterligare kostnader – utöver det som
är angivet i affärsplanen – alternativt prioritera om.
2. En 25% tjänst för labbchefen känns som en glädjekalkyl. För att uppnå det som planen säger
kommer mer tid att krävas och då bör labbchefen anställas på upp till 50%.
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3. Styrgruppens sammansättning blir, om Kommunen tar över huvudmannaskapet, en fråga för
Kommunstyrelsen. Förslaget om arvodering av styrgruppen känns inte genomtänkt och det
är inte något som Kommunen i andra sammanhang tillämpar. På en direkt fråga till de
vattenskärningsbolag som deltog i mötet när affärsplanen presenterades svarade de att de
gärna skulle ingå i styrgruppen – något som inte varit fallet tidigare. Slutsatsen är att
sammansättningen av gruppen behöver ses över. I affärsplanen finns arvodet till styrgruppen
med som en post (200 000 kr per år) men bedömningen är att de pengarna hellre kan
användas till annat. T ex till att avlöna labbchefen till större del.
4. Idag finns, så vitt vi vet, ingen som tillhandahåller sådana tjänster som
vattenskärningslabbet utför men det finns en risk att en diskussion om den kommunala
kompetensen kan uppstå om någon känner att kommunen ägnar sig åt illojal konkurrens
genom att driva och finansiera labbet. Cefurs bedömning är att den risken än så länge är
liten men att Kommunen måste vara medveten om att den kan uppstå. I ett sådant läge måste
driftform för labbet utredas.
Förslag till beslut
För övertagande och fortsatt drift av Vattenskärningslabbet bör följande beslut fattas:
1. Ronneby Kommun tar över huvudmannaskapet för Vattenskärningslabbet i enlighet med det
förslag som finns från BTH. Förslaget sammanfattas nedan:
-

Ronneby Kommun tar över befintligt hyreskontrakt

-

Ronneby Kommun betalar 300 000 kr per år i tre år för utrustningen i labbet

-

BTH använder pengarna de får av Kommunen till forskningsinsatser i anknytning till
labbet

2. Ronneby Kommun tillsätter följande tjänster inom ramen för Cefur:
-

Labbchef – upp till 50%

-

Projektledare – 100%

3. Vattenskärningslabbet placeras organisatoriskt som en del av Cefur och verksamhetsledaren
på Cefur blir administrativ chef för labbet.
4. I samråd med personalen vid Vattenskärningslabbet, den befintliga styrgruppen för labbet
och de lokala vattenskärningsbolagen tar verksamhetsledaren på Cefur fram namnförslag till
en icke arvoderad styrgrupp som läggs fram för beslut av Kommunstyrelsen.
5. Cefurs styrgrupp ges i uppgift att se över konsekvenserna av att mindre tid finns tillgänglig
för Cefurs huvuduppdrag och finna lösningar för dem.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna Malin Norfall (S) och
Tommy Andersson (S).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-04-22

23(45)

1. Ronneby Kommun tar över huvudmannaskapet för Vattenskärningslabbet i enlighet med det
förslag som finns från BTH. Förslaget sammanfattas nedan:
-

Ronneby Kommun tar över befintligt hyreskontrakt

-

Ronneby Kommun betalar 300 000 kr per år i tre år för utrustningen i labbet

-

BTH använder pengarna de får av Kommunen till forskningsinsatser i anknytning till
labbet

2. Ronneby Kommun tillsätter följande tjänster inom ramen för Cefur:
-

Labbchef – upp till 50%

-

Projektledare – 100%

3. Vattenskärningslabbet placeras organisatoriskt som en del av Cefur och verksamhetsledaren
på Cefur blir administrativ chef för labbet.
4. I samråd med personalen vid Vattenskärningslabbet, den befintliga styrgruppen för labbet
och de lokala vattenskärningsbolagen tar verksamhetsledaren på Cefur fram namnförslag till
en icke arvoderad styrgrupp som läggs fram för beslut av Kommunstyrelsen.
5. Cefurs styrgrupp ges i uppgift att se över konsekvenserna av att mindre tid finns tillgänglig
för Cefurs huvuduppdrag och finna lösningar för dem.
6. Finansiering sker genom utnyttjande av medel som är reserverade enligt särskilt beslut om
återbetalning av villkorade aktieägartillskott.

_____________________
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2013/78
§ 134 Tilläggsäskande Backsippan, Listerby
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-23

Tilläggsäskande Backsippan, Listerby

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2013-04-18 fått in anbud på den nya förskolan.
Bedömning
Bedömda projektkostnader redovisas.
Baserat på redovisad kostnadsbedömning krävs tillkommande investeringsmedel om 7,5
Msek. Behovet uppkommer 2014.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
- Kommunfullmäktige beslutar godkänna tilläggsäskande om 7,5 Msek för Backsippans
förskola. Investeringsutgiften finansieras genom extern kapitalanskaffning. Befintlig ram
avseende kapitaltjänstkostnader skall kompletteras.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (FP), Malin Nordfall (S) och Tommy
Andersson (S).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Tekniska
förvaltningens tilläggsäskande om 7,5 Msek för Backsippans förskola. Investeringsutgiften
finansieras genom extern kapitalanskaffning. Befintlig ram avseende kapitaltjänstkostnader
skall kompletteras.
_____________________
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2013/142
§ 135 Förslag till försäljning av fastigheterna Onyxen 5, 6 och 7, Silverforsvägen 21,
372 31 Ronneby
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-12

Förslag till försäljning av fastigheterna
Onyxen 5, 6 och 7, Silverforsvägen 21,
372 31 Ronneby

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade §310/2010 att sälja fastigheterna Onyxen 5, 6 och 7,
Silverforsvägen 21, 372 31 Ronneby.
Fastigheterna har varit utannonserade genom Sydostfastigheter Mäklarbyrå i Ronneby
sedan juli 2012 och har nu en köpare.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna
Onyxen 5, 6 och 7, Silverforsvägen 21, 372 31 Ronneby till den som lämnat högst bud,
210 tkr.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Roger
Gardell (FP), Malin Norfall (S) samt ersättare Peter Bowin (V).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att sälja fastigheterna Onyxen 5, 6 och 7,
Silverforsvägen 21, 372 31 Ronneby till den som lämnat högst bud, 210 tkr.
_____________________
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2013/143
§ 136 Förslag till rivning av byggnader Ronneby 25:11 och Karlstorp 2:1
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-12

Förslag till rivning av byggnader Ronneby
25:11 och Karlstorp 2:1

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s k fastighetslista. På denna lista finns
byggnader som är s.k. rivningsobjekt, på vissa objekt har beslut tagits att de ska rivas, andra objekt
ska rivas vid läglighet.
I området Kilen finns f d Woodys byggnader på fastigheten Ronneby 25:11. För Kilen-området
finns en särskild utvecklingsplan med budget för rivning av byggnaderna.
Bedömning
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att nedanstående byggnader på Karlstorp
2:1 bör rivas snarast.
Karlstorp 2:1
Stallbyggnaden samt en kioskbyggnad
Reddvägen
Ronneby
Karta och bilder av byggnader/fastigheten Karlstorp 2:1 framgår av sida 2, 3 och 4.
Byggnaderna på Ronneby 25:11 rivs efter hand enligt särskild plan. Karta över Kilenområdet med
byggnader på Ronneby 25:11 framgår av sida 5.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs och att
rivningarna på Karlstorp 2:1 finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning samt att rivningarna på
Ronneby 25:11 finansieras enligt den särskilda utvecklingsplanen för området Kilen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Roger Gardell (FP) och Kenneth Michaelsson (C).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att angivna byggnader rivs
och att rivningarna på Karlstorp 2:1 finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning samt att
rivningarna på Ronneby 25:11 finansieras enligt den särskilda utvecklingsplanen för området Kilen.
_____________________
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2012/295
§ 137 Västra Hallen 1:50 - Ansökan om markköp
Beslutsunderlag
1

Handling

2013-04-11

Karta

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-11

Västra Hallen 1:50 - Ansökan om köp av
mark

3

Handling

2012-09-03

Västra Hallen 1:50 - Ansökan om
markköp, Miljö- och byggnadsnämnden

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ärendet gäller Ronnebyvägen 62, Hallabro
Sökanden vill köpa mark bakom sin tomt och hänvisar till gamla regleringar i Hallabro och
förändringar av väg 27. Sökanden har en byggnad placerad på den aktuella marken och
området har skötts av fastighetsägaren sedan 30-talet. Ett antal förslag på utformningen har
inkommit.
Bedömning
Enligt detaljplanen ska marken användas för att göra en väg. Vägen är inte tänkt att
byggas. Inga ledningar belastar marken. Lantmäteriet kan acceptera en mindre avvikelse.
En passage bör lämnas mellan tomterna, därför väljs det minsta alternativet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja ca 220 kvm mark från Västra Hallen 1:84 till ägaren av
Västra Hallen 1:50, Pris 30 kronor/kvm, köparen betalar fastighetsregleringen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamoten Malin Norfall (S).

Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att sälja ca 220 kvm mark från
Västra Hallen 1:84 till ägaren av Västra Hallen 1:50, Pris 30 kronor/kvm, köparen betalar
fastighetsregleringen.
_____________________
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2013/28
§ 138 Besvarande av medborgarförslag att bygga en cykelbana mellan Sörby center
och Ronneby centrum
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-03

Förslag till beslut_medborgarförslag om
cykelbana till Sörby centret.

2

Beslut allmänt ärende

2013-01-30

KF §9/2013 2013-01-31, Anmälan av
medborgarförslag från Pia Aldsten om att
bygga en cykelbana mellan Sörby center
och Ronneby centrum

3

Handling

2013-01-30

Medborgarförslag att bygga en cykelbana
mellan Sörby center och Ronneby
centrum, Pia Aldsten

Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Aktuellt medborgarförslag föreslår att kommunen bygger en cykelbana mellan Sörbycentret och
Ronneby centrum.
Bedömning
Idag finns det målningsseparerade GC-väg i båda riktningar längs Västra Industrigatan
som knyter Ronneby centrum till Sörbycentret.
Tekniska förvaltningens bedömning är att behovet av cykelbanan täcks av redan befintliga
GC-vägar längs Västra Industrigatan.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Ronneby kommun avslår medborgarförslaget.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
_____________________
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2013/79
§ 139 Besvarande av medborgarförslag från Hörselskadades förening att utöka
parkeringstiden från 2 till 4 timmar vid Kulturcentrum
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-03

Förslag till beslut_medborgarförslag om
förlängd p-tid vid Kulturcentrum

2

Beslut allmänt ärende

2013-02-27

KF §47/2013 2013-02-28, Anmälan av
medborgarförslag från Stig Martinsson
gällande att utöka parkeringstiden från 2
till 4 timmar vid Kulturcentrum

3

Handling

2013-02-26

Medborgarförslag från Hörselskadades
förening att utöka parkeringstiden från 2
till 4 timmar vid Kulturcentrum, HRF
Hörselskadades förening i Ronneby

Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Aktuellt medborgarförslag (en medlem från HRF) föreslår att Tekniska förvaltningen utökar
parkeringstiden från 2 timmar till 3 timmar kring Kulturcentrum för att underlätta för de HRF
medlemmar som deltar i sammanträde. Medborgaren tycker dessutom att detta kan underlätta för
folk som besöker Bergslagen och kyrkan.
Bedömning
Det finns flera p-ytor som är i anslutning till Kulturcentrum. Dessa långtidsparkeringar finns runt
omkring Bergslagen och Kulturcentrum:
P- Kulturcentrum, längs med Kallingevägen 24 timmar
P-platser vid brandstationen, längs med Kallingevägen 10 timmar
P-platser på Kyrkogatan 4 timmar
P-platser vid Mor Oliviagården 10 timmar
2 timmars parkering tillhandahålls av kunder till Bergslagskrogen, Willys och centrum som har en
stor omsättning av bilar.
Att öka p-tiden på vissa p-platser med längre tid än 2 timmar närmast Kulturcentrum ger inga
garantier att de platserna är lediga när HRF har sammanträde eller turister är på besök.
Generellt gäller också att rörelsehindrade med tillstånd får parkera upp till 3 timmar även på vanliga
p-platser som är 2 timmars parkering.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Ronneby kommun avslår medborgarförslaget.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Malin Norfall
(S), Kenneth Michaelsson (C) samt Anna Carlbrant (RP).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
_____________________
Exp:

Sattar Zad
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2013/150
§ 140 Representant från Kommunstyrelsen i strategisk grupp för barns rättigheter i
Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-16

Utse representant från Kommunstyrelsen
till strategisk grupp för barns rättigheter i
Ronneby kommun

Folkhälsosamordnaren Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunen har i dag en Barn- och ungdomspolitiks strategi som direkt tar avstamp från
barnkonventionen och regeringens strategi för barns rättigheter. År 2012 startade
utbildningsinsatser i kommunen för att inspirera kring hur kommunen kan inför Barnkonventionen i
det dagliga arbetet. För att sprida kunskap i hela den kommunala organisationen samt för att arbeta
med artiklarna i planering och beslutsfattandet ska en strategisk grupp bildas.
Denna ska bestå av en tjänsteman och en politiker från varje förvaltning/nämnd/bolag. Syftet är att
arbeta för att integrera ett barnrättsperspektiv i alla kommunal verksamheter och att
barnkonventionen ska beaktas i Ronnebys beslutsprocesser.
Exempel på uppdrag för den startegiska gruppen:
"
Verka för förankring och intresse på alla nivåer
"
Verka för samtal och lärande kring barnets bästa
"
Formulera gemensamma mål som kan följas upp
"
Analyser arbetsätt och metoder för genomförande och uppföljning
"
Arbeta för att synliggör barn i budgetprocessen
"
Utvärdera varandras verksamhet i förvaltningar/nämnd/bolag
Bedömning
Det är till stor fördel om representanterna i gruppen deltog på den workshop kring
barnkonventionen som genomfördes i mars 2013 för förvaltningschefer och presidiet för varje
nämnd/bolag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att utse en representant från
Kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt Roger Gardell
(FP).
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
_____________________
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2013/144
§ 141 Fastställande av förfrågningsunderlag , ventilationsunderhåll, reparation och
materiel
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-15

Förfrågningsunderlag ventilation

Upphandlare Maria Landgren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun, AB Ronneby Industrifastigheter och Ronneby Miljö och Teknik AB genomför
en upphandling på ventilationsarbeten som avser beställarnas löpande behov av reparation och
material (Grupp A) samt leverans av filter (Grupp B).
Även arbeten i anslutning till ombyggnader och ändringar kan förekomma.
Inköpen beräknas årligen till ca 650 000 SEK av rubricerad tjänst och ca 520 000 SEK ex moms för
filter.
Uppgifter lämnas som upplysning utan förbindelse.
Upphandlingen ska resultera i tecknande av upphandlingskontrakt med en eller flera leverantörer
varför anbud kan lämnas på hela upphandlingen eller enligt nedan:
Grupp A reparation och material (exkl filter)
Och/eller
Grupp B: filter
Grupperna kommer att utvärderas var för sig.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget.
_____________________
Exp:

Maria Landgren
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2013/145
§ 142 Fastställande av förfrågningsunderlag , kylservice
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-15

Förfrågan Kyla 20130415

Upphandlare Maria Landgren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun och Ronneby Miljö och Teknik AB inbjuder att inkomma med anbud på service
och installation av köldmediaanläggningar i omfattning och på villkor enligt
förfrågningsunderlaget.
Avtal kommer att tecknas med en leverantör.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Kenneth Michaelsson (C).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget. Underlaget får
kompletteras med AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronnebyhus.
_____________________
Exp:

Maria Landgren
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2012/416
§ 143 Anhållan om verksamhetsbidrag, för verksamhetsåret 2013, Mor Oliviagården
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-12

Mor Oliviagården, Ideella föreningen
anhåller om verksamhetsbidrag för 2013

2

Handling

2013-04-12

Remissyttrande gällande anhållan om
verksamhetsbidrag för verksamhetsåret
2013. Mor Oliviagården §43/2013,
Socialnämnden

3

Handling

2013-02-27

Mor Oliviagårdens årsbokslut för 2012,
Monica Pettersson (redovisningskonsult)

4

Handling

2012-11-19

Anhållan om verksamhetsbidrag, för
verksamhetsåret 2013, Mor Oliviagården

Enhetschef Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ideella föreningen för Mor Oliviagården har under ett antal år varit en samarbetspart med
Ronneby kommun gällande mottagande av praktikanter och personer i arbetsträning.
Målgruppen har de senaste åren varit arbetssökande med försörjningsstöd. För att få till
stånd nu nämnda praktik/arbetsträning har Ronneby kommun bidragit med 125 000 kronor
per år under 2009 och 2010 samt 127 500 år 2011.
Remissyttrande från Socialnämnden, se bilaga, gällande kommande behov av platser för
2013 har inkommit. Här beskrivs att samarbetet har varit gott mellan Socialförvaltningen
och Mor Oliviagården samt att behovet av platser för 2013, med största sannolikhet,
kommer vara större än tidigare år.
När det gäller kommunens FINSAM-projekt ”Ansats Ronneby” föreligger också där ett
behov av praktikplatser.
Bedömning
Bedömning görs att ett behov av praktikplats föreligger för Socialförvaltningen och
kommunens FINSAM projekt. Ett behov som inte kommer att minska, snarare tvärtom.
Därför anser undertecknad att bidraget, som ska ha till syfte att underlätta för mottagande
samt skapa sysselsättning för deltagare från ovan nämnda verksamheter, bör beviljas.
Finansiering av bidraget bör komma från den verksamhet som använder möjligheten att
placera ut praktikanter mest, i det här fallet Socialförvaltningen.
Förslag till beslut
Med anledning av ovan anförda föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
Kommunstyrelsen besluta
att Ideella föreningen för Mor Oliviagården beviljas det sökta bidraget på 125 000 kronor
för 2013.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-04-22

36(45)

att bidraget ska ha till syfte att underlätta för mottagande samt skapa praktik/arbetsträning
för deltagare anvisade från i första hand Ronneby kommuns Socialförvaltningen samt
FINSAM-projektet ” Ansats Ronneby”.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslås besluta att Ideella
föreningen för Mor Oliviagården beviljas bidrag på 125 000 kr. Finansiering sker via kontot för
Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Frågan om varifrån eventuellt fortsatt bidrag ska hanteras
överlämnas till budgetberedningen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att Ideella föreningen för Mor Oliviagården beviljas bidrag på 125 000
kr. Finansiering sker via kontot för Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Frågan om varifrån
eventuellt fortsatt bidrag ska hanteras överlämnas till budgetberedningen.
_____________________
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2013/126
§ 144 Kommunsamverkan Cura Individutveckling årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-04

Kommunsamverkan Cura
Individutveckling Årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2012,
Kommunsamverkan Cura
Individutveckling

Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för år 2012. Revisorerna
har granskat verksamheten och föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och
att Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till
årsredovisning för 2012 och att Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet
för 2012 års verksamhet.
_____________________
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2013/37
§ 145 Räddningstjänsten Östra Blekinges förslag till ändring i ändamålsparagrafen,
förbundsordningen gällande lagen om brandfarliga och explosiva varor
Beslutsunderlag
1

Handling

2013-04-05

Förändring av reglemente rörande
ärenden om brandfarlig och explosiv
vara, Miljö- och byggnadsnämnden

2

Remiss utg.

2013-02-12

Miljö- och byggnadsnämnden besvaras
senast 2013-02-28

3

Handling

2013-02-05

Räddningstjänsten Östra Blekinges
förslag till ändring i ändamålsparagrafen,
förbundsordningen gällande lagen om
brandfarliga och explosiva varor,
Räddningstjänsten Östra Blekinge

Miljö- och byggnadsnämnden § 47/2013
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden är för närvarande den myndighet som prövar frågor om
tillstånd enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av brandfarlig och explosiv varor (LBE).
Det framgår av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden (KF § 337/2010).
Tillståndsprövningen bygger på ett remissförfarande till den myndighet som utövar tillsyn
enligt LBE, d v s Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge. Med remissen
inhämtas en sakkunnig bedömning utifrån tillsynserfarenheter och de kunskaper som
tillsynsmyndigheten har, inom sitt specifika kompetensområde. Erfarenhetsmässigt medför
denna arbetsfördelning att handläggningstiden för dessa ärenden blir onödigt lång. Det är
också så att den myndighet som har den huvudsakliga kompetensen om brandfarliga och
explosiva varor – inte är den som fattar beslut om tillåtlighet för en eventuell hantering.
Förvaltningsledningarna för Karlskrona och Ronnebys prövande myndigheter
(Samhällsbyggnadsförvaltning respektive Miljö- och byggnadsförvaltning) har diskuterat
hur handläggningen kan förbättras och kompetens säkras till den beredande förvaltningen.
Det har utmynnat i att förvaltningarna kommit överens om att föreslå att prövningen ska
lyftas från Miljö- och byggnadsnämnden till Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge. Därmed underställs alla ärenden enligt LBE en och samma myndighet.
Bakgrunden och skälen till ovanstående förslag till förändring har föredragits för Miljöoch byggnadsnämnden i Ronneby kommun. Miljö- och byggnadsnämnden därför
uppdragit åt förvaltningschefen att arbeta fram att förslag till beslut avseende ändring av
reglemente och delegationsordning.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta:
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att överlägga ansvaret för tillståndsprövning, enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av
brandfarlig och explosiv vara, till Räddningstjänsten Östra Blekinge.



Att ändra miljö- och byggnadsnämndens reglemente så att 1 kap 6 § 1 p. tas bort (KF §
337/2010).

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ändra delegationsordningen (2012-05-10, § 113)
så att den inte omfattar myndighetsutövning enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av
brandfarliga och explosiva varor. Ändringen ska genomföras efter det att beslut om
justering av reglementet vunnit laga kraft.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att överlägga ansvaret för
tillståndsprövning, enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av brandfarlig och explosiv vara, till
Räddningstjänsten Östra Blekinge. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att 1 kap 6
§ 1 p. tas bort (KF § 337/2010).
_____________________
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2012/279
§ 146 Besvarande av motion från kf-ledamot Willy Persson, KD angående inrättande
av företagslots
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-09

Förslag till svar på motion angående
företagslots

2

Remissvar utg. remiss

2013-03-28

Remissyttrande från näringslivschefen

3

Beslut allmänt ärende

2012-08-30

KF §238/2012 2012-08-30, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Willy Persson, KD, angående inrättande
av företagslots

4

Handling

2012-08-21

Motion angående inrättande av
företagslots, Willy Persson, KD

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, föreslår i motion att Ronneby kommun inrättar
företagslots. Företagslotsens syfte är att förenkla och underlätta kommunikationen mellan företag
och kommunen. Kontakterna med kommunen ska bli färre och handläggningstiden kortare. W
Persson föreslår att kommunens näringslivsenhet ska vara samordnare för företagslotsen.
Bedömning
Under hösten 2012 genomfördes i Blekinge en utbildningssatsning, Förenkla helt enkelt, med
övergripande syfte att förbättra näringslivsklimatet. Utbildningens utgångspunkt var hur
kommunerna kan förbättra kontakterna med företagen. Det handlar om ökad service och
tillgänglighet, bättre rutiner, ett gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar
och medarbetare med olika roller och uppgifter. Förutom utbildning ingick att ta fram
handlingsplaner med olika aktiviteter som ska förbättra service till och kontakter med företagen. En
av punkterna i den handlingsplan som togs fram för Ronneby kommun var inrättande av
företagslots.
Motionen har varit på remiss till Näringslivsenheten. Näringslivschef Torbjörn Lind har lämnat
följande yttrande:
"Med utgångspunkt från projektet, Förenkla helt enkelt, och det som där framkommit angående
inrättande av en lotsfunktion ligger motionen väl i överensstämmelse.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige är att lämna positivt bifall till inlämnad motion, samt ge i
uppdrag år kommunstyrelsen och näringslivsenheten att inrätta en lotsgrupp där samtliga berörda
förvaltningar ingår samt upprätta en agenda över de frågeställningar som där skall behandlas och
vilket ansvar lotsgruppen skall ha."
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge Näringslivsenheten i uppdrag att inrätta en
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lotsgrupp där samtliga berörda förvaltningar ingår samt upprätta en agenda över de frågeställningar
som där skall behandlas och vilket ansvar gruppen skall ha. Uppdraget ska redovisas till
Kommunstyrelsen. En första redovisning ska ske senast september 2013.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till Näringslivsrådet.
_____________________
Exp:

Torbjörn Lind
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2013/134
§ 147 Revisionsrapport granskning av kommunens omorganisation
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-09

Revisionsrapport granskning av
kommunens omorganisation, Revisionen

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Revisionen har överlämnat två revisionsrapporter till Kommunstyrelsen för yttrande;
Revisionsrapport Granskning av kommunens omorganisation samt Revisionsrapport Granskning av
kommunens målstyrning. Revisionen önskar svar 13 juni respektive 12 juni. Avseende
revisionsrapporten Granskning av kommunens omorganisation skriver Revisionen att de gärna ser
att Kommunstyrelsen via lämpligt remissförfarande inhämtar nämndernas kommentarer på
rapporten. Det finns dock skäl att även revisionsrapporten om målstyrningen remitteras till
nämnderna. För att remissförfarande ska kunna ske måste en förfrågan göras hos Revisionen om
förlängd svarstid.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att remittera båda revisionsrapporterna till nämnderna och anhålla om
förlängd remisstid till 20 augusti hos Revisionen.
_____________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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2013/1
§ 148 Delegationsärenden
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-12

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor, Äldrenämnden

Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut i personalfrågor har inkommit från Äldrenämnden.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

43(45)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-04-22

44(45)

2013/20
§ 149 Kurser och konferenser

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan
beaktande.
_____________________
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2013/19
§ 150 Delgivningsärenden
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-16

Delgivningsärende

Sammanfattning
Karlskrona, folkmängd 2012
Landsbygdsdepartementet, information om Leader i nästa landsbygdsprogram
Landshövdingen, tack för arrangemanget vid Kungaparets besök
Lokalförsörjningsenheten, avseende uthyrning av lägenheter och lokaler
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, information om utbetalning av ersättning
Rume Jan, frågor och svar om outhyrda lägenheter
Statsrådsberedningen, svenska framtidsutmaningar
Protokoll
Region Blekinge 2013-03-13
Protokollsutdrag
Utbildningsnämnden § 23/2013
_____________________
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