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§ 331

Dnr 2018-000001 101

Val av justerare
Sammanfattning
Ordförande meddelar följande förändring av dagordningen:
-

Ärende om ”Beredskap-vattenförsörjning” lyfts in som ärende 17 på
dagordningen.

Tommy Andersson (S) föreslås att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen samt utser
Tommy Andersson (S) till att justera dagens protokoll.
________________
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§ 332

Dnr 2017-000502 001

Framtidens skolor- Förslag till beslut gällande rivning
av Snäckebacksskolan
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog 2017-09-28 (§ 310, Dnr 2017. 000502 001) beslut
gällande projektet ”Framtidens skolor”. Ett av delbesluten gällde ombyggnad
av Snäckebacksskolan och då till en modern 4-9 skola för 700 elever.
Ksau behandlade frågan, 2017-02-20, gällande rivning alternativt en
kombination av rivning och nybyggnation av Snäckebacksskolan (Dnr 2016000 291 611). Inriktningen blev att behålla den äldsta delen, ”stenhuset”,
samt NO delen och ”80- korridoren” längs med Esplanden.
Under projekteringstiden, med konsulter, har det framkommit att
ombyggnaden blir mer omfattande pga komplicerade tekniska lösningar.
Tekniska förvaltningen har under maj månad rapporterat till
Kommunstyrelsen om eventuella komplikationer med att bygga om gamla
delar av skolan.
Bedömning
Tekniska förvaltningen lämnar följande yttrande gällande rivning och
nybyggnation (här kallat alternativ 2)

Justerandes sign



Sannolika oförutsedda tillkommande arbeten (ÄTA kostnader) kan
uppstå, där risken är högre vid renovering än vid rivning och
nybyggnation. Denna faktor ligger till grund för alternativ 2 som det
mest fördelaktiga alternativet.



Eventuellt kortare byggtid, då risken för att problem under byggtiden
minskar.



Projekteringstiden blir eventuellt kortare och enklare att genomföra.
Skolgården blir mer öppen (så kallade gömställen försvinner).



Kostnaderna för hela byggprojektet blir sannolikt lägre vid rivning
och nybyggnation än vid ombyggnation. Enligt bedömning ca 8 000
tkr (inkl byggherrekostnader och oförutsett). Dock kan, enligt
konsultbedömning, projektet bli ca 20 % dyrare än den summa som
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28.
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Upphandling är planerad till våren 2019 för alt 2 (pga återkoppling med
verksamheten samt konsulterna)
Upphandling är planerad efter årsskiftet 2018/2019 för alt 1.
Se även Projektbyggarens yttrande i bilaga 1.

Tekniska förvaltningen har också konsekvensbedömt möjligheten att avvakta
med ombyggnad av gymnastiksalen.


Ny bygglovsansökan kan överklagas.



En separat upphandling riskerar att bli mer kostsam (högre anbud)
pga bland annat nya etableringskostnader, projekteringskostnader
samt begränsad arbetsyta och framkomlighet för entreprenören.



Begränsad framkomlighet för samtliga trafikanter på Götgatan
respektive Esplanaden.



Området blir en byggarbetsplats en gång till, med de
störningsmoment som detta innebär för samtliga berörda.



Svårt att planera utemiljön om denna sker i etapper. Risk för att redan
anlagd utemiljö förstörs.



Eleverna får begränsad utemiljöyta under byggtiden.



Eleverna har inte tillgång till idrottslokaler under byggtiden.

Följande punkter är utlåtande ifrån verksamheten,


Tillfälliga lösningar för 650 – 700 elever, gällande idrott under 9-12
månader. Mycket svårhanterat.



Nuvarande gymnastiksal med omklädningsrum är i stort behov av
renovering och klarar inte en kapacitet på minst 70 timmar
idrott/vecka.

Tjänsteskrivelsen är upprättad i samarbete med Tekniska förvaltningen.

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Med hänvisning till Tekniska förvaltningens- och projektbyggarens yttrande
föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att Snäckebacksskolan rivs enligt
alternativ 2, dvs allt utom den äldsta delen och gymnastiksalen, samt att hela
projektet, dvs både skolan och gymnastiksalen, genomförs samtidigt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S),
Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Roger
Gardell (L).
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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att med hänvisning till tekniska förvaltningens- och
projektbyggarens yttrande besluta om att Snäckebacksskolan rivs enligt
alternativ 2, dvs allt utom den äldsta delen och gymnastiksalen, samt att hela
projektet, dvs både skolan och gymnastiksalen, genomförs samtidigt.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 333

Dnr 2018-000435 253

Rustorp 1:32, försäljning av del av fastighet
Sammanfattning
Tarkett har intresse av att förvärva del av Rustorp 1:32 för att kunna planera
för utökning av sin verksamhet. Området som är intressant är detaljplanelagt
för industriändamål.
Bedömning
Tarkett har intresse av att förvärva del av Rustorp 1:32 för att kunna planera
för utökning av sin verksamhet. Området som är intressant är redan idag
detaljplanelagt för industriändamål. På området har tidigare cisterner stått
och marken har sanerats av tidigare ägare. Saneringsrapport finns. Ett antal
ledningar finns på det aktuella området men inget som påverkar
rättighetshavaren. Köparen är informerad om dessa ledningar och dess
ungefärliga läge.
Köpets avgränsning på marken har diskuterat och förslaget finns redovisat på
bifogad karta. Gränserna följer detaljplanen. Köpesumma är satt till
1 400 000 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till köpekontrakt.
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.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 334

Dnr 2017-000698 214

Antagande av ny detaljplan för Hoby 1:73 m.fl (Lindebo)
Sammanfattning
2015-03-26 beslutade Kommunfullmäktige § 80 att ge Miljö- och
byggnadsnämnden i uppdrag att presentera en ny detaljplan för 30 – 40 nya
lägenheter för Lindeboområdet i Bräkne Hoby. Med anledning av områdets
närhet till Blekinge kustbana och även potentiella markföroreningar har flera
undersökningar utförts i under våren 2017. Planförslaget har sänts ut för
granskning under perioden från 2018-04-02 till och med 2018-04-23. Efter
revideringar av planhandlingarna har förslaget godkänts av miljö- och
byggnadsnämnden 2018 § 155 före det att planen antas av
kommunfullmäktige.
Bedömning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av det befintliga
vård- och äldreboendet Lindebo med 30 – 40 nya lägenheter. Då vård- och
bostadsändamål är så kallade känsliga markanvändningar behöver flera
skyddsåtgärder regleras i en ny detaljplan. Då planområdet ligger i direkt
anslutning till Blekinge kustbana har följande undersökningar genomförts för
att klarlägga platsens tekniska förutsättningar för en känslig
markanvändning:
 En detaljerad riskbedömning
 Trafikbullerutredning
 Utredning av markvibrationer
 En översiktlig miljöteknisk markundersökning
Med anledning av Blekinge kustbana har en skyddszon på 30 meter från
yttre räl på spåret reglerats i förslaget till ny detaljplan. Detta beror på att
människor inte stadigvarande ska vistas i det direkta riskområdet vid en
eventuell urspårning. Detta skyddsområde sammanfaller också med
vibrationsutredningens rekommenderade komfortzon på minst 25 meter från
spårområdet.
Trafikbullerutredningen visar att skyddsåtgärder i form av till exempel
bullerplank behövs utmed järnvägsspåret för att gällande riktvärden för
trafikbuller skall kunna uppnås för den nya bebyggelsen. Mot bakgrund av
detta har det i planen reglerats att en kombination av bullervall och
bullerplank uppförs inom skyddsområdet längs spåret. Utöver buller

Justerandes sign
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genererar framförallt tågtrafiken också vibrationer, detta har i detaljplanen
inneburit en bestämmelse om grundläggningstyp. Då marken i området
består av svallsediment, det vill säga en grusig jordart, är den känslig för
vibrationer och en ny bebyggelse skulle då behöva pålas enligt utredningens
rekommendation.
Genom granskningsskedet har planförslaget reviderats så att största möjliga
hänsyn till inkomna synpunkter har tagits. Detaljplanekartan har förutom
nedan angivna ändringar i sakfrågor också fått ett nytt format från A2 till
A1.format. Revideringarna av planförslaget består sammanfattningsvis av
följande:
Plankarta
 Planbestämmelsen ”m₁ - Bullervall eller bullerplank med en höjd
av 4,0 meter över anslutande marknivå” kompletteras med
”…ska finnas”.
 Planbestämmelsen om uppförande av bullerplank har
reviderats… så att den ska vara klar innan inflyttning
(slutbesked) får ske/kan utfärdas.
 Plankartan har tillförts en bestämmelse om konstruktion av
bjälklag i betong.
 Illustrationen för utformning av bulleravskärmningen har
reviderats.
Planbeskrivning
 Tillägg av lantmäteriets akt-referens under rubriken El- och tele
och Servitut i planbeskrivningen.
 Tillägg gällande att exploatören bekostar eventuell flytt av
ledningar under rubrikerna El och tele respektive Värme.
 Avsnittet Störningar, risker och trafikbuller har kompletterats
med två nya kartbilder för ekvivalent respektive maximal
utbredning av buller vid år 2040.
 Avsnittet Utformning av ny bebyggelse har reviderats så att den
beskrivande texten för ”m₁ - Bullervall eller bullerplank med en
höjd av 4,0 meter över anslutande marknivå ska finnas” stämmer
överens med plankartan.
Förslag till beslut
Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ny detaljplan för Hoby
1:73 med flera fastigheter (Lindebo) i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och
bygglagen.

Justerandes sign
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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 kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget till ny detaljplan för Hoby 1:73 med
flera fastigheter (Lindebo) i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 335

Dnr 2018-000267 007

Granskningsrapport - översiktlig granskning avseende
komponentredovisning
Sammanfattning
Kommunens förtroendevalda revisorer har låtit EY granska kommunens
komponentredovisning av anläggningstillgångar med syfte att gå igenom den
indelning av komponenter som påbörjades under 2017.
Granskningen genomfördes med utgångspunkt från rekommendation
gällande materiella anläggningstillgångar från Rådet för kommunal
redovisning.
Sammanfattningsvis lämnas följande synpunkter från EY på åtgärder kvar att
göra:
 Brunnsbadet har ännu inte komponentindelats, vilket måste ske.
 Principer bör fastställas gällande gränsdragningar mellan
reinvestering och underhåll på fastigheter i det dagliga arbetet.
 Principer bör fastställas gällande gränsdragningar mellan
reinvestering och underhåll på gator och vägar i det dagliga arbetet.
Bedömning
Att ändra principer för hur anläggningstillgångar ska redovisas var ett
omfattande arbete. Då arbetet skulle påbörjas fanns få andra kommuner att
snegla på och praxis hade inte satt sig. Därför valde vi att arbeta med ett
successivt införande under i huvudsak två år för att rent praktiskt hinna med
och lära under tiden.
För att inte tidsmässigt skjuta på det redovisningsmässiga införandet av
komponentredovisning längre än nödvändigt, gjordes en löpande övergång.
Detta gav en större budgetavvikelse år 2017, vilket informerades om vid
samtliga formella uppföljningar under året. Inför 2018 kunde avvikelsen
hanteras i budgetprocessen.
Brunnsbadet som kvarstår att komponentindela, är en specialanläggning som
inte kan indelas i samma komponenter som andra fastigheter. Här krävs viss
specialkompetens för att dela in i lämpliga komponenter. Av praktiska skäl
är det inte möjligt att nu göra komponentindelningen 2018 utan avsikten är
att Brunnsbadet ska vara komponentindelat från och med 2019.

Justerandes sign
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Principer för gränsdragningar mellan reinvestering och underhåll på
fastigheter finns framtagna och tillämpas.
Principer för gränsdragningar mellan reinvestering och underhåll på gator
och vägar finns framtagna och tillämpas.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ovanstående som
svar på revisorernas begäran om yttrande över
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna
ovanstående som svar på granskningsrapport avseende
komponentredovisning.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 336

Dnr 2018-000431 4340

Remiss förvaltning av gädda i Blekinges kustområden
(Dnr 511-3196-2018)
Sammanfattning
För att skydda bestånd av kustlevande gädda inför och under lek föreslår
Länsstyrelsen att nio fredningsområden inrättas där allt fiske är förbjudet
under perioden 1 januari – 31 maj med undantag av fiske efter ål som utövas
med stöd av enskild fiskerätt.
För åtta befintliga fredningsområden som har inrättats i anslutning till
åmynningar förlängs fredningstiden (från 15 september-31 december) till 15
september-31 maj, en period under vilken allt fiske föreslås förbjudet.
Undantag är fiske efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt.
I kustvattnet från Kalmar län ner till Torhamns udde förbjuds allt fiske efter
gädda och abborre under perioden 1 april-31 maj. Förvaltningsåtgärderna
föreslås gälla i fem år med början 2019. Därefter görs en utvärdering och
omprövning.
Bedömning
Bakgrund
De grunda havsvikarna i Blekinge utgör kombinerade lek- och
uppväxtområden för gädda och andra kustnära rovfiskar. Dessa platser är
även viktiga rekryteringsområden för fisk generellt, och hyser ofta rik
växtlighet och stor biologisk mångfald. En hållbar förvaltning av länets
grunda havsvikar kan bidra dels till att återskapa och upprätthålla livskraftiga
bestånd av rovfisk med mer naturlig art- storleks- och åldersstrukturer och
dels till att bevara marina naturvärden och ekosystemtjänster.
Gäddan och andra kustnära rovfiskar upprätthåller viktiga reglerande
funktioner i födoväven. Rovfisk reglerar förekomsten av småfisk som i sin
tur reglerar förekomsten av djurplankton och små betare som i sin tur
reglerar förekomsten av växtplankton och trådalger. På så vis kan en ökning
av bestånd av gädda indirekt leda till att mängden alger minskar. Brist på
rovfisk har visat sig ha lika stor effekt på trådalgstillväxt som stark gödsling
med närsalter. Starka bestånd av rovfisk kan även bidra till att motverka
spridning och massförekomster av främmande fiskarter som t ex
svartmunnad smörtbult, en fiskart som fått fäste i Blekinge skärgård.
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Varför förvaltningsåtgärder?
På hösten söker sig gäddan till lekvikarna och leker runt mars – maj.
En betydande del av fritids- och yrkesfisket bedrivs när gäddan aggregerar i
lekvikarna. Gäddan är relativt stationär. Enskilda bestånd av gädda är
känsliga för påverkan såsom förlust av rekryteringsområden och hårt
fisketryck.
Uppgifter tyder på att Blekinges bestånd av kustlekande gädda är på väg att
försvagas. Samtidigt som kustområdena har drabbats av minskade fångster
och yngelförekomster har det kustnära Yrkesfiskets totala uttag av gädda
ökat och även sportfisket efter gädda har ökar markant i Blekinge under
2010 - 2016.
Många lek- och uppväxtområden har genom åren försvunnit genom
utdikning av våtmarker, igenväxning till följd av övergödning, sänkning av
havsvikar och exploatering av kusten. I dagsläget saknas dessutom formellt
skydd för fiskebestånd i de grunda havsvikarna. Till denna mänskliga
påverkan tillkommer ökade bestånd av skarv, säl och spigg vilka bedöms
kunna stå för en betydande predation på gädda under olika delar av dess
livscykel.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att i ett tidigt skede
långsiktigt säkra de bestånd och de ekosystem som utgör själva basen för
fisket, såväl det småskaliga yrkesfisket som fritidsfisket.
Förslag på förvaltningsåtgärder inom Ronneby kommun
Nya fredningsområden:


Väbyfjorden, Smygen och Vångösund



Inre fjärden



Hjortahammarsviken och Tromtösundaviken.

Befintliga fredningsområden vid åmynningar där fredningstiden utökats:


Bräkneån



Ronnebyån



Listerbyån

Konsekvenser för fisket
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Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av fredningsområden kan
påverka det lokala yrkesfisket negativt men anser att behovet av att inrätta
fredningsområden väger tyngre. Konsekvenserna för fritidsfisket kan inte
bedömas på grund av bristfälligt kunskapsunderlag.
Läs förslaget i sin helhet
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e54f269/153
0864289066/Remiss%20511-3196-18.pdf.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott ställer sig bakom länsstyrelsens förslag på
förvaltningsåtgärder och föreslår Kommunstyrelsen att göra detsamma.
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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig
bakom Länsstyrelsen i Blekinges förslag på förvaltningsåtgärder.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 337

Dnr 2018-000438 4340

Remiss - Bildande av Fiskevårdsområde för sjöarna
Tjurken och Kalven
Sammanfattning
Fiskevårdsområdet föreslås omfatta allt fiske i sjöarna Tjurken och Kalven
med kanaler där emellan, i gölarna Siggamålagölen och Tjurkgölen med
respektive tillrinnande vattendrag till Tjurken.
Bedömning
Syftet med fiskevårdsområdet är att samordna fiskets bedrivande och
fiskevården samt att främja fiskerättsinnehavararnas gemensamma intressen.
Fiske med handredskap kan upplåtas till allmänheten efter lösande av
fiskekort. Förslag till föreningsstadgar har upprättats och godkändes på
sammanträdet 2017-11-28. Förrättningskostnaden ska fördelas lika per
fastighet då fastigheterna bedöms ha lika stor nytta av inrättandet av ett
fiskeområde. Under förutsättning att fiskevårdsområdet inrättas och att
stadgar medger upplåtelse av fiskekort till allmänheten så har länsstyrelsen
utfäst att av allmänna medel betala hälften av förrättningskostnaderna. Bland
berörda fiskefiskerättsägare föreligger opion för att bilda det föreslagna
fiskevårdsområdet. En protest på bildandet av fiskevårdsområdet inkom till
länsstyrelsen i slutet av december 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att ställa sig
bakom inrättandet av fiskevårdsområde för sjöarna Tjurken och Kalven
enligt fiskeförrättningens förslag.
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig
bakom inrättandet av fiskevårdsområde för sjöarna Tjurken och Kalven
enligt fiskeförrättningens förslag.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 338

Dnr 2018-000358 339

Remiss gällande nytt skyltprogram för kulturreservatet
och byggnadsminnet Ronneby brunnspark
Sammanfattning
Från begäran om remissyttrande:
”Länsstyrelsen har i dialog med Ronneby kommun tagit fram ett nytt
skyltprogram för Ronneby brunnspark. Skyltprogrammet ska ersätta det
program som kommunstyrelsen i Ronneby antog 2001.
Syftet med en revidering av befintligt skyltprogram är att få det bättre
anpassat efter den verksamhet som bedrivs i parken och efter de önskemål
som finns från både kommun, hyresgäster och länsstyrelsen.
För att veta att det är ett dokument som både länsstyrelsen och kommunen
står bakom önskar länsstyrelsen att dokumentet tas upp för antagande i
kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen önskar svar senast 5 september 2018.”
I Ronneby kommun har Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden
samt Fritid- och kulturnämnden beretts möjlighet att yttra sig. Detta yttrande
avser Kommunstyrelsen och Fritid- och kulturnämnden då Miljö- och
byggnadsnämnden skickar in ett eget yttrande.
Då svar ska ha inkommit 5 september beslutar KSau i ärendet.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden inget att erinra mot förslaget.
Tekniska förvaltningen och Kommunikationsenheten finner inget att erinra
mot förslaget. Kommunstyrelsen fastställer sitt yttrande med beslut i detta
ärende.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen förslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta att
ej ha något att erinra mot nytt skyltprogram för kulturreservatet och
byggnadsminnet Ronneby brunnspark.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att följande synpunkter lämnas
på förslag till skyldprogram för kulturreservat:
-

Bytet av skyltar bör ske succesivt med en genomförandetid på fem år
och medfinansiering bör ske från Länsstyrelsen i Blekinge Län.

-

I övrigt inget att erinra mot programmet.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar följande synpunkter på
skyltprogram för kulturreservat:
-

Bytet av skyltar bör ske succesivt med en genomförandetid på fem år
och medfinansiering bör ske från Länsstyrelsen i Blekinge Län.

-

I övrigt inget att erinra mot programmet.

________________
Exp:
Teknisk chef
Länsstyrelsen i Blekinge Län
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§ 339

Dnr 2018-000319 790

Remiss Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)
Sammanfattning
Mottagandeutredningen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett
sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända.
Utredningen redovisar i detta betänkande ett huvudförslag där staten,
kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet.
Detta förslag förordar utredningen. Vi redovisar även ett alternativt upplägg
där staten tar ansvar för mottagandet av asylsökande på i huvudsak egen
hand. Regeringens direktiv och utredningens analys delar bilden av ett
mottagande i behov av reformer. En central utgångspunkt har varit att
åtgärda bristen på helhetsperspektiv i mottagandet. Avsaknaden av helhetsoch systemtänkande leder till långa väntetider, försenad etablering eller
återvändande liksom till höga kostnader för samhället och enskilda. En
allvarlig brist i nuvarande mottagande är att planering och lokalisering av
verksamheten utgår från var det finns tillgängliga bostäder. Då andra
aspekter, som förutsättningar för etablering eller ett jämnare mottagande
mellan landets kommuner, inte beaktas kan inte dagens ordning lösa
uppgiften på ett långsiktigt hållbart sätt. Särskilt allvarligt är att ett begränsat
antal kommuner fått ta ett oproportionerligt stort ansvar med betydande
påfrestning på välfärdsverksamheter och lokalsamhälle som följd. Det stora
utnyttjandet av eget boende för asylsökande förstärker en ojämn fördelning
mellan kommuner och bidrar inte sällan till en socialt icke önskvärd
situation. Samtidigt kan eget boende ha positiva effekter. Systemet för
ersättningar till kommuner och landsting är ineffektivt och administrativt
betungande. Kommunsektorn tvingas i dag vänta allt för länge på ersättning
från staten.
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Ett system för ordning och reda
Problemen ovan ger att vi lämnar förslag till ett sammanhållet
mottagandesystem utifrån följande ställningstaganden:
– Koncentrera resurser tidigt i processen. Utredningens förslag bygger på att
använda resurser tidigt under mottagandet i syfte att individerna ska komma
rätt från början genom ett samlat möte med Sverige i obligatoriska
ankomstcenter.
– Förkorta väntetider och använd väntan aktivt. Genom vistelse i
ankomstcenter ges möjligheter till en rättssäker och snabb prövningsprocess
där asylsökande och myndigheter finns tillgängliga för varandra. Tiden ska
nyttjas aktivt med obligatorisk samhällsinformation och kartläggning liksom
hälsoundersökning.
– Etablering eller återvändande i fokus från start. Den väntetid som kan
uppstå efter ankomstcentret används till fortsatt samhällsinformation,
undervisning i svenska eller insatser för att förbereda för ett effektivt
återvändande. Fokus ska redan från start ligga på individens etablering i
Sverige eller på återvändande till annat land.
– Minska behovet av eget boende (EBO). Förslagen innebär att eget boende
för asylsökande sker under ordnade former. Dels genom att erbjuda ett
ordnat mottagande som alternativ, dels genom att begränsa möjligheterna till
eget boende genom en social prövning.
– Ta tillvara hela Sveriges kapacitet och kompetens. Huvudförslaget bygger
på att staten, kommunerna och landstingen, utifrån en tydlig
ansvarsfördelning och ordning för finansiering, gemensamt sköter
mottagandet. Därmed utnyttjas den samlade kapaciteten och kompetensen i
290 kommuner och 20 landsting liksom hos staten i detta komplexa
samhällsuppdrag.
Ett samlat första möte med Sverige
Att göra rätt från början, att koncentrera resurser och insatser tidigt i
asylprocessen för att motverka att asylsökande passiveras av en lång väntan
är en tanke som vägleder mottagandet i andra jämförbara länder. En snabb
och effektiv start på en asylsökandes vistelse i Sverige ger väsentliga vinster
såväl för myndigheter som för den enskilde. Mottagandeutredningen föreslår
därför att staten inrättar ankomstcenter för samtliga asylsökande. Centren ska
möjliggöra en snabb och rättssäker prövning, tydligare styrning och skapa
ordning och reda i mottagandet. I centren är det obligatoriskt för alla
asylsökande att bo och delta i verksamheten. Asylansökan bör endast kunna
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lämnas in vid ett ankomstcenter eller vid gränsen. Ankomstcentren ska ge ett
samlat första möte med Sverige där de asylsökande finns tillgängliga för
myndigheterna samtidigt som de snabbt får träffa relevanta aktörer. Tiden i
ankomstcentret ska användas effektivt. Fokus ska ligga på att direkt komma
igång med prövningen liksom på att utföra de åtgärder som kräver personlig
medverkan. De asylsökande ska även få grundläggande samhällsinformation.
En första kartläggning av utbildnings- och yrkesbakgrund ska ske och en
hälsoundersökning erbjudas. Under tiden i ankomstcentret sker också
anvisning till fortsatt boende i syfte att staka ut en tydlig väg för den fortsatta
tiden i Sverige.
Ankomstcenter på rätt plats och med rätt förutsättningar
De statliga ankomstcenter vi föreslår utgör en viktig investering för ett
långsiktigt hållbart mottagande. Det är därför centralt att de utformas och
lokaliseras så att verksamheten kan bedrivas effektivt. Utredningen anser att
centren bör vara större anläggningar där samtliga relevanta aktörer är
representerade med rätt bemanning, kompetens och närvaro. De kommuner
där centren lokaliseras ska ha goda förutsättningar för detta. Det bör handla
om större kommuner som ur olika aspekter, exempelvis närhet till
internationell flygplats, är lämpliga för en lokalisering. Inrättandet av
ankomstcenter bör ske i dialog med berörd kommun. Ankomstcentren
anskaffas på långsiktiga avtal för kostnadseffektivitet och kontinuitet.
Väntan i kommun – att komma rätt från start
Samtliga kommuner ska dela på ansvaret att erbjuda vissa asylsökande
boende och tidiga insatser efter den inledande vistelsen i ankomstcentren.
Det ger goda förutsättningar för en aktiv och meningsfull väntan på beslut.
Bosättningslagens principer gäller därmed från start för många asylsökande.
Detta förstärker kopplingen mellan tiden som asylsökande och som nyanländ
invandrare. Det möjliggör förberedelse för etablering tidigt efter ankomsten
och bidrar till ett helhetsperspektiv på den enskildes första tid i Sverige.
Förslaget sätter ett tydligt fokus på etableringsförutsättningar vid
anvisningen. Det ger bättre planeringsförutsättningar för kommunerna
samtidigt som ansvaret fördelas jämnare mellan dessa. Förslaget innebär att
många asylsökande får ett bättre alternativ till eget boende och att fler
omfattas av ett ordnat mottagande. När hela landets kapacitet tas till vara blir
det också enklare att klara variationer av antalet asylsökande. Mottagande är
inte en verksamhet som är väsensskild från välfärdsuppdraget i stort. Det är i
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hög grad kommunsektorn som har den kompetens och kapacitet som krävs
för uppdraget. Normalisering är effektivt när staten använder sig av en
tillgänglig resurs och ersätter kommunsektorn för deras insatser i stället för
att bygga upp parallella statliga strukturer. Bostadssituationen är ansträngd i
nästan hela Sverige. Resultatet av bosättningslagen visar dock att de allra
flesta kommuner har förmåga att ordna boenden åt nyanlända invandrare. Vi
menar också att kommunerna har bättre förutsättningar att identifiera och
använda tillgängliga bostäder än vad som är fallet om man går via
centraliserade upphandlingar där den lokala kunskapen inte tas tillvara.
Kommunerna får med förslaget också ett viktigt inflytande över planeringen
av boenden till skillnad från när staten fattar beslut om lokalanvändningen.
Migrationsverket ska även säga upp de lägenheter man hyr i flera kommuner
så att dessa kan användas i den kommunala bostadsplaneringen.
Länsstyrelserna får vidare ett ansvar för att stötta kommunerna i
anskaffandet av boenden liksom tillgång till utvecklingsmedel för att
stimulera nya lösningar inom området. Väntan i kommun kommer dock inte
att gälla för samtliga asylsökande. Personer som antas ha små möjligheter att
få uppehållstillstånd eller vars ärenden handläggs enligt Dublinförordningen
ska vänta kvar i statens ankomst- eller avresecenter.
Lokal förankring i tidiga insatser
Utredningen anser det centralt att mottagandet ger asylsökande
förutsättningar för att förbereda sig för etablering i Sverige såväl som för
återvändande till ett annat land. Passivitet och dåligt utnyttjad väntetid ska
undvikas. Bland de insatser som är mest angelägna att börja med är tydlig
samhällsinformation som ger den asylsökande kunskap om det land man
befinner sig i, vad som förväntas av en och vad man själv kan förvänta sig av
vistelsen i Sverige. Vidare är språkundervisning central liksom kunskap om
den svenska arbetsmarknadens funktionssätt och regelverk. Genom att
kommunerna ges huvudansvaret för tidiga insatser till de asylsökande som
har en god prognos för bifall ges insatserna en lokal förankring vilken stärker
förutsättningarna för etablering. Insatserna ska ges i form av en trappa. Ju
längre tid man väntar desto mer fördjupas innehållet.
Ett effektivt återvändande
För att upprätthålla en långsiktig och human migrationspolitik som värnar
asylrätten är det avgörande att personer som har ett verkställbart
avlägsnandebeslut återvänder snabbt. Frågor om återvändande har generellt
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sett inte varit i fokus i mottagandet. Utredningen anser därför att insatser på
detta område bör utvecklas.
Med den ökade tydlighet som våra förslag innebär ges bättre förutsättningar
för förberedelser för ett effektivt återvändande. Tidiga och tydliga signaler
om vad som är rimligt att förvänta sig av asylprocessen liksom insatser som
fokuseras på återvändande är avgörande för om återvändandet ska fungera
väl. Mottagandeutredningen föreslår också att det ska vara obligatoriskt att
bo i ett avresecenter för personer med verkställbara avlägsnandebeslut samt
för personer med beslut om överföring enligt Dublinförordningen.
Eget boende (EBO) begränsas
Sverige använder eget boende för asylsökande i en grad som saknar
motsvarighet i något jämförbart land. Under rätt förutsättningar kan eget
boende vara positivt. I vissa kommuner har dock boendeformen lett till
betydande sociala problem för enskilda och lokalsamhället. Utredningens
förslag om en tydligt utpekad väg för den asylsökande kommer att innebära
ett lägre utnyttjande av eget boende under dåliga sociala förhållanden. Trots
detta kompletteras förslagen med en tydlig begränsning av möjligheten till
eget boende. Utgångspunkten för utredningens förslag är att en prövning av
boendet ska säkerställa att detta är socialt hållbart. Prövning ska bara ske i
kommuner med socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Migrationsverket prövar,
efter ansökan från den asylsökande, boendet utifrån kriterier som storlek på
bostad och antal boende. Asylsökande som väljer att bo i ett eget boende
som inte lever upp till kriterierna i den sociala prövningen förlorar rätten till
dagersättning och särskilt bidrag. Vidare ska asylsökande som inte klarar av
sin försörjning flytta till ett offentligt anordnat boende. Asylsökande har
alltså inte rätt att få boendet ordnat av den kommun man befinner sig i.

Initialt mottagande av ensamkommande
Mottagandeutredningen föreslår att det införs en ny ersättning för beredskap
till ankomstkommuner för ensamkommande barn. Staten ersätter
kommunerna för den beredskap de upprätthåller för att klara en snabb
uppgång av antalet ensamkommande barn. Utredningen föreslår också att
Migrationsverket ska kunna göra en så kallad ankomstanvisning. Detta för
att göra det möjligt för kommunerna i ett län att dela på ansvaret för det
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initiala mottagandet i situationer då det kommer många ensamkommande
barn.
Effektivare ersättning till kommunsektorn Frågan om en tillitsfull samverkan
mellan staten och kommunsektorn är avgörande för att mottagandet ska
fungera. Utredningens förslag till nytt ersättningssystem präglas därför av att
tydlighet främjar tillit och att skattemedel ska användas effektivt. Förslaget
innebär att man går från fokus på detaljer till fokus på väsentligheter.
Ersättningarna ska vara förutsägbara och utbetalas snabbt och utan mer än
nödvändig ärendehantering. Förslaget medför därför lägre kostnader för
administration. Vårt förslag bygger nästan uteslutande på
schablonersättningar som betalas ut utan ansökan. Kommunerna ska ersättas
för sina nya uppgifter genom schablonersättningar för boende för
asylsökande, tidiga insatser för asylsökande och insatser för barn i
ankomstcenter. Ersättningen för asylsökande barn i förskola och skola ska
betalas ut utan ansökan. Staten ska ersätta kommunerna för initiala kostnader
för mottagande av nyanlända invandrare, inklusive försörjningsstöd de två
första åren, genom en schablonersättning. Ersättning till landsting för
hälsoundersökningar ska betalas ut utan ansökan. Grundersättningen och
vissa ventiler för höga kostnader kopplade till enskilda fall behålls.
Systematisk uppföljning av kostnader liksom inbyggda incitament för att
främja måluppfyllelse ingår också i det nya ersättningssystemet.

Skillnader i ett alternativt upplägg
Under utredningens arbete har vi sett exempel på tillitsfullt samarbete mellan
statliga myndigheter och kommuner. Vi har även sett exempel på motsatsen.
Brist på tillitsfull samverkan skulle kunna försvåra genomförandet av
utredningens huvudförslag. Utredningen väljer därför att lägga fram ett
alternativt upplägg för att ge staten handlingsmöjligheter om man inte skulle
komma överens med kommunerna om genomförandet av huvudförslaget. I
stort överensstämmer det alternativa upplägget med huvudförslaget. Staten
ansvarar dock i detta alternativ själv för boende och tidiga insatser för
samtliga asylsökande under hela asyltiden. Förslaget om ankomstcenter och
koncentrerade insatser tidigt är desamma. Begränsningen av eget boende
likaså. Utgångspunkten om schablonbaserade ersättningar till
kommunsektorn kvarstår även om det blir färre uppgifter som kommunerna
ska ersättas för. De mest påtagliga skillnaderna är tre till antalet. För det
första tar staten alltså själv ansvar för boende och tidiga insatser för samtliga
asylsökande under hela asyltiden. För det andra är det alternativa upplägget
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än mer fokuserat på prövningsprocessens behov. För det tredje innebär det
alternativa upplägget avsevärt mer geografiskt koncentrerade lösningar än
när samtliga kommuner delar på uppgiften att ordna boende och tidiga
insatser. Det alternativa upplägget kan dock inte ses som ett helstatligt spår
där staten löser alla uppgifter på egen hand. Enligt utredningens uppfattning
vore det ineffektivt att bygga upp parallella statliga funktioner för till
exempel skola, sjukvård och socialtjänst. Inom dessa områden finns
kompetensen inom kommunsektorn. Denna bör nyttjas även i ett alternativt
upplägg och staten ska då ersätta kommuner och landsting för deras insatser
genom ett reformerat ersättningssystem.
Bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Ronneby kommun har
beredskap att kunna snabbt anpassa sig till det nya mottagandet. Det nya
mottagandet skulle kunna ge kommunen en större möjlighet att kunna
planera och anpassa mottagandet efter kapacitet. Det nya mottagandet skulle
stimulera snabbare etablering av de nyanlända.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
kommunstyrelsen inte har något att erinra i förslaget. Svaret ska
tillhandahållas regeringen senast 15 oktober 2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 340

Dnr 2018-000450 303

Anhållan om införlivande av fastigheter i området Östra
Viggen i verksamhetsområde för vatten
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna Vallen
2-8, Ängsmarken 1 och 2, Del av Ronneby 22:1 i verksamhetsområde för
vatten.
Motivering till anhållan för införlivande:
Dessa fastigheter ligger i direkt anslutning till det befintliga
verksamhetsområdet. Visas enligt karta där fastigheterna är markerade
mörkblå och befintligt verksamhetsområde Ljusblå. Fastigheterna är redan
med i verksamhetsområde för spillvatten.
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Förslag till beslut
Ronneby Miljö & Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att införliva
fastigheterna Vallen 2-8, Ängsmarken 1 och 2, Del av Ronneby 22:1 i
verksamhetsområde för vatten.
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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Vallen 2-8, Ängsmarken 1
och 2, Del av Ronneby 22:1 i verksamhetsområde för vatten.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 341

Dnr 2018-000377 003

Ny förbundsordning Sydarkivera
Sammanfattning
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny
förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01. Ändringarna har gjorts
med anledning av den nya kommunallagen och förändringar har även gjorts i
utträdesparafen 13 i förbundsordningen. Det förslag som Sydarkivera har
översänt är dock endast delvis justerat med anledning av nya
kommunallagen.
Följande punkter berörs:
5.9 ska istället vara 9 kap 3 § och 9 kap 7 §
5.10 ska istället vara 5 kap 1 §
6.4 ska istället vara 9 kap 3 § och 9 kap 7 §
12.5 ska istället vara 8 kap 12 §
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum antagit tre nya
medlemmar att inträda i förbundet från 1 januari 2019; Lomma kommun,
Mörbylånga kommun och Nybro kommun. Det innebär att förbundet då har
27 medlemmar.
Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020–2021. För år
2019 betalar alla kommuner samma avgift som tidigare dvs 27 kr per
kommuninvånare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige att
med ovan presenterade ändringar i laghänvisningar anta förbundsordning för
Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya
förbundsmedlemmar och ekonomi.
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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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att med ovan presenterade ändringar i laghänvisningar
anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 342

Dnr 2017-000187 109

Besvarande av medborgarförslag - Att bygga en helt
ny väg som ansluter till Järnaviks camping från
nordost.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att det byggs en helt ny väg till Järnaviks
camping. Vägen skulle ansluta från nordost från en punkt mellan Stora
Kulleryd och Anneberg och delar av befintlig skogsväg skulle utnyttjas.
Skälen till förslaget är att Bastuviksvägen är utsatt för hård trafik under
campingsäsongen. Det är svårt att mötas med husbilar och husvagnsekipage
på den smala vägen. Det finns en farhåga om utökad trafikintensitet om
campingen utvecklas i samband med försäljning till arrendatorn.
Bedömning
Nuvarande väg till campingen i Järnavik (Bastuviksvägen) är inte idealisk.
Det är smalt och kuperat. Den föreslagna vägen innebär, utöver att ny väg
måste anläggas sista biten, även den inte någon idealisk tillfart till
campingen. Också denna väg är smal, kuperad samt har ett par mycket
kraftiga svängar. Vägen till campingen blir längre med förslaget och det blir
svårare att hitta eftersom flera vägkorsningar måste passeras. Entrén till
campingen måste även flyttas då infarten blir på annat ställe än idag.
Sammantaget är de negativa effekterna av förslaget sådana att
medborgarförslaget förslås avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 343

Dnr 2017-000757 109

Besvarande av medborgarförslag - Önskan om en
Parkourpark i Ronneby
Sammanfattning
Klass 2 på Skogsgårdskolan har lämnat ett förslag om en parkourpark i
Ronneby. I medborgarförslaget anges två förslag på placering; parkeringen
mellan Skogsgårdskolan och Gymnasieskolan Knut Hahn alternativt mellan
Gymnasieskolan Knut Hahn och simhallen. Kostnaden beräknas i förslaget
till 3,5 miljoner (källa Sölvesborgs kommun).
Medborgarförslaget har sänts på remiss till tekniska förvaltningen,
utbildningsnämnden och fritid- och kulturnämnden.
Tekniska förvaltningen anser att behovet, kostnader och projektets prioritet i
första hand ska prövas av fritid- och kulturnämnden. Vidare lyfts olika
pågående processer och utvecklingsmöjligheter som bör beaktas i denna
prövning.
Utbildningsnämnden ger i sitt yttrande informationen om att föreslagna
platser för en parkourpark är olämpliga i dagsläget, då plasterna ingår i
projekteringen av ”Framtidens skolor”.
Fritid- och kulturnämnd ställer sig bakom initiativet och föreslår att
kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen tillsammans med fritid- och
kulturnämnden uppdrag att föreslå en annan och mer lämplig placering för
en parkourpark.
Bedömning
Med utgångspunkt från remissinstansernas yttrande bedöms de rimligt att ge
fritid- och kulturnämnden tillsammans med tekniska förvaltningen i uppdrag
att föreslå en lämplig placering för en parkourpark. Barn och unga bör göras
delaktiga i denna process.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktig att:
ge fritid- och kulturnämnden tillsammans med tekniska förvaltningen i
uppdrag att föreslå en lämplig placering för en parkourpark samt ta fram
kostnader och finansiering för byggnation och underhåll. Barn och unga ska
göras delaktiga i processen. Förslaget behandlas därefter i fritid- och
kulturnämnden.
anse medborgarförslaget besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S),
kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på medborgarförslaget med
hänvisning till att det saknas medel för finansiering av en parkourpark samt
platsbrist med anledning av projekteringen av framtidens skolor.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det
saknas medel för finansiering av en parkourpark samt platsbrist med
anledning av projekteringen av framtidens skolor.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 344

Dnr 2018-000003 101

Delegationsbeslut 2018
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet:
-

Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor,
utbildningsförvaltningen, till detta protokoll bifogad bilaga 1.

-

Delegationsbeslut om att avstå från yttrande på remiss ”
Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens
delegerande förordning (EU) 2016/ 161 Ds 2018:27” från
regeringskansliet, till detta protokoll bifogad bilaga 2.

-

Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor, enheten för
samordning, utveckling och sekretariat, till detta protokoll bifogad
bilaga 3.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera återrapporterade
delegationsbeslut till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
återrapporterade delegationsbeslut till protokollet, till detta protokoll
bifogade bilagor 1-3.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 345

Dnr 2018-000009 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Föreligger ingen information om kurser och konferenser vid dagens
sammanträde.
Beslut
Arbetsutskottet noterar ärendet till protokollet.
________________
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§ 346

Dnr 2018-000010 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningar under sammanträdet:
-

Boverket, Information om stadsbidraget för ökat bostadsbyggande
2018

-

Länsstyrelsen Skåne, Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet

-

Monika & Bengt-Olof Nilsson, Störande buller från vindkraftverket i
Lilla Kulleryd

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
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§ 347

Dnr 2018-000490 4260

Beredskap- vattenförsörjning
Sammanfattning
Under sommaren år 2018 har frågan om vattenbrist och nödvattenplanering
kommit att få en framskjuten plats i arbetet med kommunal krisberedskap.
Redan sedan tidigare har kommunen och Miljöteknik startat ett arbete med
Kommunal nödvattenplanering. Även om planen inte är fastställd är den så
långt bearbetad att den i allt väsentligt redan nu kan tillämpas.
Kombinationen av uteblivna regn och den ovanligt varma sommaren ställer
förmågan att ordna vattenförsörjningen på prov. Ronneby kommun har 8
skilda vattenreservoarer, alla grundvattenbaserade förutom ytvattentäkten,
Listerbyån vars flöde regleras i utloppet från Listersjöarna.
Vattentillgångarna i Karlsnäs är ett grundvatten men med en stor del
naturligt inducerat ytvatten från Ronnebyån.
Sårbarheten kring befintliga vattentillgångar tydliggörs dels med bristen på
regn och dels med Jas- planet som kraschade i området som är avsett som
vattenskyddsområde för vattentäkten i Karlsnäs.
En situation där dricksvatten inte kan förmedlas i ordinarie VA-områden
eller då stora delar av de enskilda brunnarna sinar kan innebära att en
nödvattensituation uppstår. Dimensionerande för nödvattendistribution är att
varje enskild person tilldelas 3 liter vatten per dygn. Ingen annan
dricksvattenförmedling sker.
Kommunen har ett särskilt ansvar de personer som brukar kommunens stöd
inom exempelvis hemtjänsten och delar av socialtjänsten.
Nödvattenplaneringen utgår från att vatten mellanlagras i tankar dels invid
platser med stor förbrukning (exempelvis storkök) och dels på platser som
innebär att enskilda ska ha förhållandevis kort avstånd mellan bostad och
tappställe.
Bedömningen är att om kommunen skaffar sig en förmåga att
nödvattenförsörja de personer, inom VA-kollektivet, som idag får vatten från
Kärragårdens vattenverk så har en stor beredskap ordnats, som dessutom kan
användas i andra delar av kommunen.
I det fall hela kommunens ordinarie vattenförsörjning upphör kommer
kommunen ha god förmåga men kompletterande utrustning får anskaffas via
andra kommuners eller företags resurser alternativt via Livsmedelsverkets
beredskapsorganisation VAKA.
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Tidigare under sommaren (2018-07-31) har kommun i samarbete med
Karlskrona kommun inköpt 10 styck så kallade COMBO- tankar som
vardera rymmer 1080 liter och 10 styck flexitankar som rymmer vardera 24.
000 liter vatten. Hälften av dessa bägge tankar ska vidareförmedlas till
Karlskrona kommun.
Bedömning
Med ovan som bakgrund är behovet att Ronneby kommun anskaffa
ytterligare 24 tankar med vardera volymen ca 1 kubikmeter med tillbehör.
Vidare bör en 20 fots container anskaffas gärna försedd med texten
”DRICKVATTEN”. Dels för förvaring av nödvattenutrustningen och dels
för att snabbt kunna sätta en av flexitankarna i drift.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att fastställa
förfrågningsunderlaget för anskaffning av vattentankar för mellanlagring av
så kallat nödvatten till en sammanlagd volym av 33 kubikmeter i huvudsak
fördelat på vattentankar om vardera 1 kubikmeter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S) och Malin Norfall (S).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (S) 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunstyrelsens ordförande
att fastställa förfrågningsunderlaget för anskaffning av vattentankar för
mellanlagring av så kallat nödvatten till en sammanlagd volym av 33
kubikmeter i huvudsak fördelat på vattentankar om vardera 1 kubikmeter.
________________
Exp:
Kommunstyrelsens ordförande
Anders Enblom, kommunstrateg
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