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2013/192
§ 173 Fastställande av förfrågningsunderlag avseende städtjänster med verksamhetsövergång
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-22

Förfrågningsunderlag

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun inbjuder på uppdrag av Kommunfullmäktiges beslut till anbudsgivning avseende
lokalvård till alla i kommunens verksamheter uppdelat i fem (5) geografiska områden.
Ronneby 1
Ronneby 2
Ronneby 3
Kallinge
Ytterområden
Information om objekten i respektive område framgår i prisformulär.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin
Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), Anna Carlbrant, (RP), samt ersättare Peter Bowin, (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar bifall till förfrågningsunderlaget med tillägget att under
förutsättning att ärendet ej går till central förhandling samt att man tydliggör under punkt 1:2:1 att
det rör ett eller flera områden.
Tommy Andersson, (S) yrkar på återremiss av ärendet med motivering att MBL-förhandlingen ska
var klar samt att lärlingsklausulen ska finnas med.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på Tommy Anderssons, (S) yrkande om
återremiss mot avgörande på dagens sammanträde och finner att Arbetsutskottet besluta att avgöra
ärendet på dagen sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget under förutsättning
att ärendet ej går till central förhandling samt att man tydliggör punkten 1:2:1 att det rör ett eller
flera områden
_____________________
Exp. Teo Zickbauer
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2012/236
§ 174 Utredning Central kostenhet
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-21

Utredning Central kostenhet

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i november 2012, §339, kommundirektören i uppdrag att redovisa ett förslag med inriktning att inrätta en ny central kostenhet med samlade resurser och områdeindelat ansvar.
Uppdraget, att ta fram ett förslag i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, har utförts av Teo
Zickbauer, Kommunledningsförvaltningen.
Bedömning
Förslaget ger en sammanhållen måltidsverksamhet, som leds av en kostchef och två underställda
produktionsledare med personalansvar. Som stöd för kostchefen organiseras en assistent och en
dietist.
Produktionsledarna inriktas ansvarsmässigt så att den ena tjänsten för en huvudsaklig inriktning mot
äldreförvaltningens behov och den andra tjänsten mot utbildningsförvaltningens behov.
Det redovisade förslaget innebär vidare att den centrala kostenheten placeras direkt under kommundirektören. Resurser från måltidsverksamheten flyttas från Tekniska förvaltningen och Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen.
I nedanstående beslutsförslag följer en avvikelse avseende enhetens placering; där förslaget är att
kostenheten kvarstår i den Tekniska förvaltningen och att Utbildningsnämndens resurser för måltidsverksamhet förs till Kommunstyrelsen/Tekniska förvaltningen.
Vidare föreslås i nedanstående att förslaget ska gälla fr o m den 1/1 2014, vilket ger ekonomiadministrativa fördelar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
att inrätta en central kostorganisation i enlighet med förslaget, att gälla fr o m den 1/1 2014.
att den centrala kostenheten organiseras i den Tekniska förvaltningen.
att föreslagen organisation finansieras genom att budgetmedel omfördelas från Utbildningsnämnden
till Kommunstyrelsen/Tekniska förvaltningen motsvarande de resurser för som enligt förslaget centraliseras.
att de förstärkningar som föreslås i ledningsresursen finansieras inom befintlig budgetram och hanteras i samband med budget för 2014-2015, och därpå följande planår.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin
Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), samt Anna Carlbrant, (RP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning och att
ärendet återaktualiseras i september månad 2013.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning och att det
återaktualiseras i september månad 2013.
_____________________
Exp.
Teo Zickbauer:
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2013/193
§ 175 Godkännande av hyresavtal till Region Blekinge avseende Blekingearkivet.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-20

Blekingearkivet hyresavtal

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har framtagit hyresavtal mellan Region Blekinge/Blekingearkivet
och Ronneby kommun avseende nytt arkivcenter i Bräkne-Hoby som Kommunfullmäktige
tidigare tagit beslut om.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner hyresavtalet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamot Tommy Andersson, (S), samt ersättare Peter Bowin, (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar bifall till förslaget samt att det är Kommunfullmäktige
som är sista beslutsinstans.
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 godkänna hyresavtalet mellan Region Blekinge/Blekingearkivet och Ronneby kommun.
_____________________
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2013/194
§ 176 Försäljning av fastigheten Hoby 6:69, f d fritidshem, Parkvägen 11, BräkneHoby
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-17

Förslag försäljning av fastigheten Hoby
6:69, f d fritidshem, Parkvägen 11, Bräkne-Hoby

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade § 231/2012 att sälja fastigheten Hoby 6:69, f.d. fritidshem och f.d.
läkarstation, Parkvägen 11, Bräkne-Hoby
Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter Mäklarbyrå i Ronneby sedan hösten
2012. Under mars- maj har det varit budgivning på objektet Hoby 6:69
Bedömning
Budgivningen har givit vid handen att en budgivare, Johan Persson har lagt det högsta budet, 485
tkr. Bräknebygden AB har lagt ett bud på 483 tkr.
Johan Perssons avsikt är att bygga om fastigheten till bostäder, vilket erfordrar bygglov, ombyggnationen är ett litet avsteg från gällande detaljplan.
Bräknebygden AB:s avsikt är att bygga om fastigheten till kontor, vilket också erfordrar bygglov,
ombyggnationen är ett avsteg från gällande detaljplan.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Hoby 6:69
till Johan Persson och Marie Håkansson för en köpeskilling om 485 tkr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin
Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), Roger Gardell, (FP), Anna Carlbrant, (RP), samt ersättare Peter Bowin, (V).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
_____________________
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2013/189
§ 177 Förslag till rivning av byggnad på fastigheten Häggatorp 2:165, f d bilverkstad
Femmek, Häggatorpsvägen 14, Kallinge
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-05-16

Bilagor

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-16

Förslag till rivning av byggnad på fastigheten Häggatorp 2:165, f d bilverkstad
Femmek, Häggatorpsvägen 14, Kallinge

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012/§ 358 förvärva fastigheten Häggatorp 2:165, f d bilverkstaden Femmek, Häggatorpsvägen 14, Kallinge. Fastigheten förvärvades för att ge
möjlighet att utveckla området kring Kockumhallen och Jernvallen. Tidigare har fastigheten norr om denna fastighet, f d Linnéas trädgård också förvärvats med samma syfte.
Bedömning
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att byggnaden som inrymt bilverkstad bör rivas snarast.
I rivningen bör ingå, att platsen där byggnaden har stått avgrusas på sådant sätt att ev asfaltering kan ske i ett senare skede. Ytan kan intill dess användas för tillfällig parkeringsyta
vid evenemang i Kockumhallen. I området finns ytterligare en byggnad som är beslutad för
rivning, en villa på Duvedalsvägen 14.
Karta och bilder av byggnaden/fastigheten Häggatorp 2:165 framgår av bilagor.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att byggnaden på fastigheten Häggatorp 2:165 rivs och att rivningen finansieras med intäkter från fastighetsförsäljning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin
Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), samt Roger Gardell, (FP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar bifall till förslaget med följande tillägg: att Tekniska
förvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen komma med ett förslag hur man kan utforma/försköna området där även tomtmarken efter rivningen av Vallmovägen ska ingå.
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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 föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att byggnaden på fastigheten
Häggatorp 2:165 rivs och att rivningen finansieras med intäkter från fastighetsförsäljning.
Att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen komma med ett förslag
hur man kan utforma/försköna området där även tomtmarken efter rivningen av Vallmovägen ska ingå.
_____________________
Exp.
Magnus Graad
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2013/190
§ 178 Kalleberga 1:6 - Förslag till rivning av byggnad
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-16

Kalleberga 1:6 - Förslag till rivning av
byggnader

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunen äger ett hus i Kallinge, Kallebergavägen 55. Byggnaderna bör rivas.
Bedömning
Byggnaderna har ingått i ett jordbruksarrende och varit obebott i mer än 12 år, då förre
arrendatorn övertog arrendet.
Byggnaden är inte ansluten till VA-nätet. Ingen riktig tillfart finns. Huset används som
förråd, men ingen vet vems sakerna är.
Det skulle kunna gå att sälja en tomt med husen, men då måste VA och utfart lösas.
Ett förslag om bildande av nya tomter på denna plats behandlades för något år sedan, svaret blev att det skulle beaktas i den nya planen när den delen av Kallinge skulle ses över.
Byggnaderna står och förfaller och bör rivas. I rivningen bör ingå att platsen där byggnaderna har stått planas ut och besås med gräs så att fårhagen bredvid kan utökas.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att byggnaderna på fastigheten Kalleberga 1:6, Kallebergavägen 55, rivs och att rivningen finansieras med intäkter från fastighetsförsäljning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin
Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), Roger Gardell, (FP), Anna Carlbrant, (RP), samt ersättare Peter Bowin, (V).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att byggnaderna på fastigheten
Kalleberga 1:6, Kallebergavägen 55, rivs och att rivningen finansieras med intäkter från
fastighetsförsäljning.
_____________________
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2013/191
§ 179 Listerby 16:54, Listerby 12:29 - Markbyte
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-16

Listerby 16:5, del av Listerby 12:9och del
av Listerby 16:54 - Markbyte

2 Handling

2013-05-16

Listerby 16:54, 12:29 - Markbyte, Tekniska Förvaltningen

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen önskar mer mark till byggandet av ny förskola i Listerby. Med ca
1500 kvm i skogen nordväst om förskolan skulle skogen öppnas upp för barnen.
Bedömning
Marken ägs av Göran Holgersson. Han vill inte sälja marken, men kan gå med på en bytesaffär. Kommunen äger mark precis bredvid hans gård. Han önskar byta till sig den.
Miljöteknik har ledningar i vår mark, ledningsrätt krävs vid ett markbyte.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker ett markbyte. Avtal bör kunna presenteras på
Kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Roger
Gardell, (FP), samt ersättare Peter Bowin, (V).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
_____________________
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2012/311
§ 180 Del av Risatorp 1:10, del av Bustorp 1:1 och Bustorp 1:25 - Önskemål att köpa
mark
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-16

Del av Risatorp 1:10, del av Bustorp 1:1
och Bustorp 1:25 - Ansökan om köp av
mark

2 Handling

2012-09-17

Ansökan om att köpa mark på Bustorp
1:25, Anna och Marcus Callenbring

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Callenbrings önskar köpa mark i anslutning till sin gård. Marken planerar de att använda
som betesmark och odling av vallfoder. På Bustorp 1:25 finns gamla grävda lergravar, sedan tegelbrukets tid, som de planerar att gräva ut, så att de åter kan bli en våtmark. För att
kunna anlägga våtmarken behöver de äga marken. Skogen som finns på området ska gallras och göras mer tillgänglig för både betesdjur och vilda djur och för allmänheten som
rekreationsområde.
Bedömning
Bustorp ligger mitt i landskapet mellan Ronneby tätort och kusten. Hela området är av stort
intresse under de närmaste 20-30 åren för utveckling av tätorten, ex nya våtmarker, rekreationsområden eller bebyggelse. Att i nuläget sälja delar av området anser stadsarkitekten
vara förkastligt, inte minst med hänsyn till svårigheten att köpa tillbaka marken om vi sen
kommer på att den behövs.
Större delen av marken är utarrenderad till Callenbrings på 5-årsavtal. För att beta marken
och odla vallfoder krävs inte att de äger marken.
För att anlägga nya våtmarker kan kommunen samarbeta som vi gjorde i Gärestad.
Miljö- och Hälsoskyddsenheten har inget att erinra. De påpekar dock att det finns bostäder
i närheten och att risken för allergi, lukt mm från betesdjur finns. Den finns dock redan
idag i och med att de arrenderar marken. Miljö- och hälsoskyddsenheten förutsätter att Callenbrings tar fortsatt hänsyn till de boende om de avser att fortsätta hålla betesdjur där.
Under marken går en VA-ledning. Miljöteknik håller på att ta över denna ledning. Vid en
försäljning av marken kommer ledningsrätt att krävas för denna ledning.
Under marken går även ett fiberrör som inte får grävas av. Någon sorts skydd behövs även för detta.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja marken.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin
Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), Roger Gardell, (FP), Anna Carlbrant, (RP), samt ersättare Peter Bowin, (V).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återemittera ärendet med motiveringen att yttrande från
Tekniska förvaltningen ska inhämtas och därefter återaktualisera ärendet.
_____________________
Exp.
Magnus Graad
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2013/83
§ 181 Skärmen 2 - Förfrågan om markköp
Beslutsunderlag
1

Handling

2013-04-11

Karta + lista

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-11

Skärmen 2 - Ansökan om markköp

3

Ansökan

2013-03-04

Förfrågan om markköp, Eva och StenÅke Blomqvist

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Eva och Sten-Åke Blomqvist, Skärmvägen 14, Ronneby.
Sökandena önskar köpa tomten bakom sin fastighet för 78 882 kronor.
Bedömning
Tomten Skärmen 2 ligger på Hjorthöjden 1-området. Tomten är en skafttomt där köparen själv får
anordna utfartsväg. På Hjorthöjdentomterna har bebyggelsekrav ställts. Kommunen har förbetalt
VA till dessa tomter. Sökanden har inte för avsikt att bygga på tomten och vill därför inte betala
VA-avgiften utan ansöker om att få köpa tomten för makpriset.
Tomten har varit till försäljning sedan 1990-talet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja tomten Skärmen 2 till Eva och Sten-Åke Blomqvist för markpriset 78 880 kronor. Fastighetsreglering eller lagfartskostnad betalas av köparen.
Kommunstyrelsen beslutar att inte ta betalt för VA-anslutningen och att inte kräva bebyggelse.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C),
Tommy Andersson, (S), Roger Gardell, (FP), samt ersättare Peter Bowin, (V).
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.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja tomten Skärmen 2 till Eva och Sten-Åke Blomqvist för markpriset 78 880 kronor. Fastighetsreglering eller lagfartskostnad betalas av köparen.
Kommunstyrelsen beslutar att inte ta betalt för VA-anslutningen och att inte kräva bebyggelse.
_____________________
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2013/181
§ 182 Förordnande av parkeringsvakter
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-10

Tekniska förvaltningens förslag på beslut
avseende förordnande av parkeringsvakter

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Enligt 6§ i lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) skall parkeringsvakter förordnas av kommunen.
Bedömning
Sedan ett antal år tillbaka utförs viss del av parkeringsövervakningen inom Ronneby kommuns
väghållningsområden på entreprenad via Securitas Sverige AB. Då företaget nu utökat sin personal
med ytterligare 6 st utbildade parkeringsvakter krävs att även dessa förordnas av kommunen. Aktuella förordnanden påverkar inte avtalet med bevakningsföretaget, utan detta gäller oförändrat.
Nya parkeringsvakter föreslås vara Bodil Lundholm, Stefan Wall, Carl-Axel Malmstedt, Mats
Holmgren, Daniel Hasselberg och Fredrik Jörgensen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KSau beslutar
- att till parkeringsvakt förordna:
Bodil Lundholm
Stefan Wall Carl-Axel Malmstedt
Mats Holmgren
Daniel Hasselberg
Fredrik Jörgensen
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Roger Gardell, (FP), och Anna
Carlbrant, (RP).
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att till parkeringsvakter förordna Bodil Lundholm,
Stefan Wall, Carl-Axel Malmstedt, Mats Holmgren, Daniel Hasselberg och Fredrik Jörgensen.
_____________________
Exp.
Bodil Lundholm
Stefan Wall Carl-Axel Malmstedt
Mats Holmgren
Daniel Hasselberg
Fredrik Jörgensen
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2013/182
§ 183 Slopande och återbetalning av förskottsbetalning till Miljötekniks VAabonnenter
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-13

Slopande och återbetalning av förskottsbetalning till Miljötekniks VA-abonnenter

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges beslut 1981-10-26 skall en förskottsbetalning tas ut för varje nytt
abonnemang för vatten och avlopp. Förskottet skall tas ut med den fasta avgiften för ett kvartal. (Se
bifogat sammanträdesprotokoll).
Avgiften tas idag ut enligt beslutet. Återbetalning sker när abonnemanget avslutas. Kundtjänst har
många samtal från nya kunder som vill ha information om varför vi debiterar en extra fast avgift på
deras första faktura och om vi har laglig rätt att debitera den. Vissa kunder vägrar att betala även då
vi skickar utdrag på KF:s beslut. Behovet av en förskottsbetalning har förändrats och styrelsen ser
inga konsekvenser att slopa denna avgift.
Vid årsskiftet 2012/13 uppgick förskottsbetalningarna för VA- abonnenterna till 4 350 tkr.
En återbetalning av förskottsavgiften innebär en belastning av likviditeten med 4,4 Mkr vid utbetalningstillfället samt ytterligare 100 tkr i ökade räntor per år.
Föreslagen återbetalning sker vid ett tillfälle genom att kreditera beloppet på en faktura.
Se § 5 i bifogat protokollsutdrag från styrelsemöte 2013-04-18.
Ronneby Miljö- och Teknik AB:s styrelse föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att slopa förskottsbetalningen och återbetala inbetalda förskott till VA-abonnenterna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin
Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), samt Roger Gardell, (FP).
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 föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att slopa förskottsbetalningen och återbetala inbetalda förskott till VA-abonnenterna.
_____________________
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2013/198
§ 184 Cela inför 2014
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-20

Cela inför 2014

Sölve Landén och Anna Söderberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Cela, Collaborative e-learning arena, har sedan 2010 bidragit till att höja den digitala kompetensen i
Blekinge. Uppdraget är att ”med människan i fokus och med nätet som verktyg skapa nya möjligheter till utveckling och lärande”. Med Ronneby Kunskapskälla som knutpunkt har Cela agerat på
olika håll i Ronneby och runt om i länet. Man har hållit i arrangemang med totalt över 2 600 deltagare, genomfört mer än 80 praktiska småprojekt om nätbaserat lärande och etablerat en webbplats
med ca 12 000 besökare per månad. Cela har under denna period medverkat till att förmedla bilden
av Ronneby – den moderna kurorten som en arena för e-lärande och utveckling.
Ronneby kommuns ekonomiska insats har 2010-2013 varit 240 tkr per år. Övriga som finansierat är
främst EU och Region Blekinge men också mindre belopp från andra kommuner i länet, Landstinget och Almi, i olika konstellationer. Tillsammans har dessa respektive år skjutit till 1,0 - 1,7 - 1,6
och (preliminärt) 1,5 mkr. Inledningsåret 2009 betalade Ronneby kommun 500 tkr och BTH 300 tkr
för uppstarten av Cela.
Idag är Cela välbekant för många i Ronneby och Blekinge, och också utanför länet. Det gäller både
kommunala verksamheter och småföretag, privatpersoner och föreningslivet. Tillsammans med
Kunskapskällan och Cefur fyller Cela ett tomrum som BTH orsakade när man lämnade Ronneby
2010.
Cela har gjort sig känd som inspiratör och kunskapsförmedlare genom många konkreta aktiviter.
”Celamodellen”, med digital omvärldsspaning, fysiska möten mellan människor och goda praktiskt
genomförda exempel, är ett framgångsrikt koncept. Sommarkonferenserna ”Learning is The Shit” i
Brunnsparken har förstärkt den positiva bilden av Ronneby som en plats för nyskapande och kreativa möten.
Den externa finansieringen har varit avgörande för att kunna bygga upp verksamheten och få Cela
att rulla. Så har nu skett. Goda möjligheter finns att Cela från 2014 och framåt ska få EU-medel för
särskilda spjutspetsinsatser till nytta för både Ronneby och regionen.
Bedömning
Med utgångspunkt från den hittills genomförda verksamheten vid Cela, och med ambitionen att
inom ramen för kommunens strategiska utveckling skapa mervärden av ovannämnda slag, bör Ronneby kommun avsätta medel för basfinansiering av Cela från 2014 och framåt.
Förslag till beslut
KS AU föreslår budgetberedningen tillstyrka att verksamheten vid Cela permanentas och att 1600
tkr avsätts för ändamålet i 2014 års budget.
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Avsikten ska vara att Cela i samspel med Kunskapskällan blir en regional och lokal aktör enligt
ovan beskrivning och som efter hand delvis finansieras med medel från externa aktörer.
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).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar att kommundirektören får i uppdrag att redovisa förslag
till en verksamhet inom Cela som motsvarar kraven som det regionala uppdraget kräver och även
söka samverkan inom de kommunala förvaltningarna. Samt att vidta åtgärder för att se över och
säkerställa kostnaderna för projektet efter årsskiftet 2013-2014 samt att ärendet hanteras vidare i
budgetberedningen 2014-2015.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag
till en verksamhet inom Cela som motsvarar kraven som det regionala uppdraget kräver och även
söka samverkan inom de kommunala förvaltningarna.
Att vidta åtgärder för att se över och säkerställa kostnaderna för projektet efter årsskiftet 2013-2014
samt att ärendet hanteras vidare i budgetberedningen 2014-2015.
_____________________
Exp.
Kommundirektören
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2013/195
§ 185 Information om kommunens krediter
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-20

Finansiell rapport per 20130430.

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån
med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att
välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 30 april till 477 (491) mkr. Värde inom parantes avser per
31/12 2012. 39 (35) % av kommunens lånestock om 700 (735) mkr har rörlig ränta eller bunden
ränta högst tre månader. Av lånestocken har 39 (47) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Genomsnittlig kostnadsränta för de fyra första månaderna 2013 uppgick till 2,2 %.
Riksbankens styrränta, reporäntan, som påverkar den rörliga räntan, ligger sedan i december på 1,00
%.
För det senast omsatta lånet i mitten av maj 2013 valdes Stibor 3 månaders räntebindningstid och 3
års kapitalbindning till en ränta om ca 1,7 % hos Kommuninvest.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken riskexponering som ska gälla
för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S) och Tommy
Andersson, (S).
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till Kommunfullmäktige.
_____________________
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2013/199
§ 186 Teckningsrätt tf kommundirektör
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-20

Teckningsrätt tf kommundirektör

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-07 § 157 att personalchef Jonas Jönsson går in som
tillförordnad kommundirektör under perioden 2013-05-30 till dess att ny ordinarie kommundirektör börjar.
Det finns ett behov av att Jonas Jönsson också erhåller samma teckningsrätt som Jörn
Wahlroth har haft enligt Teckningsrätt för Ronneby kommun senast ändrad 2013-04-02.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge tf
kommundirektör Jonas Jönsson motsvarande teckningsrätt som Jörn Wahlroth haft enligt
Teckningsrätt för Ronneby kommun fram till dess ny ordinarie kommundirektör börjar.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ge tf kommundirektör Jonas Jönsson motsvarande teckningsrätt som Jörn Wahlroth haft enligt Teckningsrätt för Ronneby kommun fram till dess
ny ordinarie kommundirektör börjar.
_____________________
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2013/154
§ 187 Ansökan om medfinansiering av förstudie för landsbygdsutvecklingsprojekt
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-20

Ansökan från Ronneby Folkteater om
medfinansiering av förstudie för landsbygdsutvecklingsprojekt

2 Handling

2013-04-23

Ansökan om medfinansiering av förstudie
för landsbygdsutvecklingsprojekt, Ronneby Folkteater

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby Folkteater har inkommit med en ansökan om medfinansiering av förstudie för
landsbygdsutvecklingsprojekt på 90 000 SEK. Det ansökta bidraget är ämnat som medfinansiering av ett Leader-projekt där finansieringen från EU är 300 000 SEK. Under förstudien skall förutsättningarna till kulturevenemang i byarna genomföras samt där till testevenemang som erfarenhetsunderlag till arbetet.
Bedömning
Ansökan har behandlats utav ansvariga tjänstemän för landsbygdsutveckling i Ronneby
kommun. Projektförslaget bedöms utifrån det underlag som inkommit inte ligga direkt i
linje med insatserna i Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och handlingsplanen för 2012-2014. Dock skulle ett ökat kulturutbud på landsbygden kunna ligga till grund
för förbättrad livskvalitet, fritid och socialt liv.
Det underlag som insänts kan dock ses som bristfälligt på flera punkter:
- Tids- och aktivitetsplan finns inte presenterad i underlaget vilket gör det svårt att bedöma
vad som skall genomföras, när, hur och vad projektet kommer att leverera.
- I budgetplanen nämns intäkter till föreningar och projektets fortlevnad. EU-projekt får
inte gå med vinst. Eventuella intäkter skall budgeteras och återinvesteras i projektet under
genomförandet. Investeringar finns inte budgeterade för i underlaget.
- Budgeten för projektet bör specificeras ytterligare för att förtydliga de övriga kostnaderna
och den ideella arbetstiden.
Ronneby Folkteater har ombetts att inkomma med kompletterande information på dessa
punkter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att:
Avslå ansökan om bidrag.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin
Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), Roger Gardell, (FP), samt ersättare Peter Bowin, (V).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge internationella samordnaren Johan Sandevärn i
uppdrag att kontakta Ronneby Folkteater, Håkan Robertsson, för ytterligare upplysningar i ärendet.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till Arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet inom ramen för
projektansökan.
_____________________
Exp.
Johan Sandevärn
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2013/115
§ 188 Försäljning av fastigheten Släggan 1, Peder Holmsgatan 7 i Ronneby kommun för uppförande av trygghetsboende
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-05-21

Trygghetsboende Släggan 1 § 67/2013,
Äldrenämnden

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-21

Köpe- och exploateringsavtal

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tomas och Anette Svensson har erbjudit sig att köpa fastigheten Släggan 1 på Pederholmsgatan för att riva byggnaden och bygga ett trygghetsboende för äldre med gemensamhetsdel som hyrs av kommunen. Vidare ställer kommunen en stödperson till förfogande för de äldres trygghet.
Bedömning
Äldreförvaltningen anser sig ha behov att både bostäder för äldre med en trygghet som kan
skapas med en gemensamhetsdel i anknytning till boendet för äldre mer än 75 år.
Fastigheten är central placerad med en byggnad som är i behov av underhåll.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar försälja fastigheten Släggan 1, teckna köpe- och exploateringsavtal med Tomas och Anette Svensson samt anslå medel för finansiering av hyra av
gemensamhetslokalen samt medel för en stödperson i gemensamhetslokalen.
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).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar att det ska göras justeringar i köpe- och exploateringsavtalet kontraktet enligt följande: punkt 5 - punkt efter summan. Punkt 16:2 i sista meningen ska det
stå trehundranittontusen kronor, i övrigt föreslås att Kommunfullmäktige godkänner detsamma.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna samarbetsavtalet till Kommunstyrelsen utan
ställningstagande. Nytt avtal presenteras på Kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar försälja fastigheten Släggan 1,
och godkänna justerat köpe- och exploateringsavtal med Tomas och Anette Svensson samt
anslå medel för finansiering av hyra av gemensamhetslokalen samt medel för en stödperson i gemensamhetslokalen.
_____________________
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2013/149
§ 189 Ansökan om bidrag på 60.000:- till Ronneby Skolorkesters musikresa till Italien 28 juni - 7 juli 2013
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-08

Förslag till beslut

2 Handling

2013-04-16

Ansökan om bidrag på 60.000:- till Ronneby Skolorkesters musikresa till Italien
28 juni - 7 juli 2013, Föreningen Ronneby
Skolorkester

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby Skolorkester har inkommit med en ansökan om resebidrag på 60 000 kronor för
musikresa till Italien (Lido di Jesolo) den 28 juni - 7 juli 2013. Skolorkester önskar även
medsänt två kommungåvor som överlämnas i samband med spelningar.
Skolorkestern har tidigare beviljats resebidrag från Ronneby kommun:
2012: beviljade Kommunstyrelsen bidrag på 20 000 kronor och Fritid- och kulturnämndens
bidrag på 30 000 kr för musikresa till Berlin.
2010: 61 000 kronor från Kommunstyrelsen till vänorten Schopfheim.
2009: Ronneby Skolorkester fick avslag på sin ansökan om bidrag för musikresa till Spanien.
2007: 52 500 kronor från Kommunstyrelsen till Berlin-Zehlendorf.
2001: 42 150 kronor från Kommunstyrelsen till Bornholm.
2000: 55 000 från Kommunstyrelsen till vänorten Schopfheim.
Ronneby Skolorkester har tidigare försökt få till en överenskommelse med kommunen
avseende ekonomiskt stöd till deras musikresor, utan resultat.
Bedömning
Ronneby skolorkesters musikresor bedöms betydelsefulla för att stimulera allmän kulturell
utveckling för barn och ungdomar samt kontakten med andra läder oavsett om de är vänorter eller inte. Genom resan blir skolorkester även positiva ambassadörer för Ronneby
kommun.
Bidraget på 1000 kronor per deltagande ledare och ungdom, totalt 60 000 kronor, följer
tidigare beslut om ekonomiskt stöd till orkestern och bedöms utifrån redovisad budget som
rimligt.
Inför kommande ansökningar om bidrag bör Ronneby Skolorkester komplettera ansökan
med verksamhetsplan för gällande år och verksamhetsberättelse för förgående år.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att bevilja resebidrag till Ronneby Skolorkester på 60 000 kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter,
vilket utbetalas efter redovisning till Kommunstyrelsen efter genomförd aktivitet samt att
kommunen bidrar med två kommungåvor.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin
Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), Roger Gardell, (FP), Anna Carlbrant, (RP), samt ersättare Peter Bowin, (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar med instämmande av Anna Carlbrant, (RP) och Kenneth
Michaelsson, (C), avslag på ansökan om resebidrag då det ej gäller ett besök till kommunens vänorter.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Ronneby Skolorkester om resebidrag med motiveringen att resan ej gäller ett besök till kommunens vänorter.
_____________________
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2013/150
§ 190 Representant från Kommunstyrelsen i strategisk grupp för barns rättigheter i
Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-13

Förslag till beslut

2

Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS § 132/2013 2013-05-07, Representant från Kommunstyrelsen i strategisk
grupp för barns rättigheter i Ronneby
kommun

3

Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU § 140/2013 2013-04-22, Representant från Kommunstyrelsen i strategisk grupp för barns rättigheter i Ronneby
kommun

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-16

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

Folkhälsosamordnare 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 föreslås att en strategisk grupp bildas.
Bedömning
Gruppen föreslås bestå av en tjänsteman och en politiker från varje förvaltning/nämnd/bolag. Syftet
föreslås vara att arbeta för att integrera ett barnrättsperspektiv i alla kommunal verksamheter och att
barnkonventionen ska beaktas i Ronnebys beslutsprocesser.
Uppdrag för den startegiska gruppen föreslås vara:
"
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
Det är till stor fördel om representanterna i gruppen deltog på grundutbildningen i barnkonventionen som genomfördes i november 2012 och/eller på den workshop kring barnkonventionen som
genomfördes i mars 2013 för förvaltningschefer och presidiet för varje nämnd/bolag.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att det bildas en strategisk grupp för
barns rättigheter i Ronneby kommun enligt förslaget och att varje förvaltning, nämnd och bolag
utser en representant.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin
Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), Roger Gardell, (FP), Anna Carlbrant, (RP), samt ersättare Peter Bowin, (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar att ordet strategisk grupp ändras till referensgrupp och att
varje förvaltning, nämnd och bolag erbjuds att utse en representant till referensgruppen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att bilda en referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby kommun enligt förslaget och att varje förvaltning, nämnd och bolag erbjuds att utse en representant.
_____________________
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2013/98
§ 191 Utvärdering Räddningstjänsten Östra Blekinge
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-22

Förslag till utvärdering av Räddningstjänstförbundet Östra Blekinge

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Räddningstjänstförbundet bildades den 1 juni 2000. Någon övergripande utvärdering utifrån medlemskommunernas perspektiv avseende vilka effekter förbundet fått på räddningstjänstverksamheten har inte vid något tillfälle genomförts.
Bakgrunden till bildandet
Av de handlingar som förelåg vid bildandet av förbundet framgår att bildandet av kommunalförbundet skulle bidra till ett mer effektivt resursutnyttjande i såväl administration som i den operativa
driften.
Samverkan skulle innebära en sammantagen kompetenshöjning. I utbildning, övning och förebyggande arbete förutspåddes synergier. Vidare talades om fördelar i ledningsstruktur, specialfordon
och specialister.
Ekonomin skulle utvecklas på ett positivt sätt så att kostnadsutvecklingen skulle begränsas.
I förarbetet argumenterades också för att en gemensam organisation skulle ge en effektivare beslutsprocess.
Samtidigt togs också farhågor upp som längre beslutsvägar, svåröverskådlighet, informationsfördröjningar, ”kommunalt utanförskap”, reducerat demokratiskt inflytande, samt negativa personalreaktioner.
Förbundets ändamål
Av förbundsordningen framgår bland annat att förbundet har till ändamål att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt arbeta för att ge, med hänsyn till lokala förhållanden, likvärdiga förutsättningar inom hela det geografiska området.
För ändamålet ska organiseras en för båda kommunerna gemensam räddningstjänst, och för varje
mandatperiod ska fastställas ett handlingsprogram.
Förbundet ska också på begäran delta eller leda planeringsarbetet för hantering av extraordinära
händelser i respektive kommun och på begäran biträda krisledningsnämnderna i dess arbete.
Kostnadsfördelning
Sedan förbundet bildades har kostnaderna fördelats enligt följande:
Karlskrona kommun, 61,5%
Ronneby kommun, 38,5%
Till grund för kostnadsfördelningen låg respektive kommuns kostnad för att driva verksamheten
innan förbundet bildades.
Bidraget kan genom avtal mellan medlemmarna viktas på ett annat sätt.
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Medlemmarnas samråd om budget
Förbundets direktion har att, senast i september varje år, genomföra samråd med kommunerna.
Utvärderingens omfattning
Utvärderingen ska innehålla en bedömning av i vilken utsträckning som de intentioner som förelåg
vid bildandet av förbundet har infriats. Särskild ska följande belysas:












Vilka effekter har uppnåtts i ledningsfunktionerna, dels i det löpande arbetet, dels i det
strategiska framåtsyftande arbetet, dels vid insatser.
Vilka administrativa fördelar har uppnåtts.
I vilken utsträckning och vilka fördelar som kan påvisas avseende samutnyttjade resurser; personellt
och materiellt.
Bedöms förutsättningarna likvärdiga, med hänsyn tagen till lokala förhållanden, i båda kommunerna.
Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut?
- Sammantaget
- Geografiskt med en avstämning mot fördelningstalen
-Hur har kostnaderna utvecklats jämfört med övriga länet och kommuner med liknande struktur.
Finns det åtgärder som kan effektivisera kommunernas räddningstjänstverksamhet utan, eller med
ringa, påverkan för medborgarna.
Hur ser samspel ut mellan medlemskommunerna och räddningstjänstförbundet i strategiska frågor
och andra frågor av vikt.
Finns det några väsentliga skillnader i förbundets relation till respektive kommun.
En sammanfattande analys med förslag till eventuella åtgärder och förändringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att genomföra en utvärdering av finansiering och den verksamhet som bedrivs inom Räddningstjänstförbundet Östra Blekinge. Detta under förutsättning att Karlskrona/Ronneby kommun fattar
motsvarande beslut.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en utvärdering av finansiering och den verksamhet som
bedrivs inom Räddningstjänstförbundet Östra Blekinge. Detta under förutsättning att Karlskrona/Ronneby kommun fattar motsvarande beslut.
_____________________
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2013/138
§ 192 Förslag till nytt beslut om skötselplan för naturreservatet Trofta i Ronneby
kommun
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-16

Förslag till yttrande gällande nytt naturreservat Trofta

2 Handling

2013-04-12

Förslag till nytt beslut om skötselplan för
naturreservatet Trofta i Ronneby kommun, Länsstyrelsen

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Länsstyrelsen har skickat över förslag till beslut om Trofta naturreservat samt skötselplan för yttrande.
Trofta naturreservat förelås bildas för att bevara biologisk mångfald i skogsmiljöer, strandängar och
i Nässjön med rödlistade och andra för Blekinge ovanliga arter inom insektsfauna, kärlväxt-, moss-,
lav- och svampflora. Syftet är också att bevara värdefulla naturmiljöer i gynnsamt tillstånd, såsom
ädellövskog, hävdad mad, naturliga vegetations- och lekområden för gädda och gös vid Nässjön.
Det föreslagna naturreservatet är 43,3 ha stort varav 9,3 ha utgör vattenareal.
Bedömning
Det föreslagna naturreservatet ligger inom riksintresseområde för naturvård (Nässjön-Vierydsån)
och innefattar två stora nyckelbiotoper. I de av Kommunfullmäktige antagna lokala miljömålen
(2007-12-13) finns målet: Kommunen tar i alla avseenden hänsyn till och arbetar aktivt för att bevara, skydda och förstärka den biologiska mångfalden.
Det föreslagna reservatet ligger i linje med denna ambition.
Kommunen eller dess bolag äger ingen mark inom området eller innehar några rättigheter.
De föreslagna reservatsföreskrifterna bedöms sammantaget vara rimliga i förhållande till syftet med
reservatsskyddet. Det är positivt att tillgängligheten till området för friluftsliv ökar genom att en
parkeringsplats för minst fyra bilar iordningställs och informationsskyltar sätts upp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen besluta att Ronneby
kommuns yttrande till länsstyrelsen är att kommunen är positiv till inrättande av naturreservatet
Trofta.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommuns yttrande till länsstyrelsen är att kommunen är
positiv till inrättande av naturreservatet Trofta.
_____________________
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2013/68
§ 193 Besvarande av medborgarförslag gällande att hålla Brunnsparkens toaletter
tillgängliga hela året
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-20

Förslag till svar på medborgarförslag om
bättre öppettider på toaletterna i Brunnsparken

2

Remissvar ink. remiss

2013-04-22

Öppethållande Brunnsparkens offentliga
toaletter, Lokalförsörjningsenheten

3

Remiss utg.

2013-04-09

Tekniska förvaltningen besvaras senast
2013-05-01

4

Beslut allmänt ärende

2013-02-27

KF § 46/2013 2013-02-28, Anmälan av
medborgarförslag från Eduardo Canto
gällande att hålla Brunnsparkens toaletter
tillgängliga hela året

5

Handling

2013-02-25

Medborgarförslag gällande att hålla
brunnsparkens toaletter tillgängliga hela
året, Eduardo Canto

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Eduardo Canto förslår i ett medborgarförslag att Brunnsparkens toaletter hålls tillgängliga året om
(Naturum och parkeringsplatsen) åtminstone under dagsljus på hösten och vintern. Vår och sommar
de tider kommunen anser vara lämpliga för allmänheten som motionerar, promenerar etc och kommunens möjligheter att sköta dem.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen eftersom de ansvarar för toaletterna i Brunnsparken. Förvaltare Mona Häggebrink har lämnat följande
svar: Fram till idag har det funnits en toalett i Brunnsparken som har varit öppen året om. Lokalförsörjningsenheten har under året byggt om den offentliga toaletten vid Karlstorpsplanen (nedanför
Bäckahästen) så att den nu går att använda året om. Dessa två toaletter anses täcka behovet i
Brunnsparksområdet under lågsäsong.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamot Kenneth Michaelsson, (C), och ersättare Peter Bowin, (V).
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.
_____________________
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2012/305
§ 194 Besvarande av medborgarförslag från William Larsson med förslag om förhöjt övergångställe vid korsningen Östra Varevägen - Risatorpsvägen
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-14

Förslag till svar på medborgarförslag
angående förhöjt övergångsställe vid
korsningen Östra Varevägen - Risatorpsvägen

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-12

Remissyttrande avseende Medborgarförslag gällande förslag om förhöjt övergångsställe vid korsningen Östra Varevägen - Risatorpsvägen

3

Remiss utg.

2012-09-28

Tekniska förvaltningen besvaras senast
2012-11-15

4

Beslut allmänt ärende

2012-09-20

KF § 254/2012 2012-09-27, Anmälan av
medborgarförslag från William Larsson
med förslag om förhöjt övergångställe vid
korsningen Östra Varevägen - Risatorpsvägen, från William Larsson

5

Handling

2012-09-11

Medborgarförslag med förslag om förhöjt
övergångställe vid korsningen Östra Varevägen - Risatorpsvägen, William Larsson

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
William Larsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen höjer upp övergångsstället vid korsningen Östra Varevägen - Risatorpsvägen och utrustar platsen med blinkande ljus för att varna bilisterna när oskyddade trafikanter passerar övergångsstället.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen. Projektledare Gata/park Sattar
Zad har lämnat följande yttrande:
"Platsen är av en stor betydelse för gående och cyklister som korsar vägen. Gällande hastighet på
den aktuella platsen är 50 km/h och dessutom finns det en utfart strax söder om övergångsstället.
Gatuenheten har utfört trafikmätning vid aktuella platsen under en veckas tid i oktober 2012. Nedan
sammanfattas denna:
Antal passerande fordon
8567 fordon
Årsdygnstrafik
1750 fordon/dygn
Vardagsdygnstrafik
1940 fordon/dygn
Max timtrafik
200 fordon/timme
Hastighetsprofil (50)
Hastighetsöverträdelse 51%
Vmedel - 50 km/h
V85 - 59 km/h
Vmax - 92 km/h
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Aktuellt vägparti upplevs som en landsväg som påbjuder högre fart än vad gällande hastighet tillåter. För att effektivt kunna öka säkerheten vid övergångsstället bedömer Tekniska förvaltningen att
det behövs en fysisk åtgärd i form av dels en mittrefug med vägskyltar för att möjliggöra vägpassage för oskyddade trafikanter i två etapper, dels en avsmalning av respektive körbana som gör det
svårare för fordon att kunna hålla hög hastighet förbi övergångsstället.
Aktuellt åtgärdsförslag bedöms ge bättre effekt än den i medborgarförslaget föreslagna upphöjningen av övergångsstället samt upprustning av platsen med blinkande ljus."
Tekniska förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås till förmån för Tekniska förvaltningens åtgärdsförslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget till förmån för Tekniska förvaltningens förslag till trafiksäkerhetsåtgärd.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin
Norfall, (S), Tommy Andersson, (S) samt Roger Gardell, (FP).
Yrkanden
Tommy Andersson, (S) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat, ej avslaget.
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 till förmån för Tekniska förvaltningens förslag till trafiksäkerhetsåtgärd, anse medborgarförslaget besvarat.
_____________________
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2013/147
§ 195 Detaljplan för Släggan 1
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-24

Detaljplan för Släggan 1

2

Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS § 136/2013 2013-05-07, Detaljplan för
Släggan 1

3

Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU § 130/2013 2013-04-22, Detaljplan för Släggan 1

4

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/slaggan fr.o.m. den 28 maj 2013.
Bedömning
Planförslaget innebär en ändring av planbestämmelserna som tillåter uppförande av ett 4våningshus med hiss för seniorboende.
Planen var utställd på samråd april/maj. Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelse. Efter samrådsutställningen beslutade Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-23 att revidera
förslaget genom att prickmarken mot Peder Holmsgatan utökas från 4 till 6 meter.
Planförslaget är utställd för granskning under tiden 2013-05-28 t.o.m. 2013-06-18. 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 utställningsförfarandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), och ledamot Malin Norfall, (S).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av utställningsförfarandet.
_____________________
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2013/208
§ 196 Översyn av strandskyddet i Ronneby kust- och skärgård, Remiss
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-24

Remiss - översyn av strandskyddet i Ronneby kust- och skärgård

2 Handling

2013-04-11

LST har genomfört en översyn av strandskyddet i Ronneby kust- och skärgård.,
Länsstyrelsen i Blekinge Län

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i Ronneby kust- och skärgård
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för människors tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen, men kan
utvidgas till högst 300 meter.
De områden med utvidgat strandskydd vi har idag i Blekinge kom till under mitten av
1900-talet. År 2009 fick länsstyrelsen i uppdrag av regeringen att se över det utvidgade
strandskyddet för länet. Om inga nya beslut om utvidgat strandskydd fattas faller strandskyddet tillbaka på 100 meter för samtliga land- och vattenområden i och med utgången av
2014.
Enligt punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2009:532) om ändring i miljöbalken gäller
strandskydd efter den 31 december 2014 inom ett utvidgat område endast om utvidgningen har beslutats med stöd av 7 kap. 14 § i dess nya lydelse. Regeringen och Naturvårdsverket har genom
propositionen 2008/09:99 respektive Handbok 2010:4 angivit att beslut om utvidgat strandskydd
kan komma att avse:
områden som omfattas av annat områdesskydd, t.ex. naturreservat, som ibland inte innebär samma
skydd för strandområden som bestämmelserna om strandskydd,
riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2-8 §§ som är relevanta för strandskyddet,
kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på grund av exploatering,
grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna,
välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att bli det och som riskerar att
gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud,
tätortsnära strövområden,
ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat områdesskydd.
Även andra områden, än de ovanstående, kan komma att beröras av utvidgat strandskydd på platser
där det är viktigt att värna kvarvarande tillgänglighet till strandområden och/eller värna växt- och
djurlivet.
Nu har länsstyrelsen tagit fram ett förslag till beslut om utvidgat strandskydd för 34 områden i Ronneby kommuns kust och skärgård.
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Hela materialet kan man kolla på www.lansstyrelsen.se. Skriv i sökrutan på Blekinge läns
hemsida Översyn av strandskydd. Där finns en 110-sidig rapport med kartor över de 34
områdena.
Bedömning
Hela materialet är väldigt omfattande och inom den korta remisstiden är det svårt att kolla
alla detaljer. Länsstyrelsen har haft församråd med kommunen om remissmaterialet och
kommunen framförde synpunkten att redan bebyggda fastigheter inte skall omfattas av
strandskydd. Detta har länsstyrelsen beaktat till stor del men det finns fortfarande en hel
del bebyggda fastigheter som kommer att hamna inom det utvidgade strandskyddet. Inom
sådana fastigheter kan man konstatera att man påför fastighetsägaren en onödig byråkrati
och en onödig kostnad då man måste söka strandskydd för åtgärder inom en redan ianspråktagen tomt. Kommunens inställning är att redan bebyggda fastigheter/tomter dvs sådana som i strandskyddssammanhang kallas ”ianspråktagna tomter” inte skall omfattas av
det utvidgade strandskyddet.
Generellt skall det utvidgade strandskyddet inte vara mer än 300 meter. I Svalemåla/Gyö
(karta 2) tycks länsstyrelsen tänja dessa 300 meter till det yttersta genom att kombinera 300
meter från kusten med 300 meter från en liten göl. Detta kan knappast vara syftet med
strandskyddet. I detta område finns ett starkt exploateringsintresse som blir en komplettering till befintlig bebyggelse och som kan även utgöra ett viktigt underlag för att kunna få
en vettig ekonomi i en nöddvändig framtagning av vatten- och avloppssystem.
Karta 8 – det verkar ytterst konstruerat att vidhålla strandskydd i ett smalt stråk mellan Trolleboda
Södra och Norra. Även om kommunen inte har något exploateringsintresse här synes det svårt att
hävda strandskyddsintresset här.
Spjälkö (karta 10). Här har kommunen haft flera diskussioner om tomter inom området och bedömer att det är lämpligt att med flera tomter under förutsättning att vatten- och avlopp anordnas på
ett tillfredställande sätt. Här menar kommunen att strandskyddet skall vara generellt.
Karta 16 – längs Brunnsviksvägen har nämnden beviljat förhandsbesked för två nya tomter. Dessa
bör ligga utanför det utvidgade strandskyddet.
Karta 20 – ytterligare ett tillfälle där man använt en liten göl för att utöka det utvidgade strandskyddet mer än synes motiverat. Här borde det utvidgade strandskyddet följa kustlinjen.
Karta 30 – delar av detaljplanelagda områden med redan bebyggda tomter hamnar inom det utvidgade strandskyddet. Bebyggda tomter utanför detaljplanen hanar också inom strandskyddet, exempelvis Jordö 3:2. Motivering ” Områdets mycket höga natur-, kultur- och friluftsvärden motiverar
ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet” kan knappast stämma inom ianspråktagna tomter.
Kartan är svår att tolka omkring bebyggelsen vid Almö golfklubb men kommunen utgår ifrån att
den bebyggelse som finns utanför det generella strandskyddet hamnar även utanför det utvidgade
strandskyddet.’
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen översänder ovanstående synpunkter till Kommunstyrelsen.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
_____________________
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2013/61
§ 197 Detaljplan för kv Hans antagande.
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-24

Detaljplan för kv Hans antagande

2

Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS § 137/2013 2013-05-07, Samrådsförslag för kv Hans

3

Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU § 131/2013 2013-04-22, Detaljplan för kv Hans.

4

Handling

2013-04-05

Ingress till KSAu och KS kv Hans
GRANSKNING, David Gillanders

5

Beslut allmänt ärende

2013-03-05

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

6

Beslut allmänt ärende

2013-02-25

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

7

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://ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/kv-hans/
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
ställdes sedan ut för granskning i april/maj. Inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtande.
Inga revideringar av planförslag föreslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna planförslaget upprättat 2013-03-15 och skicka
detsamma till Kommunfullmäktige för antagande.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta planförslaget upprättat 201303-15.
_____________________
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2013/211
§ 198 Avfallsplan - politiskgrupp
Ronneby Miljö- och Teknik AB har startat upp arbetet med Ronneby kommuns avfallsplan. De inbjuder Ronneby kommun att delta i styrgruppen med en representant. Det är inplanerat två träffar,
den 21 augusti och 21 november.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), samt
Malin Norfall, (S).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att utse en representant på
Kommunstyrelsens sammanträde i juni.
_____________________
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2013/1
§ 199 Delegationsärenden
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-17

Revidering av attesträtt, Tekniska förvaltningen

Sammanfattning
En revidering av attesträtten gällande Tekniska förvaltningen redovisas. Revideringen ska gälla
fr om 2013-05-06.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
_____________________
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2013/20
§ 200 Kurser och konferenser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan
beaktande.
_____________________
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2013/19
§ 201 Delgivningsärenden
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-22

Delgivningsärenden

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöenheten, återtagande av inlämnad tillståndsansökan gällande Hallabro Plast AB.
Nilsson Jan-Åke, förfrågan om lokaler för Tallets Musikförening.
Regeringen, regeringsbeslut avseende samverkan mot alkohol och droger i trafiken.
Region Blekinge, slutrekvisition, projekt "WellNetWork - med livet som affärsidé.
Räddningstjänsten Östra Blekinge, tertialbokslut med verksamhetsuppföljning april år 2013.
Sveriges Kommuner och Landsting, befolkningsförändringar utmanar ekonomin.
Sveriges Kommuner och Landsting, stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten 2013.
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:17.
Protokoll
Landstinget Blekinge § 68 - 71/2013.
Landstingsstyrelsen § 33 - 67/2013.
Protokollsutdrag
Emmaboda kommun § 42/2013.
Landstingsstyrelsen § 33 - 67/2013.
Miljö- och byggnadsnämnden § 61/2013.
Utbildningsnämnden § 45/2013.
Äldrenämnden § 75/2013.
Äldrenämnden § 76/2013.
_____________________
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