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2012/141
§ 128 Fastställande av förfrågningsunderlag Fullserviceleasing av fordon utan
återköp
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-10

Anbudsförfrågan fullserviceleasing av
fordon utan återköp

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun, AB Ronnebyhus, Miljöteknik AB, AB Ronneby Industrifastigheter och
Karlshamns kommun, inbjuder Er härmed att inkomma med anbud fullserviceleasing av fordon
utan återköp, i omfattning och på villkor enligt denna förfrågan.
Upphandlingen ska resultera i tecknande av avtal med en eller flera leverantörer. Respektive
juridisk person fattar egna beslut om antagande av leverantör-/er.
Observera att det i förfrågan finns skallkrav och dessa ska vara uppfyllda, annars deltar inte anbudet
i utvärderingen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredrikson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, och
Tommy Andersson, S.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förfrågningsunderlag gällande fullserviceleasing
av fordon utan återköp.
_____________________
Exp.
Teo Zickbauer
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2012/84
§ 129 Fastställande av förfrågningsunderlag bevakningstjänster
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-10

Anbudsförfrågan bevakningstjänster

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB, AB Ronnebyhus, Karlshamns kommun,
Karlshamnsbostäder AB, Karlshamnsfastigheter AB, Karlshamn Energi AB och Karlshamns Hamn
AB inbjuder Er härmed att inkomma med anbud på bevakningstjänster i enlighet med
förfrågningsunderlaget.
Upphandlingen ska resultera i tecknande av ramavtal med en leverantör per kommun inkl. de
kommunala bolagen.
Observera att det i förfrågan finns skallkrav och dessa ska vara uppfyllda, annars deltar inte anbudet
i utvärderingen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredrikson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förfrågningsunderlag gällande bevakningstjänster
med en justering i texten.
_____________________
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2011/296
§ 130 Besvarande av medborgarförslag från Ingela Kindblad om att införa
ekologiska luncher
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-10

Reviderat förslag till ksau 16 april

2 Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU §86/2012 2012-03-12, Besvarande
av medborgarförslag från Ingela Kindblad
om att införa ekologiska luncher

3 Handling

2012-03-07

Yttrande över medborgarförslag om att
införa ekologiska luncher,
Utbildningsenheten

4 Handling

2012-03-07

Yttrande över medborgarförslag om att
införa ekologiska luncher, Kostenheten

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-01

Besvarande av medborgarförslag från
Ingela Kindblad om att införa ekologiska
luncher

6 Handling

2011-09-09

Medborgarförslag om att införa ekologiska
luncher, Ingela Kindblad

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ingela Kindblad har lämnat medborgarförslag om att kommunen, från den 2011-10-01,
inför ekologiska luncher lagade från grunden utan kemiska tillsatser och smakförstärkare
för barnen på Parkdala förskola och därefter de olika grundskolorna och gymnasieskolan i
Ronneby kommun.
Ärendet har 2012-03-12 återremitterats av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Följande komplettering har inkommit från Tekniska nämnden – Kostenheten:
Komplettering angående Ingela Kindblads medborgarförslag om att införa ekologiska
luncher lagade från grunden utan kemiska tillsatser och smakförstärkare för barn på
Parkdala förskola och elever i Ronneby kommuns olika grundskolor och gymnasieskola.
Att införa ekologiska luncher tillagade från grunden är i nuläget inte möjligt. Idag är
varken tillagnings- eller mottagningskök utrustade för tillagning av mat från grunden.
Utbudet för koloniala varor och för MSC-märkt fisk (hållbart fiskebestånd) är begränsat
och obefintligt vad gäller griskött- och charkprodukter. Endast ekologiskt nötkött finns att
tillgå, vilket också uteslutande används idag inom kostenheten. Detta sammantaget
begränsar möjligheten till en varierande matsedel.
Kostenheten följer utvecklingen och byter successivt ut produkter från konventionellt till
ekologiskt producerade. Målet är att på sikt, genom att öka andelen ekologiska produkter,
kunna servera enbart ekologiska måltider.
Beträffande tillsatser och smakförstärkare i maten som serveras till barn i grundskolor och
gymnasieskolan hänvisas till kostenhetens tidigare lämnat yttrande.
Justeras
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Bedömning
Att införa ekologiska luncher tillagade från grunden är i nuläget inte möjligt. Idag är
varken tillagnings- eller mottagningskök utrustade för tillagning av mat från grunden.
Utbudet för koloniala varor och för MSC-märkt fisk (hållbart fiskebestånd) är begränsat
och obefintligt vad gäller griskött- och charkprodukter. Endast ekologiskt nötkött finns att
tillgå, vilket också uteslutande används idag inom kostenheten. Detta sammantaget
begränsar möjligheten till en varierande matsedel.
Kostenheten följer utvecklingen och byter successivt ut produkter från konventionellt till
ekologiskt producerade. Målet är att på sikt, genom att öka andelen ekologiska produkter,
kunna servera enbart ekologiska måltider.
Skall tilläggas att i kostpolicyn, som är under framtagande, kommer kommunens
ställningstagande att framgå i frågor som handlar om kvalitet, måltidsmiljön, hållbar
utveckling, miljökrav och djurvälfärd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige
Att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, samt Tommy Andersson, S.
Yrkanden
Kenneth Michaelsson, C, yrkar att i meningen Målet på sikt, genom att öka andelen ekologiska
produkter kunna servera enbart ekologiska måltider, stryka ordet enbart.
Kenneth Michaelsson, C, yrkar med instämmande av Tommy Andersson, S, att beslutsförslaget ska
ändras till följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att
med ovanstående skrivning anse medborgarförslaget besvarat.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på Kenneth Michaelssons, C, yrkande om att
stryka ordet enbart och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på Kenneth Michaelssons, C, och Tommy
Andersson, S, yrkande om ändring av beslutsförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående skrivning anse
medborgarförslaget besvarat.
_____________________
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2012/143
§ 131 Marknadsplan Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-10

Marknadsplan Ronneby kommun

Kommunikationschef Leif Söderlund och Informationsansvarig Heike Rosenquist lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
Enheten för kommunikation och medborgarservice har tillsammans med marknadsföringsgruppen
utarbetat förslag till ny gemensam marknadsplan för koncernen Ronneby kommun.
Marknadsplanen ska vara koncernens övergripande styrdokument för marknadsföring och gälla
under 4 år.
Marknadsplanen skall fungera som vägledande för beslut om marknadsföringsaktiviteter (årlig
aktivitetsplan). Marknadsplanen skall även beskriva förutsättningar som skall beaktas vid planering
och genomförande av marknadsaktiviteter där koncernen Ronneby kommun medverkar.
Förslag till beslut
Enheten för kommunikation och medborgarservice föreslår kommunstyrelsen besluta:


Att anta föreslagen marknadsplan att gälla under 4 år.



Att årlig aktivitetsplan inarbetas i budgetarbetet för respektive år.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Anna Carlbrant, RP, Roger Gardell, FP, samt
ersättare Peter Bowin, V.
Yrkanden
Kenneth Michaelsson, C, yrkar att det under Målgrupp ska läggas till framtida invånare/anställda
samt att marknadsföringsgruppen ska fortsätta sitt arbete.
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att det ska heta Marknadsföringsplan och att det under
Kanaler ska läggas till ambassadörskap, i övrigt bifalla förslaget.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredrisksson, M, ställer proposition på Kenneth Michaelssons, C, yrkande och
finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på sina yrkande och finner att Arbetsutskottet
bifaller desamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen marknadsföringsplan att gälla under 4 år.
Att årlig aktivitetsplan inarbetas i budgetarbetet för respektive år.
I texten komplettera med framtida invånare/anställda och ambassadörskap.
Att marknadsföringsgruppen ska fortsätta sitt arbete.
_____________________
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2012/139
§ 132 Papperslösa sammanträden - systemlösning.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-04

Digitala utskick av möteshandlingar

Kommunikationschef Leif Söderlund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun använder i dag en traditionell modell med kopiering och postbefordran av
möteshandlingar som tidigare nämnds i samband med besvarandet av motion ang. digitala utskick
av möteshandlingar. Vidare omnämndes att två alternativa lösningar studerades.
De två alternativ som avses är:


Abonnera på funktionen som tjänst.



”Egenutveckling av app.” med drift i egen miljö.

Ett flertal leverantörer kan i dag leverera funktion som tjänst. Tjänsterna/funktionen är likartad och
bygger övervägande på Apple:s läsplattor ipad och operativsystemet IOS. Principen är att
mötesfilen laddas upp till en central server för att sedan hämtas hem av respektive användare
alternativt läses on line. Kostnadsbilden för ett av de system som studerats är ca 80 tkr första året,
kommande år 55 tkr. Kostnadsbilden baseras på 15 användare. Andra tjänstebaserade system har en
likartad kostnadsbild.
Vid alternativet med egenutvecklad app. ges möjligheten till ett bredare utbud vad gäller val av
utrustning och operativsystem. Anpassning mot befintlig systemmiljö och arbetssätt är andra
fördelar. Möjligheten till synkronisering med kalender kan särskilt nämnas.
Kostnaden för egenutvecklad app är lägre över tid, dels beroende på ingen begränsning vad gäller
antalet användare samt att den årliga underhållskostnaden är lägre än hyresalternativet.
Engångskostnad för egenutvecklad app. Är beräknad till 75 tkr. Årligt underhåll 36 tkr fr.o.m. år
två. Ingen begränsning i antalet användare.
Oavsett val av alternativ kräver lösningen utrustning i form av läsplattor eller motsvarande samt en
kommunikationslösning.
Kostnadsbild utrustning och kommunikation:


Läsplatta (ipad) 32 Gb med wifi och 3G 5000: -/st.



Choix Cover (skydd för fram och baksida) 250: -/st



Kommunikation 3G 6Mb/s 119: -/st./mån, fri surf.

Förslag till beslut
Enheten för kommunikation och medborgarservice föreslår kommunstyrelsen besluta
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Att ett ”digitalt arbetssätt” införs för kommunstyrelsen och Ksau genom alternativet med
egenutvecklad app.



Att engångskostnaden på 75 tkr. Finansieras över IT-avdelningen konto för div.
projektadministration.



Att årlig underhållskostnad (36 tkr) samt kostnad för kommunikation (1500: -/utrustning)
finansieras över kommunstyrelsens konto C102 samt SUS C800.



Att inköp av utrustning finansieras över IT-avdelningens konto för interna och externa
ersättningar, projekt 12202.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Tommy Andersson, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att Kommunstyrelsen ordinarie ledamöter och ersättare
erbjuds möjlighet att delta i digitalt arbetssätt, att det blir en uppstart efter sommaren, samt att alla
ska ha samma möjlighet att få ta del av handlingar.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ett ”digitalt arbetssätt” införs genom alternativet med egenutvecklad
app.
Att engångskostnaden på 75 tkr. Finansieras över IT-avdelningen konto för div.
projektadministration.
Att årlig underhållskostnad (36 tkr) samt kostnad för kommunikation (1500: -/utrustning)
finansieras över kommunstyrelsens konto C102 samt SUS C800.
Att inköp av utrustning finansieras över IT-avdelningens konto för interna och externa ersättningar,
projekt 12202.
Kommunstyrelsen beslutar att ordinarie ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen erbjuds
möjlighet att delta i digitalt arbetssätt, att det blir en uppstart efter sommaren samt att alla ska ha
samma möjlighet att få ta del av handlingar.
_____________________
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2012/147
§ 133 Fastställande av förfrågningsunderlag avseende fasta och mobila
operatörstjänster, transmission samt internetaccess 2012
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-10

Fastställande av förfrågningsunderlag
avseende fasta och mobila
operatörstjänster, transmission samt
internetaccess 2012

2 Handling

2012-03-14

Fullmakt upphandling av gemensam
internetaccess för Blekinges kommuner
och landsting

Kommunikationschef Leif Söderlund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Denna upphandling avser fasta och mobila operatörstjänster, transmissionstjänster samt
internetaccess enligt förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor.
Upphandlingen är uppdelad i tre anbudsdelar:
Del A fasta och mobila operatörstjänster
Del B transmissionstjänster
Del C Internetaccess, gemensam för samtliga upphandlande myndigheter
Om det inte särkilt anges i förfrågningsunderlaget gäller angivna krav och villkor för samtliga
anbudsdelar.
Volymer inom respektive del framgår i Kravspecifikationen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förfrågningsunderlag för fasta och mobila
operatörstjänster, transmissionstjänster samt internetaccess.
_____________________
Exp.
Leif Söderlund
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2011/367
§ 134 Besvarande av motion från kf-led Ola Robertsson, S, angående öppet Wi-Fi
nätverk i stadshuset
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-19

Motion öppet WiFi-nät i Stadhuset

2

Beslut allmänt ärende

2011-11-24

KF §299/2011 2011-11-24, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Ola Robertsson, S, angående öppet Wi-Fi
nätverk i stadshuset

3

Handling

2011-11-09

Motion från kf-led Ola Robertsson, S,
angående öppet Wi-Fi nätverk i
stadshuset, Ola Robertsson, S

Kommunikationschef Leif Söderlund lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun har i dag ett delvis utbyggt Wi Fi-nät (trådlöst datanät) på kommunens skolor.
Nätet finns även i stadshuset, huvudbiblioteket samt Soft Center (Kunskapskällan).
Det trådlösa nätet är uppdelat för olika användningsområden som utbildning, administration, publik
användning, etc.
Det publika nätet ger tillgänglighet till internet men inte till några interna tjänster inom utbildning
eller administration. Det publika nätet används företrädesvis för publika datorer inom
biblioteksverksamheten med även av besökande med egen dator inom huvudbiblioteket,
kunskapskällan samt stadshuset.
Användandet är kostnadsfritt, dock krävs inloggningsuppgifter som användarid och lösenord.
Uppgifterna hämtas ut i informationsdisk eller medborgarservice.
Ur konkurrenssynpunkt är bedömningen att nuvarande användningssätt av det publika nätet inte
krockar med privata alternativ. En förutsättning är man utgår från befintlig täckning i kommunala
lokaler med befintlig kapacitet och inga ökade garantier för tillgänglighet osv. Vid en
utbyggnad/användning som inte är direkt kopplad till kommunal verksamhet, t.ex. trådlös
bredbandstäckning för offentliga platser, kommer öperatörsrollen samt konkurrensproblematiken att
prövas.
Genom att inte kräva inloggningsuppgifter som användarid och lösenord så upphör möjligheten till
praktisk spårning. Genom spårningsmöjligheten ges också ett acceptabelt förhållningssätt till
internets ordningsregler. Noteras bör att Informationsskyldighet föreligger enligt 23-25§
personuppgiftslagen (PuL) då personuppgifter lagras i t.ex. en logg fil.
SKL:s IT-strateg, med hjälp av intern juridik hjälp, gör bedömningen att Ronneby kommuns
nuvarande användningssätt inte är i strider med internets förhållningsregler eller mot
operatörsrollen och konkurrensproblematiken.
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Om ett utökat användningssätt övervägs så bör en fördjupad utredning genomföras kring
operarörsrollen och konkurrensfrågan.
En utbyggnad för yttre miljö som torg etc. är kostnadsdrivande, varför en detaljerad dimensionering
och kostnadsberäkning måste göras.
Förslag till beslut
Enheten för kommunikation och medborgarservice förslår kommunstyrelsen besluta.
 Att motionen avslås med vad enheten för kommunikation och medborgarservice anfört och
inte föranleda någon ytterligare åtgärd.


Att motionen härmed anses besvarad.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Roger
Gardell, FP, Anna Carlbrant, RP, JanAnders Palmqvist, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget om avslag på motionen och att sista
meningen stryks.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med vad enheten för
kommunikation och medborgarservice anfört och inte föranleda någon ytterligare åtgärd.
JanAnders Palmqvist, S, och Tommy Andersson, S, deltar ej i beslutet.
_____________________
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2012/137
§ 135 Markförsäljning del av Hoby 19:1
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-13

Miljö- och byggnadsnämnden § 85/2012,
Hoby 19:1, del av - Markförsäljning

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-03

Markförsäljning del av Hoby 19:1

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ulrika och Tomas Holgersson, Hagvägen 1, 370 10 Bräkne-Hoby och
Lennart Larsson, Hagvägen 2, 370 10 Bräkne-Hoby
Ärendet gäller ”Grytvägen”
Sökandena har 2007 och 2008 ansökt om att få köpa mark av kommunen.
Byggnadsnämnden har i § 71 / 2008-03-13 ställt sig positiv till detta men beslutat att det
ärendet först skulle prövas i en planprocess och kostnaderna för planprocessen regleras i ett
planavtal med fastighetsägarna.
Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och markförsäljningen kan genomföras.

Bedömning
Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för försäljning av detaljplanelagd mark från 200805-29 ska priset vara 40 kronor/kvm.
Avtal om försäljning av mark genom fastighetsreglering är upprättade. Till Hoby 23:2
tillförs 2639 kvm. Till Hoby 23:4 tillförs 649 kvm. Fastighetsregleringen betalas av
köparna.
Beslut
Miljö- och Byggnadsnämnden godkänner avtalen den 12 april 2012.
Ärendet justeras omedelbart och beslutet redovisas på Kommunstyrelsens Arbetsutskott.
Ärendet översändes till Kommunstyrelsen för beslut.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avtalen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Roger
Gardell, FP, samt ersättare Lena Karstensson, M.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna avtalen.
_____________________
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2012/120
§ 136 Kommunsamverkan Cura Individutvecklings årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2011
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-13

Kommunfullmäktige Karlshamns kommun
§ 42/2012, Årsredovisning 2011 för
Kommunsamverkan Cura
Individutveckling

2 Handling

2012-03-23

Kommunsamverkan Cura
Individutvecklings Årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2011,
Kommunsamverkan Cura
Individutveckling

Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för år 2011. Revisorerna
har granskat verksamheten och föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och
att Kommunsamverkan Cura Individutveckling ge beviljas ansvarsfrihet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till
årsredovisning för 2011 och att Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet
för 2011 års verksamhet.
_____________________
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2009/253
§ 137 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Claes Diurhuus, M
angående försäljning av andelar i AB Ronnebybyggen
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-26

Besvarande av motion angående
försäljning av andelar i AB
Ronnebybyggen.

2 Beslut allmänt ärende

2009-08-27

KF §194/2009 2009-08-27, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Claes Diurhuus, M, angående försäljning
av andelar i AB Ronnebybyggen

3 Handling

2009-08-14

Motion angående försäljning av andelar i
AB Ronnebybyggen, Claes Diurhuus

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I motion, registrerad 2009-08-14, nr 2009.253.101, föreslår fullmäktigeledamoten Claes Diurhuus
att Ronneby kommun ska sälja sin andel av AB Ronnebybyggen. Motionen remitterades i
kommunfullmäktige 2009 § 194 till kommunledningsenheten för vidare beredning.
Kommunfullmäktige i Ronneby kommun har efter motionens inkommande fattat beslut om att
förvärva återstoden av AB Ronnebybyggen, vilket fullföljdes i december 2011, samt i februari 2012
även fattat beslut om att bolaget i sin helhet ska bjudas ut till försäljning genom anbud.
Försäljningen är planerad att genomföras under 2012.
Förslag till beslut
Motionen får med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om att bjuda ut bolaget till försäljning
anses besvarad.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktigen beslutar att med hänvisning till
Kommunfullmäktiges beslut om att bjuda ut bolaget till försäljning anse motionen besvarad.
_____________________
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2012/118
§ 138 Förslag från Miljö- och energirådet att underteckna Borgmästaravtalet och att
ansöka om medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-22

Borgmästaravtalet och
anslutningsformulär (5 sid)

2 Handling

2012-03-22

Förslag från Miljö- och energirådet att
underteckna Borgmästaravtalet och gå
med i Sveriges Ekokommuner

Miljöutvecklare Monika Oredsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Borgmästaravtalet är ett internationellt avtal som kommuner och städer kan ansluta sig till och
förbinda sig att gå längre än målen för EU:s energipolitik när det gäller minskning av
koldioxidutsläpp. EU:s mål är 20% till 2020 jämfört med basåret 1990. Minskning ska
åstadkommas genom ökad energieffektivitet och renare energiproduktion och energianvändning.
Idag har ett 50-tal svenska kommuner skrivit under.
Kostnaden är 4000 kr + 0,20 kr/invånare = 9680 kr/år för Ronneby
Hur man gör
För att skriva på Borgmästaravtalet gör man på följande sätt:
a. Ett beslut att skriva under avtalet tas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller
kommunstyrelsens arbetsutskott
b. Kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges ordförande skriver under anslutningsformuläret
(finns på engelska eller svenska)
c. EU-kommissionen meddelas beslutet genom att fylla i formuläret på Borgmästaravtalets
webbplats. Man kan med fördel bifoga en scannad kopia av anslutningsformuläret.
d. En bekräftelse skickas via e-post med vidare instruktioner
Efter undertecknandet ska en grundläggande utsläppsinventering sammanställas. Här kan man få
hjälp av Energikontoret SO (med stöd av det bidrag som delats ut via klimatmiljonen). SCB:s
statistik används i huvudsak. Därefter ska en åtgärdsplan, SEAP (sustainable energy action plan),
antas av fullmäktige inom ett år från den officiella anslutningen till avtalet. Vartannat år ska sedan
rapporter om genomförandet godkännas av kommunfullmäktige och publiceras.
Motiv för att gå med
Man visar sitt engagemang offentligt för att minska koldioxidutsläppen och förstärker fokus på
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denna viktiga fråga. Man är också med och visar sig som en förgångare. Man kan dra nytta av
exempel från andra kommuner / regioner som undertecknat avtalet, och man kan jämföra sig med
andra genom att framgångarna ska publiceras på Borgmästaravtalets hemsida.
För Ronneby
Ronneby har redan fattat beslut om utsläppsminskningar i samma anda som avtalet innebär genom
de lokala miljömålen. I miljömålen har basåret satts till 1995 varför uppgifter för år 1990 måste tas
fram. Detta är inget hinder i sig men kräver också arbete. Eventuellt kan Energikontoret hjälpa till
med detta. För Ronneby utgör förutom miljömålen också fattat beslut om strategi för
energieffektivisering en god stomme för den SEAP som måste tas fram efter undertecknandet.
Den grundläggande utsläppsinventeringen är ett viktigt underlag. Både denna och SEAP kräver
förstås ett visst arbete som berör många i organisationen då uppgifter måste hämtas in från
kommunens olika verksamheter. Arbete krävs också fortsättningsvis för att anordna lokal
energidag, för rapportering etc.
Bakgrund – Sekom, Sveriges ekokommuner
Sekom är en ideell förening som har funnits sedan 1995. 83 kommuner är medlemmar för
närvarande, däribland Karlskrona och Karlshamn. Karlskrona kommun sköter också
Ekokommunernas kansli.
Hur man gör
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska fatta besluta om att ansöka. Man ansöker om
medlemskap, och då ska ett antaget program för kommunens miljö- och hållbarhetsarbete lämnas in
tillsammans med beslutet att gå med. Det ska vara ett program med det uthålliga
samhället som ett övergripande mål för verksamheterna i enlighet med Riodokumentets Agenda 21.
Kommunen ska givetvis bedriva sitt arbete enligt det antagna programmet och fyra systemvillkor
ska beaktas i samtliga kommunala beslut:
1.
2.
3.
4.

Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen.
Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen.
Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas.
Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov.

Ansökan tas därefter upp på kommande styrelsemöte i Sveriges Ekokommuner för beslut.
Kostnaden är 3000 kr + 0,20 kr/invånare = 8680 kr per år.

Motiv för att gå med
Nätverket har gemensamma gröna nyckeltal som just nu håller på att revideras. Man har också
gemensamma träffar, gemensam hemsida och en del gemensamma projekt och utbildningar. Den
egna kommunens miljöarbete kan presenteras på hemsidan och nyckeltalen kan jämföras med andra
kommuner.
För Ronneby
För Ronnebys del föreslås att ansökan inlämnas tillsammans med de gällande lokala miljömålen för
Ronneby kommun med ett meddelande att målen är under revidering och att systemvillkoren
kommer att arbetas in i sin helhet i de kommande lokala miljömålen. I miljömålsarbetet föreslås
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också att de nya nyckeltal som Sekom bestämmer sig för, arbetas in i uppföljningssystemet för
Ronnebys nya lokala miljömål.

Förslag till beslut
Miljö- och Energirådet föreslår att Ronneby kommun skriver under Borgmästaravtalet samt går
med i föreningen Sveriges Ekokommuner.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun skriver under
Borgmästaravtalet samt går med i föreningen Sveriges Ekokommuner.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2012-04-16

23(62)

2012/132
§ 139 Ansökan om ekonomiskt bidrag för marknadsföring 2012, Bräknetrampen
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-30

Ansökan om ekonomiskt bidrag för
marknadsföring 2012, Bräknetrampen

Sammanfattning
Bräknetrampen/Bygd i Samverkan är en ideell förening som ansöker om ett ekonomiskt bidrag på
50.000 kr- avsett att användas för marknadsföring samt utveckling av Bräknetrampen 2012.
Sydsveriges största cykelfest Bräknetrampen – Blekinge Cykelfestival arrangeras i maj månad för
fjärde gången och med Bräkne-Hoby som central ort mitt i Sveriges trädgård. Bräknetrampen är
cykelfesten som årligen bjuder på rekord. Deltagarantalet har snabbt ökat och 2011 passerades den
magiska 1000-gränsen. När dagens summerades hade 1 037 cyklister från Sverige och övriga
Europa fått en oförglömlig upplevelse av en kulturbygd så fylld av liv och skönhet att den gör
betraktaren nästan mållös.
Vi arrangörer visste att Bräkneåns dalgång med sin initiativrika befolkning och rika natur skulle bli
en betydande magnet. Däremot var vi aningen tveksamma till ökningstakten och hur den skulle
mottas av närings- och föreningslivet samt myndigheter. Idag vet vi och nu vågar vi tala om succé
på alla fronter. Folket i Bräkne-Hoby har från början velat göra Bräknetrampen till sin och ortens
festdag och nu är den för all framtid etablerad.
Vårt lyckade arrangemang har också fått till följd att vi nu arbetar parallellt med ett ännu större
cykelarrangemang. Vi har blivit utvalda att i juli 2013 arrangera Cykelfrämjandets årliga
Cykelturistvecka som kommer att ge Ronneby och Blekinge precis den uppmärksamhet vi
eftersträvar. Cykelturistveckan kommer att avsluta det just nu pågående tvååriga Leaderprojektet
”På Bräknecykel i Sveriges Trädgård”. I detta projekt lyfter vi cykelturismen till en ny nivå i vår
dalgång med omgivningar. Bräknetrampen är vår främsta marknadsförare.
Bräknetrampen har således blivit en kraftfull arena för marknadens olika krafter. Det innebär också
ett snabbt ökat intresse för vad som sker i Blekinge och det var ju också bakgrunden till att idén
med Blekingetrampen föddes. Naturligtvis var det främst besöksnäringen vi först och främst tänkte
på, men Blekinge förfogar ju över så mycket. Det gäller bara att vi också talar om vad vi har för
rikedomar och vad hela vårt samhälle kan erbjuda.
Varje år strävar vi efter att erbjuda nyheter i Bräknetrampen. I år erbjuds ett antal nyheter utmed de
redan befintliga sträckorna. Som exempel kan nämnas att Folkhögskolans konstlinje gör en
installation vid Evaryds kvarn. Förbi denna kommer deltagarna i tre av sträckorna. Nya företag
kommer att ha besöksstationer och ytterligare ett par konstnärer har tillkommit.
Den stora nyheten i år är att vi skapat en helt ny sträcka. Detta i samarbete med Åryds
Hembygdsförening som med entusiasm har tagit sig an uppgiften. Sträckan kallar vi Kulturtrampen
och den kommer att gå en lång bit på den så kallade Kulturvägen för att sedan gå samman med
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Ådalstrampen från Björkeryd och ner till Hoby Ekbacke. Detta är alltså ett samarbete över
kommungränsen.
Företag, föreningar, skolor, kyrka och enskilda ställer precis som tidigare upp och stödjer
arrangemanget. Antingen i form av rent ekonomisk sponsring, som medarrangörer eller med
praktisk hjälp av olika slag. Delaktigheten är oerhört viktig och skapar ett samarbete utöver det
vanliga.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamot Roger Gardell, FP, samt ersättare Peter
Bowin, V.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att föreningen får 50 tkr i bidrag till arrangemanget och att
det tas ut konton 111110 - 102 samt att han få kommunicera med föreningen i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att bevilja föreningen Bräknetrampen ett bidrag om
50 tkr och att medel tas från kontot 111110 – 102 samt att kommunstyrelsens ordförande
kommunicerar med föreningen.
_____________________
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2012/27
§ 140 Information från Polisen
Närpolischef Mats Hadartz samt miljö-, energi- och säkerhetssamordnare Kerstin Hannrup
informerar om Polisens och kommunens arbete med anledning av den organiserade brottsligheten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, och
Kenneth Michaelsson, C.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
____________________
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2012/130
§ 141 Utredning Ronneby Airport
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-11

Beslutsförslag: Undersökning av
förutsättningarna för kombinerad
järnvägs- och flygstation i Kallinge

2

Handling

2012-03-27

PM; Ronneby flygplats och
järnvägsstation, Ramböll

3

Handling

2012-03-13

Utredning Ronneby Airport Bilaga 3,
Swedavia AB

Näringslivschef Marcus Sandekjer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
För några år sedan gjorde bl.a. Blekingetrafiken och Region Blekinge en utredning om en möjlig
järnvägsstation i anslutning till Flygplatsen i Kallinge. Tanken var att undersöka om en station
kunde utveckla flygplatsen, ge ett utökat upptagningsområde, samt en smidigare till- och frånresa.
Undersökningen kom fram till att det varken fanns underlag eller ekonomiska förutsättningar för att
gå vidare med denna tanke. Nu har Swedavia (f.d. Luftfartsverket) som äger flygplatsen gjort en ny
undersökning med hjälp av experter med erfarenhet från banverket – och kommit fram till i
huvudsak andra slutsatser. Swedavia anser alltså att det är lämpligt att knyta flygplatsen till
järnvägsnätet, att det är ekonomiskt gångbart, tidsmässigt försvarbart och även korresponderande
med EU:s önskemål om samverkande transportsystem.
Bedömning
Ronneby Airport är mycket viktig för Ronneby och övriga Blekinge, inte minst för näringslivet.
Den är idag sydöstra Sveriges största flygplats, sett till antalet resenärer. Växjö, Kalmar och
Kristianstad har lägre antal resenärer, men satsar på utveckling (möjligen med undantag av
Kristianstad) genom nya destinationer, småländska turismsatsningar, charter med mera. Om
flygplatsen i Kallinge ska fortsätta utvecklas långsiktigt krävs även i Blekinge en samling runt
flyget.
Det är mycket svårt för en lekman att bedöma siffermaterialet som Swedavia presenterar, men det
kan konstateras att de ser helt andra möjligheter än vad som tidigare presenterats. Det skulle därför
vara av vikt att fortsätta dialogen med Swedavia, för att antingen slå fast att det är ogenomförbart
med en järnvägsstation i Kallinge, eller att det är möjligt. Frågan bör komma till ett avslut åt ena
eller andra hållet, så att den inte ältas vidare.
Det är oavsett utgången av denna fråga av stor vikt att undersöka hur Ronneby kommun kan
samverka närmare med Ronneby Airport gällande utvecklingsfrågor. Idag är detta samarbete
relativt begränsat.
Även kollektivtrafiken på lokalnivå berör flygplatsfrågan och därför är det lämpligt att även
Kommunledningsförvaltningen deltar i arbetet.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2012-04-16

27(62)

Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen ger näringslivsenheten och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se
vidare på möjligheterna för tågstation i Kallinge, samt att i övrigt undersöka
samverkansmöjligheterna med Ronneby Airport.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Tommy Andersson, S, JanAnders
Palmqvist, S, samt Kenneth Michaelsson, C.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att näringslivsenheten stryks och i ett tilläggsyrkande att samordning
sker med de diskussioner som förs avseende ytterligare ett mötesspår på sträcka Bräkne-Hoby –
Ronneby.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se vidare på möjligheterna för
tågstation/mötesspår 2 i Kallinge, samt att i övrigt undersöka samverkansmöjligheterna med
Ronneby Airport.
Samordning ska ske med de diskussioner som förs avseende ytterligare ett mötesspår på sträcka
Bräkne-Hoby – Ronneby.
_____________________
Exp.
Anna-Karin Sonesson
Magnus Graad
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2012/36
§ 142 Flytt av anslag inom ram från Näringslivsenheten till Fritids- och
Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS § 77/2012 2012-03-06, Budget 2012 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-28

Väsentliga verksamhetskonsekvenser av
föreslagen internbudget

3

Beslut allmänt ärende

2012-02-24

KS AU § 65/2012 2012-02-27, Budget
2012 - Kommunstyrelsens
verksamhetsområde

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-08

Förslag till internbudget ks
verksamhetsområden

5

Handling

2012-01-11

Frågor angående Kommunstyrelsens
internbudget, JanAnders Palmqvist

Näringslivschef Marcus Sandekjer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Vid årsskiftet 2011-2012 överfördes en funktion med bland annat evenemangssamordning från
Näringslivsenheten till Fritids- och Kulturförvaltningen. För att denna tjänst ska kunna fungera på
avsett sätt måste de medel (120.000 kr) som användes för löpande utgifter flyttas över.
Förslag till beslut
Att Kommunfullmäktige beslutar att föra över 120.000 kr från Näringslivsenhetens ramanslag till
Fritid och Kulturförvaltningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, och ledamot JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att föra över 120 tkr från
Näringslivsenhetens ramanslag till Fritid och Kulturförvaltningen.
_____________________
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2012/27
§ 143 Information avseende Riksväg 27
Projektledare Sattar Zad informerar tillsammans med förvaltningschef Magnus Graad om
RV 27.
Sammanfattning
Projektet finns med i den Regionala planen med en byggstart tidigast 2014.Byggnationen tar ca 2
år. Kostnaden är beräknad till 100 mkr. Arbetsplanen beräknas vara klar under hösten 2012. Väg 27
kommer att knyta samman Blekinge med Göteborgsregionen och detta är av internationell
betydelse. Riksintresse för kommunikationer och en viktig regional förbindelse.
Geografisk avgränsning, en 8,0 lång sträcka mellan Möllenäs och Backaryd, 7 meter bred sektion
med undantag för i söder där den är 9 meter bred. ÅDT 2 800 fordon varv 12 % utgör tung trafik.
Vägens plan och profil har dålig standard det förekommer en mängd skymda utfarter, farliga
sidoområden och randbebyggelse längs med vägen. Trafiksäkerheten är inte tillfredställande.
Syfte och mål är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Genom tätorterna Backaryd
och Hallabro ska trafiksäkerhetsåtgärder genomföras. Stora möjligheter finns att skapa ett
sammanhållande GC-stråk längs med den aktuella sträckan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamot JanAnders Palmqvist, S, samt ersättare
Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
_____________________
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2012/144
§ 144 Fastställande av förfrågningsunderlag Sjöarp hus 7
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-10

Fastställande av förfrågningsunderlag
Sjöarp hus 7

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Finns 2,0 msek avsatta i budget 2012 för åtgärder Hus7 Sjöarp. Tekniska förvaltningen har
framtagit förfrågningsunderlag för Hus 7 Sjöarp.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU godkänner förfrågningsunderlaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP, Kenneth
Michaelsson, C, JanAnders Palmqvist, S, Anna Carlbrant, RP; samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förfrågningsunderlag gällande Sjöarp hus 7.
_____________________
Exp.
William Lavesson
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2012/32
§ 145 Äskande av medel för utförande av kostverksamhetsutredning
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-16

Genomförande av inriktningsutredning
avseende kommunens måltidsverksamhet

2

Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU §82/2012 2012-03-12, Äskande
av medel för utförande av
kostverksamhetsutredning

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-23

Äskande av medel för utförande av
kostverksamhetsutredning

Tekniska Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Vid KSau 2012-03-12 § 82 föreslogs det att Kommunfullmäktige skulle besluta om att Tekniska
förvaltningen inte skall få medel till att genomföra den sedan tidigare beslutade kostutredningen.
Direktiv till pågående och kommande utredningar skulle återaktualiseras vid följande KSau.
Utredning
Sedan KSau-sammanträdet 2012-03-12 har samråd skett mellan Tekniska förvaltningen och
Kommunstyrelsens ordförande avseende förslag på nytt upplägg av hur måltidsverksamheten skall
utredas. Diskussionen har präglats av den politiska viljan av en snabb konkurrensutsättning av
verksamheten, varvid Tekniska förvaltningen pekat på vikten av att först klargöra inriktningen på
kommunens samlade måltidsverksamhet för att på så sätt möjliggöra att en efterföljande eventuell
upphandling har korrekta förutsättningar och därmed även möjligheter att bli så väl genomförd som
möjligt.
Det förslag som nu läggs fram för beslut är att för det första att upphäva det tidigare beslutet om
kostutredning, vilket är konsekvensen av förslaget om att avslå tidigare äskad medeltilldelning. För
det andra föreslås att kommunen startar en inriktningsutredning avseende kommunens samlade
måltidsverksamhet. I de resonemang som förts har Tekniska förvaltningen pekat på vikten av att en
sådan utredning hålls ihop av en extern utredare för att på så sätt få en så väl belyst utredning som
möjligt. Direktiven från kommunstyrelsens ordförande har dock varit att det redan finns så mycket
material framme samt så stor kompetens inom kommunen i frågan att det inte finns behov av
externa utredare. I det förslag som nu läggs fram föreslås därför att denna utredning ledas av
kommunens upphandlare Teo Zickbauer, då hon sedan tidigare är mycket väl insatt i kostfrågor, har
stor kompetens avseende vad som krävs för att en ev. upphandling skall ge önskat resultat samt
tillhör organisatoriskt ingen av de förvaltningar som direkt påverkas av utredningens utfall.
Följande upplägg föreslås på inriktningsutredningen:
Upplägg
1. Nulägesbeskrivning. Diskussion förs kring tidigare genomförda utredningar samt redovisar
dagens situation kring kommunens samlade måltidsverksamhet.
2. Inriktningsresonemang. Resonemang förs inom kommunens utredningsgrupp, se nedan, för
att på så sätt reda ut hur kommunen vill att måltidsverksamheten skall fungera oberoende av
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huvudman för genomförandet. Härvid skall diskussion föras kring produktionsalternativ,
organisationsalternativ samt krav på kök och utrustning mm.
3. Diskussion kring verksamhet inom egen regi jämfört med som konkurrensutsatt verksamhet.
Påverkar detta inriktningen på något sätt?
4. Diskussion skall översiktligt föras kring ekonomiska konsekvenser av föreslagen inriktning.
5. Förslag till beslut. Inriktningen skall beslutas av Kommunfullmäktige.
Tidplan
Utredningen föreslås bli presenterad under hösten 2012 för kommande beslut i
Kommunfullmäktige.
Utredningsgrupp
För att möjliggöra ett väl grundat beslutsunderlag föreslås en utredningsgrupp bestående av 7
personer enligt förslag nedan:
 Sammanhållande utredare: Teo Zickbauer, Kommunledningsförvaltningen.


3 st politiker utsedda av Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Äldrenämnden.



Kostchef, Tekniska förvaltningen.



1 st representant vardera från Utbildningsförvaltningen och Äldreförvaltningen.

Kostnad
Respektive förvaltning/nämnd föreslås ansvara för sina egna kostnader.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
-att Kommunstyrelsen upphäver den tidigare beslutade utredningen av kommunens kostverksamhet
(KS 2010-10-05, §285).
-att Kommunstyrelsen beslutar om genomförande av inriktningsutredning avseende kommunens
måltidsverksamhet i enlighet med beskrivning ovan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Roger Gardell, FP, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den tidigare beslutade
utredningen av kommunens kostverksamhet (KS 2010-10-05, §285).
Genomföra inriktningsutredning avseende kommunens måltidsverksamhet i enlighet med
beskrivning ovan.
Kommunstyrelsen beslutar att utse tre förtroendevalda att ingå i gruppen och att sammankallande
för gruppen blir en av de som utses.
_____________________
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2011/243
§ 146 Besvarande av medborgarförslag från Anette Broström m fl att vägen mellan
Utmarksvägen och Lindblomsvägen öppnas upp för genomfartstrafik
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-30

Förslag till besvarande av
medborgarförslag angående öppnande
av väg mellan Utmarks- och
Lindblomsvägen

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-27

remissyttrande angående
medborgarförslag att vägen mellan
Utmarksvägen och Lindblomsvägen
öppnas upp för genomfartstrafik

3

Beslut allmänt ärende

2011-08-18

KF §205/2011 2011-08-25, Anmälan av
medborgarförslag från Anette Broström
med flera att vägen mellan
Utmarksvägen och Lindblomsvägen
öppnas upp för genomfartstrafik

4

Handling

2011-08-11

Trafiksituationen på Utmarksvägen.,
Boende på
Utmarksvägen/Grönaslättsvägen

5

Handling

2011-07-04

Medborgarförslag att vägen mellan
Utmarksvägen och Lindblomsvägen
öppnas upp för genomfartstrafik, Anette
Broström m fl

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Anette Broström med flera har lämnat in ett medborgarförslag om att öppna upp vägen
mellan Utmarks- och Lindblomsvägen för genomfartstrafik.
Bedömning
Gatuenheten har lämnat följande yttrande:
Gatuenheten har utfört trafikmätningar längst både Lindblomsvägen och Utmarksvägen.
Första mätningen visar Lindblomsvägen, öster om Utmarksvägen.
Lindblomsvägen är huvudled och har en hastighet på 50 km/h. Gatuenheten har utfört
trafikmätning längs den aktuella sträckan under en veckas tid i nov 2011. Nedan
sammanfattas denna:
Antal passerande fordon
6544 fordon
Årsdygnstrafik
1100 fordon/dygn
Vardagsdygnstrafik
1180 fordon/dygn
Max timtrafik
135 fordon/timme
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Hastighetsöverträdelse 37%
V85 - 57 km/h
Vmedel - 49 km/h
Vmax - 91 km/h

Andra mätningen visar Utmarksvägen nedanför nummer 30. Hastigheten på denna gata är
30 km/h. Gatuenheten har utfört trafikmätning längs den aktuella sträckan under en veckas
tid i juni 2011. Nedan sammanfattas denna:
Antal passerande fordon
Årsdygnstrafik
Vardagsdygnstrafik
Max timtrafik

1231 fordon
155 fordon/dygn
165 fordon/dygn
38 fordon/timme

Hastighetsprofil (30)

Hastighetsöverträdelse 51%
V85 - 38 km/h
Vmedel - 31 km/h
Vmax - 57 km/h

Avståndet (bilväg) från korsningen Lindblomsvägen/Utmarksvägen till angöringen till
Knut Hahnskolan är ca 1,3 km genom Utmarksvägen och ca 2 km runt Lindblomsvägen/
Götgatan. Avståndet för att gå eller cykla är knappt 1,2 km.
Gatan är inte lämplig för biltrafik av den dimensionen som en huvudled klarar av. En
genomfart tillåter inte bara de boende på Bandyvägen utan inbjuder även andra fordon från
närliggande områden att passera genom Utmarksvägen. Vår bedömning är att en öppning
skulle innebära en utökning av dagens trafikflöde från ca 160 fordon per dygn till ca 800
fordon per dygn. En öppning för trafiken skulle innebära omfattande krav på
ombyggnation för att trafiksäkerhetsmässigt anpassa gatan till den nya situationen.
Med fakta angående avståndet till och från skolan med bil är det bara 700 meter som skiljer
dessa gator åt. Det bästa alternativet för de boende som har barn i skolåldern och bor på
Hjorthöjden med omnejd är att gå eller ta cykeln och då sparar man både på pengar, miljön
och dessutom är bra för hälsan.
Gatuenheten föreslår därför att aktuellt medborgarförslag skall avslås och nuvarande
situation kvarstå.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
_____________________
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2012/97
§ 147 Junis ansöker om bidrag till läger för barn från Ronneby, Karlskrona,
Olofström och Sölvesborg
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-03

Förslag till beslut

2 Ansökan

2012-03-08

Junis ansöker om bidrag till läger för barn
från Ronneby, Karlskrona, Olofström och
Sölvesborg, Junis IOGT-NTO:s
juniordistrikt

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
IOGT-NTO:s Juniorförbund Blekinge i Ronneby ansöker om 20 000 kronor för
genomförande av läger för barn i Ronneby, Karlskrona, Olofström och Sölvesborg.
Lägret genomförs under tiden 2-6 juli. Lägret kommer att hållas på Aspan, som är IOGTNTO rörelsens kurs- och lägergård.
Inbjudan till lägret får samtliga barn i Ronneby kommun i åk. 4-6. I samarbete med
skolsköterskor och socialen ges barn med särskilda behov (sociala, ekonomiska eller
familjemässiga) förtur att vara med på lägret.
IOGT-NTO:s Juniorförbund har tidigare beviljats stöd från Ronneby kommun till sina
sommarläger. År 2011 beviljade Kommunstyrelsen ett bidrag om 32 000 kronor.
Hela kostnaden för Ronnebylägret 2012 uppges uppgå till 143 000 kronor, se bilaga.
Till skillnad mot tidigare år vänder sig lägret under 2012 till fyra av länets kommuner.
Ansökan om bidrag har därav även sänts till dessa kommuner. Antalet platser, ca 36
stycken, kommer att fördelas mellan kommunerna. Ansökan har för Ronnebys del enbart
skickats till Kommunstyrelsen, inte till andra nämnder.
I utvärderingen från lägret 2011, se bilaga, lyfts att det har funnits svårigheter med att
finansiera lägret, trots ideella insatser på alla plan. Vidare beskrivs att den avgift om 500
kronor per barn som tas ut, förmodas hindra en del barn att anmäla sig till lägret och att ett
utvecklat samarbete mellan skolan, socialen och fritid anses kunna bidra till att barn med
särskilda behov får möjlighet att medverka under lägerveckan.
Bedömning
Utifrån utvärderingen från föregående år anses sommarlägret på Aspan betydelsefullt för
barn i Ronneby kommun gällande flera avseenden.
Det bedöms dock nödvändigt att utveckla samverkan mellan Junis, skolan, socialtjänsten
och fritidsverksamheten för att barn med särskilda behov ska ges möjlighet att medverka
på lägret.
För att undvika att barn i Ronneby ej kan medverka på lägret pga. avgiften, bedöms att
bidraget från Ronneby kommun bör höjas med 5 000 kronor, utifrån kravet att avgiften om
500 kronor utgår. Detta tillägg uppskattas utifrån de antal platser som fördelas till barn i
Ronneby kommun.
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IOGT-NTO:s Juniorförbund Blekinge i Ronneby ansöker enligt bifogad budget om 20 000
kronor från Ronneby kommun. Utifrån utvärderingen är bedömningen att
Kommunstyrelsen beviljar bidrag om 25 000 kronor till IOGT-NTO:s Juniorförbund Junis
sommarläger på Aspan 2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att bevilja bidrag om 25 000
kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Roger
Gardell, FP, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag om 25 tkr från Kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter.
____________________
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2011/238
§ 148 Besvarande av medborgarförslag från Lennarth Gustafsson om att starta ett
projekt "Ronneby Sjöstad" avsett för boende till kommande pensionärer
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-17

Yttrande Ronnebyhus

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-18

Förslag till beslut KSAU 2012-04-16

3 Remissvar utg. remiss

2012-01-31

Yttrande angående medborgarförslag
om att starta projekt "Ronneby
Sjöstad" § 19/2012, Miljö- och
byggnadsnämnden

4 Remiss utg.

2011-10-21

AB Ronnebyhus besvaras senast 201201-31

5 Remiss utg.

2011-10-21

Miljö- och byggnadsnämnden besvaras
senast 2012-01-31

6 Beslut allmänt ärende

2011-08-17

KF §204/2011 2011-08-25, Anmälan
av medborgarförslag från Lennarth
Gustafsson om att starta projekt
"Ronneby Sjöstad" avsett för boende
till kommande pensionärer

7 Handling

2011-06-29

Medborgarförslag om att starta ett
projekt "Ronneby Sjöstad" avsett för
boende till kommande pensionärer,
Lennarth Gustafsson

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Lennarth Gustafsson har lämnat ett medborgarförslag med förslaget om att starta projekt "Ronneby
Sjöstad" avsett för boende till kommande pensionärer. Medborgarförslaget har remitterats till MiljöByggnadsnämnden och AB Ronnebyhus.
Svar har inkommit från Miljö- och Byggnadsnämnden.
Miljö- och Byggnadsnämnden redovisar och kommenterar i sitt yttrande för de områden som
förslagsställaren lyfter som alternativ för bebyggelse, Östra piren i Ronneby hamn, Marinan vid
Ekenäs samt området mellan Busseviken och Saxemara.
Nämnden nämner vidare att i samband med en översyn av översiktsplanen bör lämpliga områden
för framtidens boende utredas.
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Bedömning
Det är rimligt att behandla denna typ av frågor genom sedvanliga planeringsinstrument, varav
översiktsplanen är det mest lämpade. Ett uppdrag bör således ges till Miljö- och Byggnadsnämnden
att i samband med översyn av planen utreda möjliga boendeplatser i enlighet med förslaget.
Vid översyn av översiktplanen bedöms hänsyn tas till samtliga åldersgruppers behov av boende.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
besluta att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att vid översynen av översiktsplanen särskilt
utreda möjliga boendeplatser för kommande pensionärer. Medborgarförslaget är därmed bifallet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamot Kenneth Michaelsson, C, JanAnders
Palmqvist, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
_____________________
Exp.
Sofie Ceder
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2011/305
§ 149 Besvarande av medborgarförslag från Lars Karlsson om namnbyte på Knut
Hahnsskolan
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-03

Förslag till beslut

2

Handling

2012-03-06

Remissyttrande Utbildningsnämnden

3

Handling

2012-02-24

Remissyttrande avseende
medborgarförslag gällande namnbyte på
gymnasieskolan Knut Hahn,
Utbildningsenheten

4

Remissvar utg. remiss

2012-02-09

Remissvar Fritid och kulturnämnden §
13/2012, Fritid- och kulturnämnden

5

Remiss utg.

2011-12-08

Fritid- och kulturnämnden besvaras
senast 2012-02-29

6

Remiss utg.

2011-12-08

Utbildningsnämnden besvaras senast
2012-02-29

7

Beslut allmänt ärende

2011-09-27

KF §236/2011 2011-09-29, Anmälan av
medborgarförslag från Lars Karlsson om
namnbyte på Knut Hahnsskolan

8

Handling

2011-09-19

Medborgarförslag om namnbyte på Knut
Hahnsskolan, Lars Karlsson

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Lars Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag rörande namnbyte på
gymnasieskolan Knut Hahn och att kommunfullmäktige uppdrar åt den som har att
verkställa beslutet att snarast genomföra ett namnbyte. Medborgarförslaget har remitterats
till Utbildningsnämnden och Fritid- och kulturnämnden.
Utbildningsnämnden redogör för de konsekvenser som ett namnbyte innebär och föreslår
att medborgarförslaget avslås.
Fritid - och Kulturnämnden anser inte att det finns någon anledning för namnbyte men
föreslår att gymnasieskolan informerar elever och personal om Knut Hahn, t.ex. via en text
i skolans lokaler.
Bedömning
Med hänvisning till Utbildningsnämndens och Fritid- och Kulturnämndens yttrande
bedöms medborgarförslaget avslås.
Gymnasieskolan Knut Hahn föreslås dock informerar elever och personal om Knut Hahn.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamot Anna Carlbrant, RP, samt ersättare
Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
_____________________
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2011/245
§ 150 Besvarande av medborgarförslag från Christine Johansson angående att
befrämja barnens motorik och utveckling på Hulta förskola
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-14

Förslag till beslut

2

Remissvar ink. remiss

2012-03-06

Utbildningsnämnden

3

Remiss utg.

2011-10-21

Utbildningsnämnden besvaras senast
2012-01-31

4

Beslut allmänt ärende

2011-08-18

KF §206/2011 2011-08-25, Anmälan av
medborgarförslag från Christine
Johansson angående att befrämja
barnens motorik och utveckling på Hulta
förskola

5

Handling

2011-07-11

Medborgarförslag från Christine
Johansson angående att befrämja
barnens motorik och utveckling på Hulta
förskola, Christine Johansson

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Christine Johansson har lämnat in följande medborgarförslag gällande att främja barnens
motorik på Hulta förskola. Medborgarförslaget har remitterats till Utbildningsnämnden.
I nämndens yttrande redogörs för den flytt av Hulta förskola som genomfördes under v 8
2011 pga. mögelskador. Förskoleverksamhetens flytt till lokaler i Soft Center innebar
provisoriska lösningar under våren och sommaren 2011, utifrån förhoppningarna att det var
en tillfällig lösning.
Vidare redogörs för Kommunfullmäktiges beslut att bygga en ny förskola på Hulta, vilken
förväntas stå klar tidigast våren 2015.
Under perioden kommer miljömässiga förbättringar inomhus och utomhus att vitas.
I yttrandet framhålls att personalen genomfört sitt pedagogiska uppdrag på ett mycket bra
sätt trots omständigheterna med en akut lokalflytt. Under hösten har lekredskap satts upp
och inom kort kommer en klätterställning till gården.
Avslutningsvis lyfts att det finns en hög medveten hos ledning och personal om motorikens
betydelse för barns utveckling
Bedömning
Med hänvisning till Utbildningsnämnden yttrande bedöms medborgarförslaget besvarat.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamot Anna Carlbrant, RP, samt ersättare
Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget
besvarat.
_____________________
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2012/48
§ 151 Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet, SOU 2011:77
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-12

Förslag till yttrande över SOU Hjälpmedel
- ökad delaktighet och valfrihet

2

Beslut allmänt ärende

2012-04-02

KS § 109/2012 2012-04-03, Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet, SOU
2011:77

3

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU § 118/2012 2012-03-26,
Hjälpmedel - ökad delaktighet och
valfrihet, SOU 2011:77

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-20

Förslag till remissyttrande över SOU
2011:77 Hjälpmedel - ökad delaktighet
och valfrihet

5

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-19

Remissyttrande gällande Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet, SOU
2011:77

6

Remiss utg.

2012-02-14

Äldrenämnden besvaras senast 2012-0316

7

Remiss utg.

2012-02-14

Socialnämnden besvaras senast 201203-16

8

Handling

2012-01-31

Hjälpmedel - ökad delaktighet och
valfrihet, SOU 2011:77,
Socialdepartementet

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun har fått möjlighet att yttra sig över SOU 2011:77 Hjälpmedel - ökad
delaktighet och valfrihet.
Uppdraget har varit att utifrån analys av dagens förutsättningar lämna förslag på olika
lösningar för att införa fritt val av hjälpmedel, att beskriva och tydliggöra hur ansvaret ska
fördela sig mellan förskrivare, brukare och leverantörer. Lagstiftningar som påverkas vid
eventuellt genomförande är Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Lagen om kommunala
befogenheter (2009:47) samt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Svar ska lämnas till
Socialdepartementet senast 25 april.
Bedömning
Utredningen har varit på remiss till Äldreförvaltningen och Socialförvaltningen.
Arbetsterapeuter från båda förvaltningarna har lämnat ett gemensamt remissyttrande.
Sammanfattningsvis är rapporten väl genomarbetad när det gäller hjälpmedelsförsörjning,
men lämnar en del frågor obesvarade gällande ekonomi, ansvar och begagnade hjälpmedel.
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I författningsförslaget görs en ändring i lagen om kommunala befogenheter så att
kommunen dels får lämna ekonomiskt stöd för anskaffning av hjälpmedel och dels får
lämna kompensation till en person med funktionsnedsättning som väljer att lämna in ett
hjälpmedel som köpts in efter bedömning av behovet enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Ronneby kommun menar att det kommer att krävas stor tydlighet vilken sorts hjälpmedel,
funktion, tillbehör osv det är för att pengarna ska användas rätt. Det krävs också att en
lämplig hantering av betalning och utbetalning arbetas fram - pengar i hand, recept,
öronmärkta pengar till speciellt hjälpmedel, rekvisition eller något annat. Frågan har också
väckts hur man ska se på hantering och återbetalning när patienten själv lagt till pengar för
att få ett dyrare hjälpmedel.
Det sägs i utredningen att Fritt val av hjälpmedel inte kommer att innebära ökade
kostnader. Ronneby kommun ifrågasätter om det är möjligt eftersom den vanliga
hjälpmedelshanteringen kommer att fortsätta samtidigt som det kommer att köpas in nya
hjälpmedel i Fritt val. Fritt val kommer också att innebära att det blir svårare med
återanvändningen av hjälpmedel. Hjälpmedel som är valda i Fritt val täcker också ett
smalare behov jämfört med hjälpmedel som upphandlas och ska kunna tillgodose fler
behov (modell, storlek, funktion etc). Det är kommunens mening att eget val av hjälpmedel
måste vara tillräckligt begränsat så att det fortfarande följer rehabiliterings- och
habiliteringsplanen (enligt hälso- och sjukvårdsansvaret).
Förslagen i utredningen innebär enligt Ronneby kommun att det kommer, för att bedöma
om det ska vara egenvård eller inte, att krävas större kunskap om patienternas förmågor
såsom sjukdomsinsikt, kognitiva förmågor osv.
Det finns också farhågor kring hur hälso- och sjukvårdspersonal ska ha möjlighet att hålla
sig uppdaterad på alla hjälpmedel på marknaden. Det krävs kunskap om vilka produkter
som finns, hur de används och anpassas. Andra aspekter är hur hälso- och
sjukvårdsansvaret påverkas när t ex. en leverantör provar ut ett hjälpmedel efter patientens
eget val. Hur ser då uppföljningsansvaret ut och vems ansvar är det att se till att hjälpmedel
fungerar för personen? Hur fungerar detta i enlighet med arbetsterapeutens legitimation
samt förskrivningsprocessen?
Enligt utredningen förväntas det bli så få som väljer själva att det inte behövs en
andrahandsmarknad. Frågan vad som händer med de begagnade hjälpmedlen kvarstår
dock. Vem kommer att välja de begagnade hjälpmedel framför nya? Det finns även en
miljöaspekt på detta eftersom Fritt val kan innebära mer nyinköp än tidigare.
Ronneby kommun vill också lyfta frågan om retur av hjälpmedlen. Det är inte säkert att ett
hjälpmedel fungerar från början. De kan behöva testas under en tid för att kunna utvärdera
om det var rätt val eller ej. Det är vanligt att man efter en provperiod konstaterar att det var
fel hjälpmedel, lämnar tillbaka och sedan provar ett nytt. Ronneby kommun saknar en
belysning av hur detta ska gå fungera när ett hjälpmedel kommer direkt från leverantör.
Ronneby kommun anser slutligen att kognitiva hjälpmedel, kommunikationshjälpmedel
och specialanpassade hjälpmedel inte är lämpliga för Fritt val.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta att anta ovanstående som Ronneby
kommuns yttrande i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot Tommy Andersson, S.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta ovanstående skrivning såsom Ronneby
kommuns yttrande i ärendet.
_____________________
Exp.
Regeringskansliet, Socialdepartementet
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2012/145
§ 152 Förslag till ny och utökad stadstrafik i Ronneby
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-11

Förslag till yttrande över förslaget till ny
stadstrafik i Ronneby

2 Handling

2012-04-10

Förslag till ny och utökad stadstrafik i
Ronneby, Blekingetrafiken

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Blekingetrafiken har i linje med Marknadsplanen 2012-2014 tagit fram ett förslag till ny
och utökad stadstrafik i Ronneby. Förslaget innebär att Ronneby centralort, Kallinge,
Hjorthöjden och Ekenäs trafikeras med stadstrafik omfattande fem linjer. Högre turtäthet
och fler målpunkter ska göra stadstrafiken mer tillgänglig och attraktiv att använda.
Bedömning
Förslaget innebär bl a bättre trafikering till områden där kommunen fått synpunkter på
kollektivtrafiken - t ex avsaknaden av buss till Sörbydal, problematiken med dagens
trafikering av Ekenäs samt behov av turer senare på kvällarna. Ronneby kommun ser
därför i huvudsak positivt på förslaget och tror i likhet med presenterad
konsekvensbeskrivning att fördelarna uppväger nackdelarna.
Det är dock viktigt att påpeka att även om linje 150 Ronneby- Karlskrona nu får en fördel
av att det inte kommer att förekomma byte till linje 5 i Nättraby så är linjen viktig för
resande boende i bl a Gärestad. Ronneby kommun ställer sig därför tveksam till
minskningen i turutbudet. Kommunen hade gärna sett att siffror på antalet resande på de
turer som tas bort hade presenterats i materialet.
Av Marknadsplanen 2012-2014 framgick att trafikeringen av Ronneby flygplats skulle
ingå i den utredning av stadstrafiken som skulle göras. Detta uppmuntrades i kommunens
yttrande över Marknadsplanen. Det är därför anmärkningsvärt att detta inte får mer
utrymme i utredningen än några meningar under rubriken avgränsningar. Om det är
Blekingetrafikens åsikt att det inte går att bedriva stadstrafik till flygplatsen bör man på ett
bättre sätt redovisa argumenten för detta, gärna exemplifierat och med förslag på andra
alternativa lösningar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att besluta
att lämna ovanstående som sitt yttrande i ärendet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredrikson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Anna
Carlbrant, RP, samt Tommy Andersson, S.
Yrkanden
Roger Fredriksson, M, yrkar med instämmande av Tommy Andersson, S, bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, Ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet.
_____________________
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2008/30
§ 153 Förslag till yttrande över naturreservatsbildning Sjöarp
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-11

Förslag till yttrande över
naturreservatsbildning Sjöarp

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Länsstyrelsen har med stöd av 24 § förordningen av områdesskydd enligt miljöbalken
förelagt kommunen att yttra sig över förslag till bilande av naturreservatet Sjöarp.
Materialet består av förslag till beslut inkl föreskrifter samt skötselplan och bilagor. Det
föreslagna reservatet omfattar totalt ca 297 ha av vilka Ronneby kommun äger större delen.
Förslaget till naturreservatsbildning och skötselplan har varit på remiss till Miljö- och
byggnadsnämnden samt till Naturbruksgymnasiet. Handläggarna träffades även för att
diskutera förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-11-14 att en grupp skulle tillsätts
bestående av Åsa Nilsson Länsstyrelsen, Per Isaksson Sjöarp och Anna-Karin Sonesson
Ronneby Kommun för att genomföra en fördjupad beredning av ärendet. En av
huvudfrågorna var vad det kommer att innebära för kommunen att vara förvaltare både
ekonomisk och ansvarsmässigt.
Länsstyrelsen och kommunen har tittat på om det är möjligt att göra en
kostnadsuppskattning. En kalkyl är dock beroende på vem som äger och vem som
förvaltar.
På Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-26 informerades om utredningsresultatet.
Bedömning
Det föreslagna naturreservatet har mycket höga naturvärden. Större delen av området är
idag Natura 2000-område och flera nyckelbiotopområden finns inom det föreslagna
reservatet. Större delen är också utpekat som riksintresse för naturvård. Syftet med
reservatet är att bevara biologisk mångfald men också att bevara, vårda och utveckla det
utpräglade mosaiklandskapet och med det de arter som är knutna till mosaiklandskapets
naturtyper. Syftet är också att bevara och vårda fornlämningar och kulturhistoriska
lämningar och trygga tillgången till ett, för friluftslivet och den framtida forskningen,
betydelsefullt område.
Länsstyrelsen menar att en reservatsbildning möjliggör att Sjöarp långsiktigt kan skötas så
att områdets naturvärden, landskapskaraktär, kulturhistoriska och sociala värden bevaras
och utvecklas.
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Avgränsning
Det förslag som presenterats beträffande avgränsning innebär ett naturreservat där
kommunen för ca 55 ha inte får någon ersättning från staten. Naturbruksgymnasiet behöver
ha skog i närheten av skolan där man kan bedriva skogsbruk av olika slag. Med den typ av
utbildning naturbruksgymnasiet har etablerat idag och som attraherar ungdomar såväl från
den egna kommunen som från andra delar av landet skulle bortfallet av 55 ha få en mycket
stor betydelse. Den undervisning man skulle kunna bedriva där och i reservatet i övrigt är
mycket begränsad utifrån de krav som ställs i skötselplanen. Naturbruksgymnasiet har varit
tydlig med att man därför motsätter sig att reservatet ska omfatta ett större område än vad
Ronneby kommun får ersättning för.
Förvaltning
Ronneby kommun föreslås vara naturvårdförvaltare för Sjöarp 2:3 och länsstyrelsen för de
övriga fastigheterna i reservatet. Enligt skötselplanen är det naturvårdsförvaltaren som
bekostar åtgärder enligt skötselplanen.
Länsstyrelsen och kommunen är överens om att Naturbruk med nuvarande personal och studenter
inte klarar av en förvaltning enligt skötselplanen.
Hur ansvaret och ekonomin ser ut beror vem som äger marken och vem som är förvaltare. Följande
alternativ har identifierats:
1. Statligt ägt reservat och statlig förvaltning genom länsstyrelsen
Reservatet kan inte skötas enligt framtagen skötselplan då det saknas pengar till att hålla den
ambitionsnivån. Ny skötselplan måste tas fram. En engångssumma betalas ut till
kommunen. Kommunen har inga förvaltningskostnader. Länsstyrelsen kan inte söka bidrag.
2. Statlig utbetald intrångsersättning, statlig förvaltning genom länsstyrelsen
Reservatet kan inte skötas enligt framtagen skötselplan då det saknas pengar till att hålla den
ambitionsnivån. Ny skötselplan måste tas fram. En engångssumma betalas ut till kommunen
(motsvarande 50 % av områdets reella värde med ett påslag på 25%) . Kommunen har inga
förvaltningskostnader. Länsstyrelsen kan inte söka bidrag.
3. Statligt ägt naturreservat med kommunal förvaltning
En engångssumma utbetalas till kommunen. Länsstyrelsen föreslår skötsel av reservatet
enligt framtagen skötselplan. Kommunen ansvarar för förvaltningen och tar kostnaderna.
Staten ta eventuella intäkter. Kommunen kan söka bidrag för åtgärder inom inägomark.
4. Statlig utbetald intrångsersättning, kommunal förvaltning
En engångssumma utbetalas till kommunen (motsvarande 50 % av områdets reella värde med ett
påslag på 25%). Länsstyrelsen föreslår skötsel av reservatet enligt framtagen skötselplan.
Kommunen ansvarar för förvaltningen och tar kostnaderna. Förhandlingsfråga om staten
eller kommunen tar eventuella intäkter. Kommunen kan söka bidrag för åtgärder inom
inägomark.
5. Kommunalt naturreservat
En engångssumma, bidrag, utbetalas från staten motsvarande 50 % av områdets reella värde.
Kommunen kan använda beslut och skötselplan framtagna av länsstyrelsen. Kommunen har
rätt att söka bidrag både för inägomark (Länsstyrelsen) och skog (Skogsstyrelsen).
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Kostnader
Förvaltningen av ett naturreservat medför kostnader. I vissa fall kan man dock även få intäkter. Det
gäller framförallt vid skogliga åtgärder. Beroende på typ av reservat (statligt eller kommunalt)
skulle kommunen som förvaltare kunna söka olika bidrag. En samlad bedömning av kostnaderna
för en eventuell förvaltning av Sjöarp är dock mycket svår att göra. Länsstyrelsen, genom Åsa
Nilsson, har gjort en bedömning på skalan minus , 0 och plus för alla föreslagna åtgärder grupperat
efter Skog/lund/hällmark/bryn, Betesmark/löväng/glänta/skottskog/jordbruksmark, Våtmarker och
Anordningar för friluftslivet. Bedömningen har gjorts både med och utan eventuella bidrag.
Om man bortser från alternativet kommunalt reservat så gör länsstyrelsen följande bedömningar:
Skog/lund/hällmark/bryn: Det är möjligt att intäkterna från åtgärder som beräknas innebära inkomst
täcker kostnaderna för övriga åtgärder. T o m kan komma att överstiga kostnaderna för de övriga
åtgärderna.
Betesmark/löväng/glänta/skottskog/jordbruksmark: med bidrag (från lst) bör en övervägande del av
de mer omfattande åtgärderna rimligtvis innebära en vinst som uppväger samtliga kostnader.
Våtmarker: minus både med och utan bidrag (bidrag från lst).
Anordningar för friluftslivet: minus (inga bidrag att söka)
Inom kommunen har det också förts ett resonemang om vad ett kommunalt ansvar för förvaltningen
av naturreservatet skulle innebära. Naturbruk med nuvarande personal och studenter inte klarar av
en förvaltning enligt skötselplanen utan det krävs att en särskild förvaltare anställs för enbart
Sjöarp. Denna förvaltare måste ha ingående kunskap om skötselplanens innehåll och planera
åtgärderna. Om länsstyrelsens tankar på att Sjöarp ska fungera som ett landskapscentra med
utbildning, forskning och utveckling med särskild inriktning på naturnära skogsbruk måste detta
formeras. Förvaltaren bör ha en viktig roll även i detta men det kommer att krävas ytterligare
personal. I förvaltarens uppgifter ingår även att söka möjliga bidrag. Enligt skötselplanen ska även
omfattande dokumentation göras. Även detta faller på en förvaltares lott. Själva skötseln kan i viss
mån köpas in (förvaltarens ansvar) men området är så speciellt att bedömningen är att det behövs ett
särskilt arbetslag som tar hand om skötsel på Sjöarp. I en första fas (på 4-5 år) bedöms det krävas,
för att restaurera och ”lyfta” området enligt skötselplanen, två arbetslag på 2-3 personer lett av en
arbetsledare. När skötsel får mer underhållskaraktär bedöms det ena arbetslaget kunna plockas bort.
Förutom personal krävs det maskiner, handredskap, kontor o personalutrymmen.
Intäktsmässigt har det bedömts att skötseln av vissa delar t.ex. där gran ska ersättas med
lövskog kommer att ge överskott. Vem som får eventuella intäkter beror dock bl a på vem
som äger marken såsom det beskrivits ovan under Förvaltning.
Föreskrifter och skötselplan
Föreslagna föreskrifter är i princip de gängse vid naturreservatsbildningar. Kanske dock
något mer omfattande.
De föreslagna reservatsföreskrifterna bedöms dock sammantaget vara rimliga i förhållande
till syftet med reservatsskyddet.
Beträffande skötselplanen så anser Ronneby kommun att den är alltför omfattande och
detaljerad. Den är uppdelad i för små områden (1 ha och mindre) och för många olika
naturtyper. Den är därmed svåröverskådlig och åtgärderna är för hårt styrda för att erhålla
flexibilitet i skötseln. Något som är nödvändigt för att i ett långt tidsperspektiv kunna
upprätthålla skötseln av reservatet.
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Samlad bedömning
Sammantaget gör Ronneby kommun bedömningen att det är positivt att Sjöarp, med dess
speciella historia som skogsbruksskola, kulturhistoria i övrigt och höga naturvärden, blir
ett naturreservat.
Ronneby kommun motsätter sig dock reservatsbildning i de delar kommunen inte får
någon statlig ersättning.
Ronneby kommun vill inte ta på sig förvaltarskapet för naturreservatet då man anser att det
är ett för stort åtagande.
Ronneby kommun avser att återkomma med vilket av alternativen intrångsersättning eller
försäljning man föredrar efter det att Naturvårdsverket lämnat besked om värderingen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att besluta
att lämna ovanstående som sitt yttrande i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M; ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, och
Tommy Andersson, S.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ovanstående skrivnings såsom sitt yttrande i ärendet.
_____________________
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2012/150
§ 154 Dispensansökan för åtgärder inom naturreservatet Södra brunnsskogen
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-12

Dispens från reservatsförekrifterna
naturreservatet Södra Brunnsskogen

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby Golfklubb vill genomföra åtgärder för att förbättra tillgängligheten på golfbanan.
Hela golfbanan ingår i det kommunala naturreservatet Södra Brunnsskogen. Större delen
av golfbanan, framförallt de öppna ytorna, omfattas dock inte av samma föreskrifter som
övriga reservatet. I vissa mindre områden, främst i skogsbeklädda delar av golfbanan gäller
föreskrifterna. För en mängd åtgärder där krävs att kommunen beviljar dispens. Då beslutet
om naturreservatet togs utsågs Tekniska nämnden till förvaltare. Då den nämnden inte
finns längre ligger frågan hos Kommunstyrelsen.
Bedömning
Golfklubben vill i ett skogsparti på banan mellan två hål förbättra tillgängligheten så att
golfbilar och permobiler kan komma fram. Det innebär en breddning av befintlig gångväg
samt på en bit förändrad sträckning för att få en minskad höjdskillnad. Det senare kan
endast ske genom att spränga sig ner i utkanten av en berghäll. Ytmässigt är det ca 2x7 m
och djupet 0,3-0,7 m.
Enligt reservatsföreskrifterna är det bl a förbjudet att spränga. En dispens innebär ett
undantag från ett förbud. För att dispens ska kunna meddelas måste det finnas särskilda
skäl. Dispens ska endast meddelas i undantagsfall och får inte innebära att syftet med
reservatet sätts åt sidan. Enligt Allmänna Råd till 7 kap. 7 § Miljöbalken bör särskilda skäl
anses föreligga om åtgärden har en i huvudsak positiv inverkan på områdets prioriterade
bevarandevärden. Angelägna allmänna intressen kan i vissa fall utgöra särskilda skäl. I
undantagsfall kan även enskilda intressen utgöra särskilda skäl för dispens. Det rör sig då
om åtgärder vars påverkan på naturreservatets syften är försumbara även på lång sikt.
Huvudsyftet med naturreservatet Södra Brunnsskogen enligt beslutet 2010-06-17 är att
bevara ett tätortsnära område med höga natur- och rekreationsvärden.
I det område där åtgärden är tänkt att göras finns redan idag en gångvägskonstruktion i stål
upp längs bergskanten. Området är därför redan påverkat. Bergshällar är ett av de
viktigaste karaktärsdragen i Södra Brunnsskogen och åtgärder som påverkar dessa får
generellt sett ses som mycket negativa. Bedömningen i detta fall är dock att en mindre
sprängning i ett område som uppfattas som en del av golfbanan ej skadar syftet med
naturreservatet. Därmed föreslås att Ronneby Golfklubb beviljas dispens från
föreskrifterna för naturreservatet för att genomföra ovan beskrivna sprängning. För att
minska synintrycket av sår i naturen är det dock viktigt att det där det är möjligt påförs jord
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så att vegetation i form av t ex mossor och Stensöta lättare kan återetablera sig. Kommunen
bör därför inspektera och godkänna återställningen.
Det bedöms att ingen kompensation så som anges i 7 kap 7 § sista stycket miljöbalken
behöver ske.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta att till Ronneby Golfklubb lämna dispens
från föreskrifterna för naturreservatet Södra Brunnsskogen för sprängning i enlighet med
beskrivningen av ärendet ovan. Ronneby kommun ska dock godkänna återställningen.
Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Tommy
Andersson, S, Anna Carlbrant, RP, samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin, V.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget samt att även Kommunstyrelsen ska
godkänna dispensen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till Ronneby Golfklubb lämna dispens från
föreskrifterna för naturreservatet Södra Brunnsskogen för sprängning i enlighet med
beskrivningen av ärendet ovan. Ronneby kommun ska dock godkänna återställningen.
Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken.
Att Kommunstyrelsen ska godkänna dispensen.
_____________________
Exp.
Ronneby Golfklubb
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2012/149
§ 155 Val av ombud till Blekinge Arkipelags årsmöte
Sammanfattning
Medlemmar i ideella föreningen Blekinge Arkipelag kallas till årsmöte onsdagen den 18 april 2012.
Ett ombud ska välja till årsmötet.
Förslag till beslut
Anna Carlbrant, RP, föreslås till ombud på årsmötet
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamot Kenneth Michaelsson, C, samt
tjänstgörande ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Anna Carlbrant, RP, som ledamot till Blekinge
Arkipelags årsmöte.
_____________________
Exp.
Anna Carlbrant
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2012/154
§ 156 Förslag till försäljning av Hoby 6:38, Klockarevägen 1, Bräkne-Hoby
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-16

Förslag till försäljning av Hoby 6:38,
Klockarevägen 1, Bräkne-Hoby

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade § 170/2011 att sälja fastigheten Hoby 6:38, Klockarvägen 1,
Bräkne-Hoby
Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i Ronneby sedan oktober 2011
och har nu en köpare, Johan Persson och Marie Håkansson. Johan Person driver Mitt i
bygg Blekinge och vill göra om huset till två lägenheter.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja Hoby 6:38, Klockarvägen
1, Bräkne-Hoby till Johan Persson och Marie Håkansson för en köpskilling om 405 tkr samt
uppdrar åt Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Tommy
Andersson, S, samt tjänstgörande ersättarna Lena Karstensson, M, och Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja Hoby 6:38, Klockarvägen 1,
Bräkne-Hoby till Johan Persson och Marie Håkansson för en köpskilling om 405 tkr.
_____________________
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2012/155
§ 157 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 3:4, Kallebergavägen 37,
Kallinge
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-16

Förslag till försäljning av fastigheten
Kalleberga 3:4, Kallebergavägen 37,
Kallinge

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade § 115/2011 att sälja fastigheten Kalleberga 3:4,
Kallebergavägen 37, Kallinge.
Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i Ronneby sedan oktober 2011
och har nu en köpare, Kallinge Taxi AB, Ove Amilon och Kjell Amilon Kallinge.
Köparen av för avsikt att göra om en del till lägenheter vilket erfordrar detaljplaneändring.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja Kalleberga 3:4,
Kallebergavägen 37, Kallinge till Kallinge Taxi AB, Ove Amilon och Kjell Amilon Kallinge för en
köpskilling om 460 tkr samt att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Tommy
Andersson, S, samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja Kalleberga 3:4,
Kallebergavägen 37, Kallinge till Kallinge Taxi AB, Ove Amilon och Kjell Amilon Kallinge för en
köpskilling om 460 tkr.
_____________________
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2012/156
§ 158 Förslag till försäljning av fastigheten Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3,
Ronneby
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-16

Förslag till försäljning av fastigheten
Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3,
Ronneby

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade § 86/2012 att sälja fastigheten Ronneby 25:17,
Folkparksvägen 3, Ronneby till Per och Lena Strandh, Blåhakevägen 6, 372 38 Ronneby
för en köpskilling om 400 tkr. Före verkställighet ska köpeavtal upprättas och beslutas av
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat köpeavtal
avseende försäljning av fastigheten Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby till Per och Lena
Strandh, Blåhakevägen 6, 372 38 Ronneby för en köpskilling om 400 tkr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Tommy Andersson, S, Anna
Carlbrant, RP, samt tjänstgörande 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.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat köpeavtal
avseende försäljning av fastigheten Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby till Per och Lena
Strandh, Blåhakevägen 6, 372 38 Ronneby för en köpskilling om 400 tkr.
Tommy Andersson, S, och Peter Bowin, V, deltar ej i beslutet.
_____________________
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2012/153
§ 159 Förslag till försäljning av fastigheten Stora Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola,
Kullerrydsvägen Bräkne-Hoby
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-16

Förslag till försäljning av fastigheten Stora
Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola,
Kullerrydsvägen Bräkne-Hoby

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s k fastighetslista. En lista som omfattar
fastigheter/byggnader som inte erfordras för kärnverksamheterna. På denna lista finns objekt som
erfordrar ett nytt ställningstagande.
Bedömning
Vad gäller Stora Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola beslutades i KS 2010 § 310: ”Fortsatt utredning
(inriktning försäljning).” Intresserad köpare finns och är intresserad av att göra om
huvudbyggnaden till bland annat äldre boende. Byggnaderna har för närvarande två hyresgäster
enligt bifogade hyresavtal.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Stora
Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola samt att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till
Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Stora Kulleryd 2:13.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Tommy
Andersson, S, Anna Carlbrant, RP, samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin, V.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Stora Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola samt
föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en
försäljning av Stora Kulleryd 2:13.
_____________________
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2012/27
§ 160 Information om Kilen – avtal med mera

Dennis Roberteus, VD för ABRI lämnar information om Kilenprojektet och avtalet med Calle
Löwqvist.
Deltar i debatten
I debatten deltar Ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Tommy
Andersson, S, Roger Gardell, FP, samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
____________________
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2012/27
§ 161 Information Viggenprojektet
Dennis Roberteus, VD och Paula Van Riessen, marknadsansvarig för ABRI lämnar följande
information om ”Viggenprojektet”.
Ärendet härör från ett medborgarförslag från Bo-Walter Eriksson som Kommunfullmäktige
besvarat under § 244/2011 enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunledningsförvaltningen att kontakta F17 för
detaljdiskussioner avseende ägarförhållande, eventuellt kostnadsfördelning mm, samt kontakt med
näringslivet för att sondera intresset för en medfinansiering, vartefter resultatet av dessa styr om och
hur ärendet därefter skall drivas vidare. Återrapportering ska ske senast 2012-03-31.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
I samband med den tidigare utredningen 2006-2007 redovisades förslag på plats. Dessutom togs ett
antal kontakter med både F17, F7, Länsstyrelsen och dåvarande Vägverket.
F17 erbjöd sig att tillhandahålla ordningställt flygplan F 37 JA (Viggen) för uppsättning på offentlig
plats. Inga detaljdiskussioner avseende fördelning av investeringskostnader har dock förts.
Förbandsmuseet kommer att äga planet och Kamratföreningen skull sköta om platsen och planet.
Den kostnadsbedömning som gjordes av F7 från deras liknande projekt pekade på att de kostnader
som härrör sig till en färdigställd uppsättning då bedömdes uppgå till 1,1 – 1,3 Mkr. Uppdaterat till
nuvarande kostnadsläge bör kalkyleras upp mot 1,5 Mkr. Ett antal externa finansiärer skulle kunna
gå in i projektet. Kringåtgärder (dvs om området kring planet skall avgrusas/beläggas mm) ligger
utanför ovanstående kostnadsuppskattning.
Vägverket, nuvarande Trafikverket, meddelade att de kommer att ställa sig positiva till en
uppsättning om anordningen placeras längre än 50 meter från vägområde. Mindre avstånd kan även
accepteras såvida placeringen inte påverkar trafiksäkerheten eller äventyrar trafiksystemets
tydlighet.
2014 firar F 17 70 år och då skulle Viggenplanet kunna vara på plats.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP, Tommy
Andersson, S, samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
_____________________
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2012/12
§ 162 Kurser och konferenser
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till seminariet Vattenförvaltning och politik i Alvesta
den 4 juni.
Lena Karstensson, M, anmäler sig till seminariet.
Landstinget Blekinge inbjuder till seminariet ”Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att låta arbetsutskottets ledamöter och ersättare delta i
seminarierna. Anmälan sker till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp.
Lena Karstensson
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2012/11
§ 163 Delgivningsärende
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-11

Delgivningsärende

Sammanfattning
Åke Andersson, Rebecka Svenssons kafé Silverforsen.
Blekingetrafiken, bokslut 2011.
Bris, ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS Stödverksamhet 2013.
Arne Hansson, störande grannar.
Karlshamn kommun, beslutsunderlag Grön Resurs.
Kommunassurans Syd, årsredovisning 2011.
Kommuninvest i Sverige Ab, bokslutskommuniké 2011.
Lokalförsörjningsenheten, lokalhyror för 2012.
Lärarförbundet, vykort om högre löner.
Länsstyrelsen, beslut om fartbegränsning i Harösundet.
Länsstyrelsen, beslut om överklagande gällande trafikspegel utmed väg 663, Kuggeboda.
Länsstyrelsen, beslut om detaljplan för del av Saxemara 1:146.
Länsstyrelsen, angående Ronneby kommuns hemställan att utreda om Karön ska skyddas genom
kulturreservatsbestämmelser.
Länsstyrelsen, beslut om detaljplan för Droppemåla 1:282.
Länsstyrelsen, beslut om tillstånd att utföra arkeologisk forskningsgrävning på fastigheten
Johannihus 1:2.
Naturvårdsverket, slutrapport projekt samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden.
Region Blekinge, remissyttrande över Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050.
Statistiska centralbyrån, årsbok för Sveriges kommuner 2012.
Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse för 2012 mellan staten och SKL om stöd till
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
Sveriges Kommuner och Landsting, information om grundläggande krav och fakturering av medel
gällande överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2012:8, 12.
Trafikverket, sakägarsammanträde och samråd rörande arbetsplan för väg 27.
Växjö Tingsrätt, dom, detaljplan för del av Hulta 2:115 Hultagölen.
Protokoll
AB Ronnebyhus 2012-02-22.
Landstinget 2012-02-28.
Protokollsutdrag
Fritid- och kulturnämnden § 22/2012.
Räddningstjänsten Östra Blekinge § 16/2012.
Utbildningsnämnden § 37/2012.
_____________________
Justeras

Utdragsbestyrkande

