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§ 378

Dnr 2019-000001 101

Val av justerare
Beslut
Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
________________
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§ 379

Dnr 2019-000580 180

Utbildning Krisledningsnämnd
Sammanfattning
Kris- och säkerhetshandläggare Per Drysén och säkerhetsskyddschef Roland
Edvinsson ger information om och håller en utbildning avsedd för arbetet
som krisledningsnämnd.
Utbildningen berör:
1. Krisledning och omfattar krisledningsnämnden och de olika nivåer
som definieras i form av normalläge, allvarlig händelse, extraordinär
händelse och höjd beredskap.
2. Stabens funktion och organisation.
3. Ledningssamverkans funktion och organisation.
4. Krisledningsnämndens roll och uppgifter.
5. Krisledningsnämndens perspektiv.
6. Krisledningsnämndens agenda.
7. Ledning, ansvar och larm vid höjd beredskap.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Peter Bowin (V) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet noterar
informationen och ärendet till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
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Beslut
Arbetsutskott noterar informationen och ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Säkerhetsskyddschef, Roland Edvinsson
Kris- och säkerhetshandläggare, Per Drysén
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§ 380

Dnr 2019-000563 049

Utökad investeringsram för fiberavdelningen 2019
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om utökad investeringsram från 44
miljoner kronor till 60 miljoner kronor (en ökning med 16 miljoner kronor)
för fiberavdelningen 2019.
Bedömning
Beslutad investeringsram för 2019 på 44 Mkr räcker inte till då planen för att
bygga ut fibernätet till 100 % verkställs. För 2019 beräknas investeringarna
av etapp 1 uppgå till ca 31 Mkr. I tidigare beslutad investeringsram fanns en
post på 11 Mkr för ombyggnad och uppgradering av fibernätet till
Ronnebyhus fastigheter, denna investering skjuts på framtiden och de
beviljade investeringarna flyttas till att nå 100 % målet. investeringsbehovet
för 2019 gällande de sista 10 % tör 2019 var 4 Mkr. Kvarstår gör då den
önskade utökningen av investeringsramen för 2019 med 16 Mkr.
Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-09-19
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en utökad
investeringsram från 44 Mkr till 60 Mkr för Fiberavdelningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna en utökad
investeringsram från 44 miljoner kronor till 60 miljoner kronor (en ökning
med 16 miljoner kronor) för Ronneby Miljö & Teknik AB och
fiberavdelningen 2019.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
godkänna en utökad investeringsram från 44 miljoner kronor till 60 miljoner
kronor (en ökning med 16 miljoner kronor) för Ronneby Miljö & Teknik AB
och fiberavdelningen 2019.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(47)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 381

Dnr 2019-000576 346

Taxehöjning nuvarande VA-taxa
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB inkommer med förslag om att höja nuvarande
VA-taxa med 7 %.
Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-09-19
Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
taxehöjningen enligt förslaget på 7 % fr.o.m. 2020.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S),
Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna en taxehöjning
av nuvarande VA-taxa enligt förslaget på 7 % fr.o.m. 2020.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
godkänna en taxehöjning av nuvarande VA-taxa enligt förslaget på 7 %
fr.o.m. 2020.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 382

Dnr 2019-000577 356

Taxehöjning villor Renhållning
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB inkommer med förslag på taxehöjning från 1
januari 2020 för renhållning villor. Förslaget är för att täcka de
kostnadsökningar som skett. Vi ser i budgetförslaget för år 2020 ett
underskott på 1 500 000kr.
Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-09-19
Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
taxehöjningen enligt förslaget på 8 %.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxehöjningen
enligt förslaget på 8 %.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
godkänna taxehöjningen enligt förslaget på 8 %.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 383

Dnr 2019-000451 169

Remiss - Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU
2019:34)
Sammanfattning
Regeringskansliet har inkommit med begäran om remissvar rörande
Förbättrat skydd för totalförsvaret SOU 201:34. Svar skall lämnas senast
2019-11-15.
Utredningens syfte är att förbättra skyddet för totalförsvaret mot påverkan,
otillåten underrättelseverksamhet samt därigenom stärka uppbyggnaden av
totalförsvaret. Utredningen har tre huvudförslag:


Ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för staten att granska
och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av
utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det
gäller hamnar, flygplatser och fastigheter i områden med geografiska
förhållanden av väsentlig betydelse för det militära försvaret. Det
införs också ett krav på att fysiskt skyddade anläggningar som
inrättats för behov inom civilt försvar endast får avvecklas, överlåtas
eller upplåtas av en kommun eller ett landsting efter medgivande från
staten.



Det införs en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och
landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet.



Staten genom länsstyrelsen ges en utökad möjlighet att tillvarata
totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen.

Bedömning
Bedömning och redovisning framgår av bilaga
Förslag till beslut
Ronneby kommun lämnar härmed följande remissyttrande rörande Förbättrat
skydd för totalförsvaret SOU 201:34:
Förslaget om ett förtydligande om kommunernas ansvar inom
totalförsvarsplaneringen bör placeras i Kommunallagen för att därmed ge en
samlad bild av kommunens totala ansvar vilket ger ett betydligt bättre
genomslag i den kommunala verksamheten.
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När staten beslutar om begränsningar i överlåtande, upplåtande eller
användandet av egendom ska samtliga berörda parter, enskilda, kommuner,
bolag m.m. ersättas för den förlust som uppkommer.
Statens inlösensplikt vid beslut om att överlåtelse inte får ske ska gälla lika
för alla, dvs att inlösen även skall kunna begäras av kommuner.
I övrigt tillstyrks förslagen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S),
Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att Ronneby kommun lämnar
följande remissyttrande rörande Förbättrat skydd för totalförsvaret SOU
201:34:
Förslaget om ett förtydligande om kommunernas ansvar inom
totalförsvarsplaneringen bör placeras i Kommunallagen för att därmed ge en
samlad bild av kommunens totala ansvar vilket ger ett betydligt bättre
genomslag i den kommunala verksamheten.
När staten beslutar om begränsningar i överlåtande, upplåtande eller
användandet av egendom ska samtliga berörda parter, enskilda, kommuner,
bolag m.m. ersättas för den förlust som uppkommer.
Statens inlösensplikt vid beslut om att överlåtelse inte får ske ska gälla lika
för alla, dvs att inlösen även skall kunna begäras av kommuner.
I övrigt tillstyrks förslagen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 384

Dnr 2019-000561 169

Ledningsplan för hantering av extraordinära händelser
och höjd beredskap
Sammanfattning
Ledningsplanen utgör det dokument som ger grunden för hantering vid
extraordinära händelser och höjd beredskap.
Bedömning
Ledningsplanen behövs för att säkerställa kommunens hantering av
extraordinära händelser och under höjd beredskap. Planen är utformad för att
fastställa organisation och ansvar för de grupper som ingår i den centrala
krisledningen. Förvaltningars, bolags och förbunds enskilda ansvar för bedrivande
av verksamhet kvarligger hos dem.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ledningsplan för hantering av
extraordinära händelser och höjd beredskap.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa ledningsplan för
hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 385

Dnr 2019-000327 250

Framtida exploatering av södra Johannishus
Sammanfattning
För att frigöra marken på Ålycke och Prästgården krävs att ett nytt vård- och
omsorgsboende byggs. Det är möjligt att bygga nytt boende tillsammans
med förskola. En sådan skulle kunna byggas som en fastighet med förskola i
bottenplan och två våningar vård- och omsorgsboende. För att möjliggöra att
en ny samhällsfastighet byggs i södra Johannishus behövs beslut om vilken
inriktning man kommunen ska jobba vidare med.
Bedömning
Kort beskrivning av fastigheterna och byggnaderna
På fastigheten Hjortsberga 4:188 ligger Prästgården. Där inryms förskola
med två avdelningar. Marken ägs av Ronneby kommun. Byggnaden ägs och
förvaltas av kommunen. Några större investeringar har inte skett, dock har
ett utesov gjorts 2017.
Hjortsberga 4:41. Ronnebyhus äger marken och byggnaderna. Här ligger
förskolan Nyponet med tre avdelningar samt Ålycke servicehus. Nerlagda
kostnader för projektet som Kommunfullmäktige avbröt ligger på cirka
1 200 tkr. Ronnebyhus håller på att sammanställa deras externa kostnader i
detta ärende. Ronnebyhus installerade ett nytt värmesystem samt solceller
under 2017-2018 till en kostnad på cirka 7 000 tkr. Äldrenämnden förhyr
idag totalt 3501 kvm BOA. På fastigheten finns ytterligare fem bostadshus
(annexen). Fyra enplanshus med två lägenheter vardera och ett tvåplanshus
med fyra lägenheter. Totalt 12 lägenheter. Dessa hus hyrs inte av
äldrenämnden. Ålyckefastigheten kommer under oktober månad att
diskuteras ur Ronnebyhus perspektiv på ett styrelsesammanträde.
På den obebyggda fastigheten Hjortsberga 4:57 finns byggrätt kvar för
allmänt ändamål. Denna fastighet ligger inom samma byggnadsplan som
Ålycke-fastigheten. Marken ägs av Ronneby kommun. Denna fastighet
skulle kunna vara ett komplement till Hjortsberga 4:41 för att utöka
byggrätten.
Gällande planförutsättningar
För prästgården finns ingen detaljplan varpå möjligheten att göra om det till
bostäder ses som goda. Utökas fastigheten med flera byggnader eller
tillbyggnader kan detaljplan komma att krävas.
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På Ålycketomten finns en byggnadsplan från 1958. Ändamålet för
Hjortsberga 4:41 är allmänt ändamål. Då planen är gammal och begränsande
bör en ny detaljplan tas fram för att säkerställa att användningen och
eventuell nybyggnation ryms inom vad som är möjligt.

Samhällsfastighet
Med samhällsfastigheter avses ”fastighet som brukas till övervägande del av
skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice.
Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter”.
Exempel på samhällsfastigheter är fängelser, skolor, äldreboenden och sjukhus.
Samhällsfastighet kan vara en hel byggnad eller del av, exempelvis förskola i
bottenvåning och bostäder på övriga våningsplan.

Förändringar
För att frigöra marken på Ålycke och Prästgården krävs att ett nytt vård- och
omsorgsboende byggs. Det är möjligt att bygga nytt boende tillsammans
med förskola. En sådan skulle kunna byggas som en fastighet med förskola i
bottenplan och två våningar vård- och omsorgsboende. För att täcka
framtida behov av förskoleplatser bör man planera för sex avdelningar. En
sådan fastighet kostnadsberäknas till ca 130 miljoner.
I södra Johannishus på fastigheten Hjortsberga 4:73 har miljö- och
byggnadsnämnden fått i uppdrag att ta fram ny detaljplan. Kommunen äger
Hjortsberga 4:73 och ytorna finns där för att påbörja en utbyggnad av
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Johannishus. På denna mark bör en placering av en samhällsfastighet utifrån
ovan beskrivning kunna vara en lämplig placering. Det skapar också en
möjlighet att bygga vidare på behovet av nya bostäder, både villor och
lägenheter. Samhällsservice finns i närheten och ett infrastruktursnätverk
som lätt kan kopplas på.

En samhällsfastighet enligt ovan kan byggas i egen regi med drift av
kommunal personal. Som alternativ kan byggnaden byggas (upphandlas)
genom extern part och kommunen har ett hyreskontrakt. Om kommunen
avser att uppföra en samhällsfastighet gäller som huvudregel LOU. Lagen
gäller även i de fall det finns garantiåtaganden från kommunen att hyra
byggnaden efter uppförandet.
Gällande Prästgården som idag innehåller förskola kan den byggas om till
bostäder. Detaljplan saknas för fastigheten men sannolikt krävs det
planläggning om markens användning förändras väsentligt.
Förutsättningarna för antal lägenheter och ombyggnationskostnader får
utreda mer noggrant.
För Ålycke gäller att fastigheten skulle kunna byggas om till trygghetslägenheter. Evakueringslokaler kan komma att behövas liksom ersättningslokaler
för hemtjänstens personal. Ägardirektiv om ombyggnation kommer i så fall
att krävas. Upphandling kommer att krävas. Som alternativ kan fastigheten
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säljas till privat som vidare utvecklar fastigheten. Rådigheten att bestämma
över vad som blir på fastigheten tappas då.
Ställningstagande
Utredas vidare:
 Det är mycket pengar investerade i Ålyckefastighetens värmesystem. Det
behövs utredas huruvida det är möjligt att ställa om dessa huskroppar (den
huskroppen som inrymmer huvudinstallationerna bör man spara) till nya
uthyrningsbara lägenheter alternativt trygghetslägenheter.
 Kan delar av anläggningen rivas för att uppföra nya lägenheter?
 Utreda behovet av nya detaljplaner för omställningen utifrån de beslut som
fattas

Arbetshypotes att arbeta vidare med – två alternativ
1 Kommunen kontrakterar en privat aktör som bygger ny samhällsfastighet
på mark som kommunen pekar ut i södra Johannishus och kommunen
upphandlar ett hyreskontrakt. Aktören som bygger samhällsfastigheten tar
samtidigt över befintliga fastigheter (värdering behövs inför försäljning).
Kommunen ställer krav på att ställa om Ålycke till trygghetsboende.
Prästgården kan i detta alternativ säljas till aktören (värdering behövs inför
försäljning) eller lämnas till försäljning på marknaden.
2 Kommunen upphandlar byggandet av ny samhällsfastighet. I
upphandlingen ingår det att vinnaren av upphandlingen tar över Ålycke och
Prästgården med kravet att ställa om fastigheterna till trygghetsboende och
bostäder.
Utifrån vilken av arbetshypoteserna man väljer så kommer det efterhand att
krävas ett antal beslut som baseras på vilken väg kommunen tar.
 Besluta om Hjortsberga 4:41 (Ålycke) ska säljas. Ronnebyhus behöver då
mark på annat håll i Johannishus för att kunna bygga nya lägenheter.
Förslagsvis i det område som är under planläggning.
 Besluta om samhällsfastigheten med kombinerad vård- och
omsorgsboende/förskola ska byggas och i vilken form:
 Besluta om samhällsfastigheten ska byggas i egen regi med kommunal
drift
 Besluta om samhällsfastigheten ska byggas i privat regi med kommunal
drift
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 Besluta om samhällsfastigheten ska byggas och drivas i privat regi
 Besluta att lokalisera en ny samhällsfastighet i södra Johannishus
 Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ny detaljplan för
södra Johannishus.
 Besluta om tidsplan för de beslut som fattas
 Besluta om att bygga om gamla Ålycke till trygghetsboende
 Ägardirektiv till Ronnebyhus enligt de beslut som tas
Kommunfullmäktige behöver ta ställning till vilken del av
arbetshypoteserna som man ska jobba vidare mot för att kunna ta de beslut
som krävs för genomförande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S),
Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C) Tommy Andersson (S) och
Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande:
1. Arbetsutskottet remitterar förslaget om att bygga 6 avdelningar
förskola och 36 platser vård- och omsorgsboende till
utbildningsnämnden och äldrenämnden. Yttrandena bör bedöma
lämpligheten och behovet av 6 avdelningar förskola och 36 platser
vård- och omsorgsboende i Södra Johannishus. Svar senast i
december.
2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnadsnämnden ett
planuppdrag om en ny detaljplan för området Söndra Johannishus
innehållande förskola, vård- och omsorgsboende samt boständer.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
1. Arbetsutskottet remitterar förslaget om att bygga 6 avdelningar
förskola och 36 platser vård- och omsorgsboende till
utbildningsnämnden och äldrenämnden. Yttrandena bör bedöma
lämpligheten och behovet av 6 avdelningar förskola och 36 platser
vård- och omsorgsboende i Södra Johannishus. Svar senast i
december.
2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnadsnämnden ett
planuppdrag om en ny detaljplan för området Söndra Johannishus
innehållande förskola, vård- och omsorgsboende samt boständer.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Äldrenämnden
Utbildningsnämnden
Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef
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§ 386

Dnr 2019-000574 210

Uppdrag ny detaljplan för del av Hoby 19:1
Sammanfattning
Ronneby kommun växer och ett ökat behov av bostäder och förskoleplatser
finns i hela kommunen. Behovet av ny detaljplanelagd mark för förskola
samt bostäder i Bräkne-Hoby ökar. Ny detaljplan i områden Br-02 och Br-03
överensstämmer med gällande översiktsplan.
Bedömning
Ronneby kommun växer och med det kommer ett ökat behov av bostäder
och förskoleplatser. I Bräkne-Hoby exploateras för nuvarande Stenåsa och
det finns ytterligare två planbesked för bostäder. En avsiktsförklaring mellan
kommunen och Sydarkivera för ett utbyggt arkivcentrum behandlas, vilket
skulle kunna innebära behov av en omlokalisering av förskolan i
Tingsgården. Detta betyder att behovet av ny detaljplanelagd mark för
förskola ökar.
För att möjliggöra för framtida utveckling av Bräkne-Hoby så behöver en
detaljplan för förskola tas fram. I gällande översiktsplan finns det områden
utpekade med avsikt att komplettera befintlig bebyggelse. Utifrån
översiktsplanen har man tittat på möjligheten för förtätning av tätorten med
hänsyn till rådande naturförhållanden. Områdena Br-02 och Br-03 bedöms
lämpliga för etablering av en förskola.
Här bör man ge ett planuppdrag för förskola. Uppdraget inleds förslagsvis
med ett planprogram som utreder förutsättningarna för etablering av en
förskola i området och väger olika placeringar mot varandra. Behovet av
förskoleplatser i Bräkne-Hoby bedöms framöver öka. I Bräkne-Hoby finns
idag ingen detaljplanelagd mark för förskoleetablering.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta ge Miljö- och Byggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram detaljplan för förskola inom område BR-02 eller Br-03.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S),
Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för
förskola inom område BR-02 eller Br-03.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 387

Dnr 2019-000558 805

Aktivitetsbidrag 2019
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-09I de gällande reglerna för bidrag till föreningar ( KF 2017-12-17 §422) anges
under punkten 3 .6 under rubriken ” Beslut om verksamhetsbidrag till
fritidsföreningar” följande:
”Grundbidrag: 25 kronor/ medlem/ år
Aktivitetsstöd: 4 kr/deltagartillfälle och 15 kr per sammankomst.
Skulle en lägre eller högre budget anslås prioriteras bidragen till barn- och
ungdomsverksamhet och räknematriserna justeras efter antagen budget. ”
Ovanstående text kan tolkas som att om summorna ska justeras behövs ett
fullmäktigebeslut. Genom åren har det alltid legat på nämndsnivå att göra
dessa justeringar. Idag är det således nämnden för Teknik-, Fritid- och
Kultur som bör göra denna justering. Tidigare fattades beslut i Fritid- och
Kulturnämnden.
Bedömning
Vi kan konstatera att om vi bibehåller den angivna nivån för bidrag kommer
inte budgeterade medel att gå åt. Vi föreslår därför att fullmäktige genom
beslut ger nämnden för TFK mandatet att justera bidragsnivåerna så att
samtliga medel förbrukas. Observera att det aldrig kan vara frågan om en
sänkning av bidrag.
Nuvarande formulering i bidragsreglerna ska omformuleras till 2020 så att
beslutet ligger på rätt nivå d.v.s. På nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur.
Förslag till beslut
Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur beslutar föreslå Kommunstyrelsen
föreslå Fullmäktige att ge beslutsrätten till nämnden för Teknik-, Fritid-och
Kultur att justera nivån på aktivitetsstöd i syfte att tillse att alla medel nyttjas
till fullo.
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-09-12 § 106
Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar föreslår Kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge beslutsrätten till nämnden för Teknik-Fritid- och
Kultur att justera nivån på aktivitetsstöd i syfte att tillse att alla medel nyttjas
till fullo.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Magnus
Pettersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik-fritid- och
kulturnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge
teknik-fritid- och kulturnämnden beslutsrätten att justera nivån på
aktivitetsstöd i syfte att tillse att alla medel nyttjas till fullo.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 388

Dnr 2019-000559 317

Samförläggning el- och lyktstolpar
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-09-12 § 99
Ronneby Miljö & Teknik har i uppdrag att ansluta fiber i Ronneby Kommun.
TF har inte under 2018 erhållit information om var och när deras framdrift
sker vilket innebär att TFK inte har några reserverade medel för
samförläggning vid nedgrävning av luftledningar samt utbyte av gamla
belysningsstolpar, oftast i trä med farmarlampor med natriumlampor. Vidare
så är det Trafikverket som på merparten av sträckningar är väghållare och
deras krav vid utbyte av belysningsstolpar är att dem ska vara eftergivliga
vid påkörning. TFK äskar därför medel för att ”gå med” och markförlägga
kommunens elledningar samt byta ut belysningsstolpar inkl armaturer .En
grov kalkyl enligt följande har upprättats med de förutsättningar som idag är
kända utifrån vägsträckning, 30 000 meter, där fiberförläggning pågår och
ska pågå under 2019.
Normal schaktkostnad 360 kr/m utan samförläggning = 10,8 mkr
Vid samförläggning 60 kr/m vid samförläggning = 1,8 mkr
(En besparing på 9,2 mkr)
Antal stolpar och ljuspunkter som berörs som idag är känt är ca 150 st.
Ca 75 st ”kommunala a 2500kr/st = 412,5 tkr
Ca 75 st TRV eftergivliga a 5500 kr /st = 187,5 tkr
Total kostnad för stolpar med armatur = 600 tkr
Elmaterial, kablage, elskåp mm = 525 tkr
Beräknad samordningsvinst utbyte av stolpar är ca 2,5 mkr eftersom kranbil
och bil med TMA-skydd krävs.
Livslängd natriumlampor ca 2 år
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Livslängd LEDlampor ca 25 år
Energibesparing natrium kontra LED är ca 70%
Byte av en ljuspunkt kostar ca 2500 kr eftersom kranbil samt bil med TMAskydd krävs.
Underhållskostnaderna minskar drastiskt om byte sker
Totalt hittills 2,925 mkr
Total samordningsvinst hittills 6,5 mkr om samförläggning sker
Bedömning
Gatu/Park enhetens bedömning är Ronneby kommun bör följa Ronneby
Miljö & Teknik:s fiberförläggning och göra de åtgärder som beskrivs. Detta
för att samordningsvinsterna är stora och besparar Ronneby kommun stora
investeringskostnader som annars skulle gjorts inom en snar framtid (delvis
pga reservdelshållning och utfasning av natriumlampor på marknaden).
Dessutom är energibesparingarna och underhållskostnader faktorer av stor
vikt både vad gäller ekonomi samt miljö.
Förslag till beslut
Gatu/Parkenheten föreslår TFK-nämnden att föreslå KSAU att föreslå KS att
föreslå KF att tillskjuta investeringsmedel i 2019 års investeringsbudget samt
i budget 2020-2021 om 3,9 mkr per år.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-09-12
Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
tillskjuta investeringsmedel i 2019 års investeringsbudget samt i budget
2020-2021 om 3,9 mkr per år.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden
investeringsmedel om 3,9 miljoner kronor i 2019 års investeringsbudget.
Finansiering sker via extern upplåning.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden investeringsmedel om 3,9 miljoner
kronor i 2019 års investeringsbudget. Finansiering sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 389

Dnr 2019-000560 299

Renovering/ombyggnation av kulturcentrum i Ronneby
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-09-12 § 96
2017 skrevs en avsiktsförklaring mellan Ronneby kommun och Region
Blekinge med rubriken: ”Att skapa ett regionalt centrum för samtida konst.”
Se bilaga1. I avsiktsförklaringen ligger ett åtagande för Ronneby kommun
att göra utvecklingsinsatser i fastigheten gällande tillgänglighet, teknik,
klimatanläggning m.m. Till detta kommer underhållsarbete i fastigheten
gällande tak, ventilation samt åtgärder på grund av fuktskador. Åtgärderna
finansieras genom befintlig underhållsbudget, investeringsbudget riktat till
fastigheten på 2 350 000 kr samt beviljade medel på 1 miljon kronor från
Boverket att slutredovisas i december 2021.
Till detta har Region Blekinge tillsammans med Kulturcentrum ansökt om
medel för upprustning av våra verkstäder genom strukturbidrag från
Kulturbryggan. Ansökan ligger på 1,2 miljoner kr varav 600 000 ligger för
byggnation och övrigt för kostnader för konstnärer och arkitekter.
Denna tjänsteskrivelse omfattar ombyggnation av Kulturcentrums entré,
foajé, hörsal samt tillgänglighetsanpassning i byggnadens norra del.
Uppdraget att rita på ett förslag genomfördes genom en upphandling 2018.
Den mynnade ut i ett arkitektförslag framtagit av firman Bjartmar och Hylta.
Se bilaga 2.
Ytterligare ett förslag är framtagit av kommunens arkitekt Zijad Bico. Se
bilaga 3.
Den viktigaste skillnaden mellan förslagen är att Bjartmar och Hylta föreslår
en sänkning av golvet på i princip hela ytan, runt 300 m2, medan förslaget
från Zijad innebär en betydligt minde yta som ska sänkas dvs. 20-25 m2.
För kalkyl samt beskrivning av alternativ se bilaga 4.
Bedömning
lternativ 1 från Bjartmar och Hylta är ett mycket bra förslag anser både
utvald jury och tjänstemän. Den omfattar en sänkning av golvytan. Detta är
kostnadsdrivande, samt kan stöta på oförutsedda problem och
komplikationer. Den totala kostnaden för detta förslag beräknas till 7
miljoner kr.
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Alternativ 2 är ett förenklat förslag framtaget av Zijad Bico baserat på
alternativ 1 men förenklingar är gjorda för att hitta en kostnadseffektivitet.
Kostnaden för detta förslag ligger på 5,6 miljoner kronor. Se bilaga 3
Tjänstemän samt utsedd jury ställer sig positiva till förslag 1, men inser att
kostnaden och riskerna med detta förslag är stora. Således förordar vi förslag
2. Vilket innebär att vi äskar ett tilläggsanslag på 3 miljoner kr till befintlig
budget riktade enbart till den aktuella ytan, dvs. entré, foajé samt hörsal.
Utemiljön ingår i bägge förslagen till en kostnad på 500 000 kr
Utöver ombyggnad hanteras ny ventilation för 1,6 miljoner kr inom budget
för fasigheten inom tekniska enheten. Denna beräknas vara klar i november
2019. Överskjutande medel kommer att äskas genom förvaltare. Åtgärder
gällande tillgänglighet i den norra delen av byggnaden till en kostnad av
350 000 kr kommer att genomföras i år inom den avsatta investeringsposten.
Renovering av en mindre del av taket är redan slutfört 2019 till en kostnad
av 800 000 kr. En stor del av takytan återstår att renovera.
Förslag till beslut
Nämnden för Teknik-, Fritid och Kultur beslutar föreslå Kommunstyrelsen
att godkänna ombyggnation enligt förslag 2 och att därmed godkänna ett
tilläggsanslag på 3 miljoner kronor för att täcka kostnader som överskrider
befintlig budget. Den totala kostnaden beräknas till 5,6 miljoner kronor.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-09-12
Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att yttra att nämnden ser positivt
på en fortsatt utveckling av kulturcentrum i enlighet med gällande
avsiktsförklaring men beslutar att överlämna frågan om tilläggsanslag om
3,6 miljoner kr utan vidare ställningstagande till Kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att hänskjuta ärendet till
budgetberedningen för vidare hantering.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till budgetberedningen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Teknik-fritid- och kulturnämnden
Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Thomas Andersson
Budgetberedningen, att: Johan Sjögren
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§ 390

Dnr 2019-000535 821

Projektplan för uppförande av idrottshall i Listerby
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-06-13 § 82
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tillsammans med Miljö- och
byggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag på en projektplan för
uppförande av idrottshall i Listerby. Anledningen till projektplanen är att
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har erhållit ett särskilt uppdrag från
kommunfullmäktige i budgeten med redovisning till kommunstyrelsen, juni
2019.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-06-13
Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik-fritid- och
kulturnämndens förslag med följande förändring:
-

Projektmålet formuleras enligt följande: ”Målet är att skapa en
idrottshall i Listerby. Idrottshallen ska inkluderas i befintlig
samhällsstruktur och uppföras på platsen där livsmedelsaffären
tidigare låg”.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
godkänna projektplanen med förändringen att projektmålet formuleras enligt
följande:
-

Målet är att skapa en idrottshall i Listerby. Idrottshallen ska
inkluderas i befintlig samhällsstruktur och uppföras på platsen där
livsmedelsaffären tidigare låg.

________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 391

Dnr 2019-000562 739

Äskande angående ett tilläggsanslag från
äldrenämnden
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-09-18 § 136
Förvaltningschef Catherine Persson redovisar äldrenämndens ekonomiska
läge till och med augusti gentemot budget 2019 samt det prognosticerade
resultatet för hela 2019.
Bedömning
Äldrenämnden prognosticerar ett underskott om ca 10,4 mkr för 2019. Den
enskilt största orsaken till ökat prognosticerat underskott är uppskrivning av
köp av hemtjänsttimmar.
Äldrenämndens beslut 2019-09-18
Äldrenämnden beslutar att fastställa Tertial II enligt bilaga med följande
tillägg:
 att Äldrenämnden som kommentar till sidan 3 av bilagan yttrar: Fler
verksamhetsbesök av kontaktperson än tidigare år och utökning med
beredningsutskott bidrar till ökade kostnader.
Äldrenämnden beslutar att ge äldreförvaltningen i uppdrag att till
nämndsammanträdet i oktober 2019:


redovisa vidtagna åtgärder under 2019 och dess effekter



redovisa förslag för minskat underskott



redovisa analys av ökade hemtjänsttimmar

Äldrenämnden beslutar att äska ett tilläggsanslag från Kommunfullmäktige
för täckande av prognosticerat underskott på 10 426 000 kr.
Äldrenämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet med en
uppmaning till äldrenämnden att återkomma med ärendet och svar på de
frågor som äldrenämnden själva uppdrar åt förvaltningen att ta fram till
sammanträdet i oktober.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet återremitterar ärendet med en uppmaning till äldrenämnden
att återkomma med ärendet och svar på de frågor som äldrenämnden själva
uppdrar åt förvaltningen att ta fram till sammanträdet i oktober.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Äldreförvaltningen, Catherine Persson
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§ 392

Dnr 2019-000516 007

Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt
interna kontroller
Sammanfattning
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapport Granskning av
behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller för yttrande till bl a
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har att svara på de delar som har med
styrelsens ansvar för ledning och samordning. Utifrån granskningsresultatet
rekommenderas kommunstyrelsen att:
- Stärka styrningen kring arbetet med informationssäkerhet.
- Tydliggöra ansvar och ramverk för kommunens
systemförvaltning,
Bedömning
Revisionen gör bedömningen att det finns en otydlig styrning inom området
för informationssäkerhet och systemförvaltningen vilket i sin tur leder till en
otydlig arbets- och ansvarsfördelning. Den bilden stämmer i huvudsak varför
det är viktigt att i större utsträckning arbeta med styrdokument och ramverk
inom området framöver. Ett arbete med att ta fram kommungemensamma
riktlinjer för systemförvaltning kommer att sättas igång på
kommunledningsförvaltningen med målet att ha riktlinjerna antagna under
2020. Dessa riktlinjer kommer bl a att kompletteras med en mall för
framtagande av systemförvaltingsplaner för kommunens olika system.
Ansvaret för att ta fram systemförvaltningsplaner kommer dock att ligga på
förvaltningarna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att lämna ovanstående som sitt svar till revisionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lämna ovanstående som sitt
svar till revisionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 393

Dnr 2019-000131 109

Besvarande av medborgarförslag - Modernisera
namnen på våra nät- och energibolag
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om namnbyte på Ronneby miljöteknik AB har
inkommit från Nils-Erik Mattsson. Förslaget är att bolaget byter namn till
Ronneby Exergi AB. Ytterligare information finner ni i Bilaga
Medborgarförslag-Ett namnbyte.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB.
Bolaget har genom styrelsen inkommit med följande förslag.
Då Exergibegreppet endast är relevant för en mindre del av bolagets
verksamhet (Fjärrvärme) så bedöms det inte vara lämpligt att bifalla
förslaget.
Ett försök att beskriva begreppet följer här: Fysiken definierar exergi på
följande sätt: Energi =exergi +anergi
Exergi är den delen av energin som går att omvandla till mekaniskt arbete
med hjälp av en teknisk process. Olja kan till exempel förbrännas i en panna
där man kokar vatten till ånga. Den ångan kan i sin tur driva en ångturbin
som är kopplat till en generator som alstrar elektrisk ström. Förlusterna i
processen gör att endast ca 35 % av oljeenergin blir elektrisk energi. Anergi
är den delen av energin som inte går att omvandla till mekaniskt arbete.
Denna del utgörs av förluster.
Förslag till beslut
Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Styrelsen i Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-08-29
Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 394

Dnr 2019-000257 109

Besvarande av medborgarförslag - att Ronneby
kommun sätter ett högt mål om att minska
vattenförbrukningen per person
Sammanfattning
Medborgarförslaget har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB.
Bolaget har genom styrelsen inkommit med följande förslag.
Medborgarförslaget föreslår dels att en utredning görs för att ta reda på hur
mycket vatten varje person i Ronneby kommun förbrukar dels föreslår att
Ronneby kommun sätter ett högt mål gällande vattenbesparing som mynnar
ut att Ronneby kommun skall bli den bästa vattenspararkommunen.
Bedömning
En utredning om hur mycket vatten vi förbrukar per person inom
kommunen.
-

En sådan utredning går inte att genomföra. Det vi kan göra
är att ta fram specifika uppgifter om förbrukning av
dricksvatten uppdelat per hushåll, per flerfamiljshus och
per verksamhet.

Att kommunen sätter ett högt mål om att minska vattenförbrukningen per
person, ett mål som ska göra Ronneby kommun till den bästa
"vattenspararkommunen".
-

Denna frågeställning kan inte Ronneby Miljöteknik som
Va-huvudman svara på.

-

Miljöteknik kan inte göra en utredning som visar på hur
mycket vatten varje individ i Ronneby kommun förbrukar.

Ronneby kommun måste svara på frågeställningen om att sätta ett mål om att
minskar vattenförbrukningen.
Om Ronneby kommun sätter ett mål om att minska vattenförbrukningen och
att det skulle lyckas så kommer det att innebära högre Va-avgifter (taxor) för
samtliga som förbrukar kommunalt dricksvatten.
Förslag till beslut
Att styrelsen godkänner bifogat svar på medborgarforslaget.
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Styrelsen i Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-08-29
Punktförslagen i förslag till beslut flynas upp i yttrandet- Styrelsen antar
yttrandet som sitt eget och föreslår kommunstyrelsen besluta avslå
medborgarförslaget. Se bilaga 2.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 395

Dnr 2019-000187 109

Besvarande av medborgarförslag - Ta bort de fyra
parkeringsplatserna på Rosengatans nedre del
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-09-12 § 108
I ett medborgarförslag som inkommit till Ronneby kommun att ta bort de
fyra parkeringsplatserna längs Rosengatan så att man kan passera där
igenom. Det är mycket onödig trafik genom parkeringen Kv. David. Den
parkeringen har blivit en genomfart.
Bedömning
Syftet med nya trafikomläggningen var att få bort genomfarten på
Rosengatan-Strandgatan, dubbelrikta Rosengatan och Drottninggatan från
Kungsgatan till Kv. David, skapa så många p-platser som möjligt och att de
som besöker Ronneby Centrum ska kunna ta sig snabbare och lättare till/från
p-platserna på Kv. David. Tas de fyra parkeringsplatser bort som finns i
medborgarförslaget, kommer genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och
Strandgatan att öka och det var inte syftet med trafikomläggningen.
Rosengatan och Drottninggatan från Kungsgatan ska inte användas som
genomfartsgata till Strandgatan utan de vägar är till för de som ska parkera
på Kv. David.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden att avslå förslaget om att plocka bort de fyra
parkeringsplatserna som finns idag på Rosengatan med motiveringen att
genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och Strandgatan kommer att öka.
Teknik-fritid- och kulturnämnden beslut 2019-09-12
Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige
att avslå förslaget om att plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns
idag på Rosengatan med motiveringen att genomfartstrafiken mellan
Kungsgatan och Strandgatan kommer att öka.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup
(SD).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik-fritid- och
kulturnämndens förslag.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla ordförandens förslag röstar ja.
De som önskar bifalla Nicolas Westrups (SD) röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges, fem (5) ja-röster, två
(2) nej-röster och en är frånvarande, varefter ordförande finner att
arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.
Namn

Ja

Nej

Roger Fredriksson (M)

X

Kenneth Michaelsson (C)

X

Roger Gardell (L)
Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Peter Bowin (V)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson (SD)

X

Totalt

Justerandes sign

5

2
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
avslå förslaget om att plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns idag
på Rosengatan med motiveringen att genomfartstrafiken mellan Kungsgatan
och Strandgatan kommer att öka.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 396

Dnr 2019-000005 101

Delegationsbeslut 2019

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras:
-

Beslut om tillförordnande kommunikationschef.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera återrapporteringen av
delegationsbesluten till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera återrapporteringen av
delegationsbesluten till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 397

Dnr 2019-000003 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Föreligger ingen information eller inbjudningar till kurser och konferenser.
Beslut
Arbetsutskottet noterar ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 398

Dnr 2019-000004 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningar rapporteras:
-

Blekinge Arkipelag, Nyheter och aktuellt från
biosfärområdet

-

Deltagarna på Kaoskompaniet genom Lina Öman, Låt
Kaoskompaniet vara kvar

-

Regeringskansliet, Nya regler om eget boende för
asylsökande

-

Rädda Barnens Distriktsstyrelse i Blekinge

-

SCB, Kommunalekonomisk utjämning för kommuner,
preliminärt utfall, år 2020

-

SKL, Information till de kommuner som antagit SKL:s
rekommendation om gemensam finansiering av ett med
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter

-

SKL, Cirkulär 19:38

-

Ungdomar i Ronneby, Lägg inte ner kulturskolan

Protokollsutdrag
-

Karlshamns kommun 2019-09-19 § 238

-

Region Blekinge, 2019-09-04 § 163

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera delgivningarna till
protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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