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§ 595

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare
Sammanfattning
Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändringar av
dagordningen:
-

Ärende 31 ”Kalleberga 9:18 - Inlösen av mark enligt detaljplan 404”
dras ur.

Malin Norfall (S) föreslås utses till att justera dagens protokoll.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna dagordningen samt
utse Malin Norfall (S) till att justera dagens protokoll.
________________
Exp:
Akten
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§ 596

Dnr 2017-000688 041

Investeringsbudget 2018 Miljö & Teknik AB
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med förslag till
investeringsbudget 2018 samt redovisning av investeringsplan fram till 2025.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna Ronneby Miljö
och Teknik AB:s förslag till investeringsbudget 2018.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna Ronneby Miljö och Teknik AB:s förslag
till investeringsbudget 2018.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 597

Dnr 2017-000585 007

Granskning av Ronneby Miljö & Teknik AB:s
tillämpning av taxor
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har den 7 november 2017, § 367, beslutat att i
överenskommelse med Miljöteknik låta genomföra en granskning av
bolagets tillämpning av taxor inom verksamhetsgrenarna Vatten och avlopp
samt IT och Bredband.
Bolaget har gett revisionsbyrån KPMG i uppdrag att ta fram ett förslag till
uppdragsbeskrivning för granskningen. Arbetsutskottet bereds härmed
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget, se bilaga. Bolaget kommer efter
inhämtade synpunkter att teckna avtal med KPMG och låta inleda
granskningen.
Bedömning
Förslaget till uppdragsbeskrivning överensstämmer i stort med de
granskningsmoment som beskrevs i det det förslag till ägardirektiv, daterat
den 3 oktober 2017, som bl. a. behandlats av styrelsen den 7 november 2017,
se bilaga.
Granskning av den interna kontrollen beskrivs inte i KPMG:s förslag. Enligt
Richard Elmersson, Miljötekniks kontaktperson på KPMG, förutsätter dock
genomlysning av styrning och kommunikation mellan parterna och i sin tur
uppdraget att ge förslag på relevanta åtgärder att den interna kontrollen
granskas.
Tidsperioden för den verksamhet som ska granskas har inte angetts. Det
föreslås att tidsperioden bör vara densamma som angetts i förslaget till
ägardirektiv, dvs. räkenskapsåren 2015 och 2016. Om tecken på
oegentligheter konstateras kan granskningen omfatta ytterligare tid
dessförinnan.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott godkänner förslaget till uppdragsbeskrivning för
granskning av Ronneby Miljö & Teknik AB:s tillämpning av taxor inom VA
och IT & Bredband med tillägget att granskningen ska omfatta
räkenskapsåren 2015 och 2016. Om tecken på oegentligheter konstateras kan
granskningen omfatta ytterligare tid dessförinnan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Peter
Bowin (V) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att stryka Ronneby kommun i första stycket under
rubriken ”om uppdraget” i förslag till uppdragsbeskrivning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, med förändringen att Ronneby
kommun stryks i första stycket under rubriken ”om uppdraget”, godkänna
förslag till uppdragsbeskrivning för granskning av Ronneby Miljö & Teknik
AB:s tillämpning av taxor inom VA och IT & Bredband med tillägget att
granskningen ska omfatta räkenskapsåren 2015 och 2016. Om tecken på
oegentligheter konstateras kan granskningen omfatta ytterligare tid
dessförinnan.
________________
Exp:
Ronneby Miljö & Teknik AB
KPMG, Richard Elmersson
Kommunjuristen
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§ 598

Dnr 2017-000725 100

Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Angelskog
1:2 ansökan om köp av mark
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 31 augusti 2017, § 290 (dnr KS 2017/401),
beslutat att godkänna upprättat köpekontrakt för del av fastigheten
Angelskog 1:2.
Håkan Sandberg har överklagat fullmäktiges beslut. Kommunen har av
förvaltningsrätten förelagts att svara på överklagandet, jfr Förvaltningsrätten
i Växjö mål 3656-17. Rättens föreläggande samt överklagandet med bilagda
handlingar bifogas.
Bedömning
Överklagandet ska prövas med stöd av bestämmelserna om laglighetsprövning i 10
kapitlet kommunallagen (1991:900).
Vad Håkan Sandberg har anfört utgör enligt kommunallagens bestämmelser inte
grund för att upphäva beslutet. Fullmäktiges beslut om försäljning av den aktuella
fastigheten ska därför stå fast.
Förslag till svar på överklagandet bifogas.
Kommunstyrelsen har medgivits anstånd till den 11 januari 2018 med att ge in svar
i målet. Protokoll över kommunstyrelsens beslut behöver därför justeras
omedelbart.

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar om svar på överklagandet i enlighet med redovisat förslag,
se bilaga.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S).
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 beslutar föreslå kommunstyrelsen att
godkänna svar på överklagandet i enlighet med redovisat förslag, se bilaga
till ärendet, samt att paragrafen vid sammanträdet 2018-01-09 förklaras
omedelbart justerad.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(94)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 599

Dnr 2017-000722 001

Information om rättsliga nyheter med anledning av nya
kommunallagens ikraftträdande
Sammanfattning
Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) ikraft.
Lagen innebär ett antal nyheter som påverkar, eller kan påverka, kommunens
organisation och arbetsformer, framför allt
-

styrelsens ställning i förhållande till andra nämnder,

-

kommundirektörens och de anställdas ställning,

-

instruktion för kommundirektören,

-

anmälningsrutiner m.m. för delegerade beslut,

-

förtroendevaldas villkor,

-

verkställighetsbegränsning vid laglighetsprövning,

-

fullmäktiges förhållande till revisionen, och

-

digitalisering av den kommunala anslagstavlan.

Bedömning
Nyheterna bedöms medföra att följande åtgärder inledningsvis bör vidtas.
De nya bestämmelserna om kommundirektörens och de anställdas ställning
innebär att styrelsens organisation behöver ses över och anpassas till den
struktur som föreskrivs i kommunallagen.
Styrelsens delegationsordning i de delar som reglerar förvaltningschefs rätt
att vidaredelegera ses över. Ett förslag till ny delegationsordning bereds för
närvarande av kommunjuristen i vilket eventuella justeringar med anledning
de nya bestämmelserna behöver arbetas in.
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Arbetet med införande av en digital kommunal anslagstavla pågår på
kommunledningsförvaltningen. Införandet bedöms inte kräva ytterligare
beslut från styrelsens sida.
Övriga beslut med anledning av den nya lagstiftningen bedöms kunna fattas
under 2018, inför eller i samband med den nya mandatperioden.
Förslag till beslut
Kommunjuristen ges i uppdrag att
lämna ett förslag till ändringar i styrelsens reglemente med anledning av den
nya kommunallagens bestämmelser om kommundirektörens och de
anställdas ställning.
i förslaget till ny delegationsordning beakta de nya bestämmelser som kan
påverka förutsättningarna för förvaltningschef rätt att vidaredelegera beslut.
Förslagen bereds i samråd med kommundirektören och överlämnas till
styrelsen senast 1 februari 2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S).
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 beslutar uppdra åt kommunjuristen
att lämna ett förslag till ändringar i styrelsens reglemente med anledning av
den nya kommunallagens bestämmelser om kommundirektörens och de
anställdas ställning.
i förslaget till ny delegationsordning beakta de nya bestämmelser som kan
påverka förutsättningarna för förvaltningschef rätt att vidaredelegera beslut.
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Förslagen bereds i samråd med kommundirektören och överlämnas till
styrelsen senast 1 februari 2018.
________________
Exp:
Anna-Clara Eriksson, kommunjurist
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§ 600

Dnr 2017-000481 040

Tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning
2018 samt arbete med budget 2019 plan 2020-2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska besluta om en tidplan för det kommande årets
uppföljning av verksamhet och ekonomi, samt för det kommande arbetet
med budget.
Anvisningar för uppföljningar och budgetarbete fastställs av ekonomichefen.
Budgetanvisningarna anpassas efter om budgetarbetet omfattar ett eller två
budgetår.
Kommunstyrelsen kan besluta om särskilda direktiv till nämnderna att
beakta i det kommande budgetarbetet för budget 2019. Sådana direktiv bör
beslutas om senast under februari månad så att förutsättningar är givna för
nämndernas arbete.
Bedömning
Tidplanen följer i stora drag tidigare års upplägg men är något justerad med
hänsyn till att allmänna val hålls den 9 september 2018. Föredragningar av
nämndernas förslag sker därför i mitten av augusti. Därefter har
budgetberedningen uppehåll till efter valet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplan för verksamhets- och
ekonomisk uppföljning 2018 samt arbete med budget 2019 plan 2020-2021
enligt bifogat förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att fastställa förslag till tidplan för
verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2018 samt arbete med budget 2019
plan 2020-2021 med följande förändringar:
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Bokslutsgenomgången 7/3 flyttas till 13/3
Bokslutsgenomgången 14/3 flyttas till 19/3
Budgetberedningen 15/8 flyttas till 20/8.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
fastställa förslag till tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning
2018 samt arbete med budget 2019 plan 2020-2021 med följande
förändringar:
Bokslutsgenomgången 7/3 flyttas till 13/3
Bokslutsgenomgången 14/3 flyttas till 19/3
Budgetberedningen 15/8 flyttas till 20/8.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Johan Sjögren, ekonomichef
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§ 601

Dnr 2017-000637 770

Remiss från Regeringskansliet departementspromemoria om utredningar avseende
vissa skador och dödsfall - Ds 2017:47
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-11-29 § 203
Kommunledningsförvaltningen har till Socialnämnden översänt en begäran
om remissyttrande över en Departementspromemoria om utredningar
avseende vissa skador och dödsfall, (LUD) - Ds 2017:47. Promemorian
lämnar en rad förslag för att utredningsverksamheten (Socialstyrelsens
ansvar) enligt lagen 2007:606 om utredningar avseende vissa dödsfall ska bli
mer effektiv och ändamålsenlig. Syftet med förslag till förändringar är att ge
regeringen underlag för att fatta beslut om åtgärder .som har som mål att
förebygga att barn far illa eller att kvinnor och män utsätts för Våld eller
andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående.
Utredningsverksamheten föreslås utökas till att omfatta fler fall än där barn
eller vuxna avlidit. En utredning ska klarlägga händelseförloppet och
orsaken till händelsen samt vilka åtgärder som har vidtagits eller kunnat
vidtas för att skydda barnet eller skydda, stödja och hjälpa kvinnan eller
mannen som utsatts för brott.
Bedömning
Förslaget till lagförändring är i sin helhet väl underbyggd och välmotiverad.
Socialnämnden har inget att tillägga eller erinra till förslaget.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående yttrande i ärendet och
översända detsamma till kommunstyrelsen för beslut.
Socialnämndens beslut 2017-11-29
Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående yttrande i ärendet och
översända detsamma till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna ovanstående som
yttrande i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ovanstående som
yttrande i ärendet.
________________
Exp:
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef socialförvaltningen
Socialnämnden
Socialdepartementet
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§ 602

Dnr 2017-000704 214

Remiss från miljö-och byggnadsnämnden - Förslag till
detaljplan för Kv. Nils
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för Kv. Nils i
Ronneby kommun på remiss.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att inte ha något att erinra mot
förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha något att erinra mot
förslaget.
________________
Exp:
Karin Svensson, planarkitekt
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§ 603

Dnr 2017-000320 214

Remiss från miljö- och byggnadsnämnden - Samråd om
förslag till detaljplan för Droppemåla 1:87
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för
Droppemåla 1:87 i Ronneby kommun på remiss.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att inte ha något att erinra mot
förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha något att erinra mot
förslaget.
________________
Exp:
Karin Svensson, planarkitekt
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§ 604

Dnr 2017-000669 214

Återrapportering av uppdrag gällande hur allmän
platsmark i detaljplan ska användas i centrala Ronneby
Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-27 § 337 gavs Miljö- och
byggnadsnämnden och Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag
för beslut om hur allmän platsmark i detaljplan ska användas i centrala
Ronneby. Som avrapportering av uppdraget ges på sammanträdet en
presentation av vad allmän plats i detaljplan innebär och hur den får
användas.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen genom presentationen avser uppdraget från 2012-1127 § 337 genomfört.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S),
Peter Bowin (V) och Malin Norfall (S).
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 beslutar föreslå kommunstyrelsen att
genom presentationen avse uppdraget från 2012-11-27 § 337 genomfört.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 605

Dnr 2017-000693 055

Upphandling av plåtslageriarbeten och snöskottning av
tak
Sammanfattning
Ronneby kommun, Ronnebyhus AB, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB
Ronneby Industrifastigheter genomför en upphandling av plåtslageriarbeten
och snöskottning av tak.
Upphandlingen omfattar Plåtslageriarbeten vid löpande service, reparationsoch underhållsarbeten samt vid förekommande ombyggnationer av större
eller mindre omfattning i beställarnas fastighetsbestånd och anläggningar
samt målning av plåttak, montering och reparationer kring byggnadernas tak
och fasader med byten av takplåt, fönsterbleck, hängrännor och stuprör,
rensning av hängrännor etc. inklusive det material som åtgår vid respektive
arbete, i omfattning och på villkor enligt
förfrågan.
I upphandlingen ingår även ett behov av snöskottning av tak i omfattning
och på villkor enligt förfrågan. Snöskottning av tak är ett särskilt
kontraktsvillkor som ska vara uppfyllt senast 2018-11-01.
Upphandlingen är uppdelad i följande delar och anbud kan lämnas på
valfri/valfria delar:
-

Plåtarbeten Ronneby kommun, Miljöteknik, ABRI

-

Plåtarbeten Ronnebyhus

-

Snöskottning tak Ronneby kommun, Miljöteknik, ABRI

-

Snöskottning tak Ronnebyhus

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
förfrågningsunderlaget gällande upphandling av plåtslageriarbeten och
snöskottning av tak.
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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 beslutar att fastställa
förfrågningsunderlaget gällande upphandling av plåtslageriarbeten och
snöskottning av tak.
________________
Exp:
Anette Karlsson, upphandling
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§ 606

Dnr 2017-000726 054

Fastställande av förfrågningsunderlag avs upphandling
av Personal- och lönesystem
Sammanfattning
Upphandlingen avser bl.a. kommunens behov av en digital lösning för ett
komplett personal- och lönesystem, s k HR-system, benämnt som Personaloch lönesystem.
Nuvarande avtal upphör att gälla 2019-02-28. Ny avtalstid kommer att gälla
fr o m 2019-03-01 – 2023-02-28 med möjlighet till 2 plus 2 års option.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av Personal- och lönesystem.
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 beslutar att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende upphandling av Personal- och lönesystem.
________________
Exp:
Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare
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§ 607

Dnr 2017-000703 303

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för
Skönevik gällande spillvatten, dagvatten och vatten
Sammanfattning
Ronneby Miljö& Teknik AB har inkommit med en anhållan om utökning av
verksamhetsområde för Skönevik gällande spillvatten, dagvatten och vatten
Bedömning
Bakgrunden till att Ronneby Miljö & Teknik AB vill utöka
verksamhetsområdet är att Miljö- och hälsoenheten har dömt ut den
kommunala markbädden i Skönevik. De har fått ett förläggande att senast
2017-12-31 ska fastigheterna vara inkopplade på det kommunala
ledningsnätet. Spillvattennätet är nu omlagt och står färdigt för inkoppling i
höst. I samband med omläggningen har de även dragit fram en
vattenanslutning och en dagvattenanslutning till berörda fastigheter. Det
fanns en dagvattenledning i området innan som var påkopplad till
markbädden.
Följande fastigheter i Skönevik kommer att ingå i verksamhetsområdet

FASTIGHET
SKÖNEVIK
1:13
SKÖNEVIK
1:12
SKÖNEVIK 1:9
SKÖNEVIK 6:1
VIERYD 2:22
VIERYD 2:16
VIERYD 2:31
VIERYD 2:15
VIERYD 2:25
VIERYD 2:32
VIERYD 2:24
VIERYD 2:37
VIERYD 2:23

Justerandes sign

RENVATTEN SPILLVATTEN DAGVATTEN
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bedömningen görs att området är så avgränsat och samlat det är ett paragraf
6 område enligt vattentjänstlagen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att bifalla Ronneby Miljöt &Teknik AB:s
anhållan om utökning av verksamhetsområde för Skönevik gällande
spillvatten, dagvatten och vatten
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S) och
Tommy Andersson (S).
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 beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla Ronneby Miljö & Teknik AB:s anhållan om
utökning av verksamhetsområde för Skönevik gällande spillvatten, dagvatten
och vatten.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 608

Dnr 2017-000146 4310

Vattenförsörjningsplan Ronneby kommun
Sammanfattning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på lokal vattenförsörjningsplan
med syfte att trygga dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.
Bedömning
För att kunna förse kommuninvånare med ett hälsosamt dricksvatten nu och
för att trygga tillgången till dricksvatten även för kommande generationer
krävs en långsiktig planering av dricksvattenresurser. Som ett led i detta
planeringsarbete har Ronneby kommun tagit fram en kommunal
vattenförsörjningsplan i syfte att skydda befintliga och potentiella framtida
vattentäktsområden, reservvattentäkter och viktiga vattenresurser. Utöver
detta ska planen identifiera problemområden och utgöra underlag till
kommunens översiktsplan.
I ett första steg identifierades, sammanställdes och redovisades alla
betydande potentiella dricksvattenresurser inom kommunen: 9 sjöar, 5 åar
och 26 grundvattenresurser, varav 13 i jord och 13 i berggrund.
I nästa steg inventerades de potentiella resurserna med avseende på olika
kriterier såsom kvalitet, kvantitet, nyttjande, befintliga skydd, sårbarhet,
aktuella och framtida risker samt värde av befintliga anläggningar. Med
hjälp av inventeringsunderlag genomfördes därefter en prioritering av
samtliga resurser i ett tredje steg. För prioriteringen valdes tre olika
nivåer: hög, medel, låg. Vissa resurser valdes att inte prioriteras alls. Varje
vald prioriteringsgrad motiverades och för varje resurs lämnades förslag till
skyddsåtgärder. Sammantaget prioriterades 2 sjöar, 4 åar, 20 grundvattenresurser, varav 13 i jord och 7 i berggrund.
Slutligen togs en handlingsplan fram med förslag på konkreta åtgärder som
ska bidra till att skydda prioriterade vattenresurser i ett
flergenerationsperspektiv. Även vilka kommunala enheter som har ansvar
för att genomföra handlingsplanen pekades ut.
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Vattenförsörjningsplanen är kommunens första plandokument av detta slag
och ska betraktas som ett levande dokument vilket bör regelbundet bör
aktualiseras, förslagsvis i samband med uppdatering av VA-plan.
Förslaget är planerat att skickas ut på remiss under tiden 10 januari – 10
mars 2018. Därefter bemöts inkomna yttranden och ändringar redovisas i en
samrådsredogörelse. Ambitionen är att programmet ska antas i
kommunfullmäktige i april 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att skicka
förslag på vattenförsörjningsplan för Ronneby kommun på remiss under
tiden 10 januari 2018 – 10 mars 2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S)
och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna förslag till
vattenförsörjningsplan för Ronneby kommun samt skickar densamma på
remiss under tiden 10 januari 2018 – 10 mars 2018.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
godkänna förslag till vattenförsörjningsplan för Ronneby kommun samt
skicka densamma på remiss under tiden 10 januari 2018 – 10 mars 2018.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 609

Dnr 2015-000435 347

Ansökan avseende införlivande av fastigheter i Västra
Bökevik i Ronneby kommuns verksamhetsområde.
Sammanfattning
Västra Bökeviks VA ekonomiska förening (VBVAEF) och ekonomiska
föreningen Håanabbens VA och Fiber (EFHVAF) anhåller om att införlivas i
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det senare området
omfattas av ett föreläggande från länsstyrelsen att införlivas i kommunalt
verksamhetsområde senast 2018-12-31. Enligt miljöteknik faller båda
områdena inom § 6 vattentjänstlagen.
Bedömning
Västra Bökeviks VA ekonomisk förening (VBVAEF) har inkommit med en
ansökan om införlivande av fastigheter i Västra Bökevik i kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Föreningen driver sedan
sommaren 2013 ett stamledningsnät för vatten och avlopp som kan serva 24
fastigheter. Ledningsnätet projekterades och färdigställdes i nära samarbete
med Ronneby Miljö och Teknik AB. VBVAEF:s nät slutbesiktigades och
godkändes 2013-06-18. Nätet genomfört i enlighet med tekniska
specifikationer som Miljöteknik kräver för att ansluta nätet och dess
fastigheter till allmänna VA-nätet.
I en ytterligare etapp för att ca ytterligare 75 fastigheter ska anslutas till VA
har Ekonomiska föreningen Håanabbens VA och Fiber genomfört samma
samarbete med Miljöteknik. Denna entreprenad är slutbesiktigad och
godkänd 2015-06-17.
Miljöteknik har framfört i ett yttrande att båda områdena hanteras samtidigt
och att kommunfullmäktige fattar beslut om införlivande i VAverksamhetsområde efter garantibesiktning är genomförd.
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Området i Västra Bökevik.
De fastigheter som inte är registrerade i samfälligheten, vid datum för
bildande av verksamhetsområde kommer att anvisas anslutningspunkt och
debiteras av kommunfullmäktige beslutad anläggningsavgift.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att fastigheterna i Västra Bökevik införlivas i
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S)
och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastigheterna i Västra Bökevik (Västra Bökeviks VA
ekonomiska förening, VBVAEF, och ekonomiska föreningen Håanabbens
VA och Fiber, EFHVAF,) införlivas i kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 610

Dnr 2017-000691 239

Remiss - begäran om yttrande över ansökan om
nätkoncession
Sammanfattning
E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen
(Ei) om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning
(nätkoncession för linje). Ansökan avser en 72,5 kV ledning från Djupafors
och Karlshamn T via Hakarp och Tränsum i Ronneby och Karlshamns
kommuner i Blekinge län. Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt
tillstånd.
Ärendet har tidigare skickats till Ronneby kommun på remiss den 15
september 1999 och ska efter komplettering nu genomgå ett förnyat
remissförfarande. Av ert yttrande ska det särskilt framgå om ledningen är
förenlig med detaljplaner och områdes-bestämmelser. Om ledningen går
inom tätbebyggt område vill vi också veta om den berör skolor, förskolor
eller annan liknande verksamhet. Det är viktigt att ni meddelar oss även
annat som kan vara av betydelse. I prövningen tittar vi på bland annat
samhällsbyggnad, miljön och människors hälsa.
Bedömning
Vid Ronneby kommuns yttrande 1999 hade kommunstyrelsen inget att
erinra.
Ledningen berör inga skolor, förskolor eller liknande verksamhet. Ledningen
går inte inom detaljplanelagt område. I förslaget till ny översiktsplan är
ledningen utritad på kartan med markanvändningen för Kallinge, och där har
förslag på nya verksamhetsområden tagit hänsyn till ledningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att
kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget om förlängning av
nätkoncession för en 72,5 kV ledning mellan Djupafors och Karlshamns T
via Hakarp och Tränsum.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att inte ha något att erinra mot förslaget om förlängning av nätkoncession för
en 72,5 kV ledning mellan Djupafors och Karlshamns T via Hakarp och
Tränsum.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 611

Dnr 2017-000591 011

Mat- & Livsmedelsstrategi Blekinge 2018-2025
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge har inbjudit Ronneby kommun att lämna
synpunkter på framtagen remissutgåva av Mat & Livsmedelsstrategi
Blekinge.
Remissyttrandet har tagits fram av Landsbygdsutvecklaren som även
kompletterat med synpunkter från Upphandlingsenheten samt från i Ronneby
kommun inom branschen verksamt, företag.
Bedömning
Remissutgåvan av Mat & Livsmedelsstrategi för Blekinge är en bra
utgångspunkt för våra lokala förutsättningar och visioner för hur näringen
ska utvecklas framöver. Strategin tar tydligt avstamp i principen om
livsmedelsproduktion inom ramen för ekologisk, social och ekonomisk
långsiktighet. Blekinge har många duktiga företag med hög kompetens och
tillsammans med rika naturresurser har länet därmed mycket bra
förutsättningar att utveckla sin livsmedelsproduktion.
Ett förslag till remissyttrande från Ronneby kommun med synpunkter på
några få valda delar har arbetats fram.
Förslag till beslut
På grund av tidsbrist, remissvar ska lämnas till länsstyrelsen senast 20 dec,
föreslås Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att:
-Underteckna och insända remissyttrandet
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 arbetsutskott bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna remissyttrandet samt
översända det samma till Länsstyrelsen i Blekinge län.
________________
Exp:
Länsstyrelsen i Blekinge län
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§ 612

Dnr 2017-000706 170

Ansökan om förordnandeområde för ordningsvakter
enligt 3 § lag (1980:578) om ordningsvakter
Ansökan
Ronneby kommun ansöker om att området enligt bilaga ska omfattas av 3 §
lag (1980:578) om ordningsvakter, LOV, i syfte att låta ordningsvakter verka
inom densamma.
Förordnandet ska omfatta offentliga platser inom avgränsningen (se karta)
dit allmänheten har tillträde.

Bakgrund
Trygghet är en upplevelse som bygger på flera faktorer. Risken att utsättas
för brott är en bidragande faktor, men också andra förhållanden som
överblicken av den fysiska miljön, belysning och närvaro av
trygghetsskapande aktörer har betydelse.
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Under de senaste åren har signaler om ökad otrygghet i centrala Ronneby
framkommit. Detta trots att en motsvarande ökning i olika brottskategorier
inte alltid gått att påvisa. Signaler om ökad otrygghet har kommit bland
annat från polisen, kommunens socialtjänst och från allmänheten. Resultat
av polisens årliga trygghetsmätningar har också påvisat en ökad upplevd
otrygghet i centrala Ronneby.
Från polisens trygghetsmätning 2016:

Centrummiljön har försämrats bland annat genom att ungdomsgäng
uppehåller sig i centrala delar och skapar otrygghet. Det har också under
senaste året i centrala Ronneby förekommit flera större gängrelaterade bråk
som även uppmärksammats i nationell media. Detta har påverkat tryggheten
negativt.
Polismyndigheten har under senaste året påtalat att droganvändandet och
försäljning av droger bland ungdomar och unga vuxna som uppehåller sig i
centrum har ökat. De särskilda insatser som polisen gjort inom centrala
Ronneby med omgivning har stärkt bilden av en uttalad drogproblematik.
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Inför ansökan har också synpunkter inhämtats från
Centrumutvecklingsgruppen, Företagarna och Fritid- och
kulturförvaltningen.
I kommunens dialog med polismyndigheten har framkommit att polisen ser
positivt på om kommunen tillfälligt skulle förstärka närvaron av
ordningshållande personal i stadskärnan. Kommunen uppfattar att polisen
själva anser sig sakna resurser för att avdela tillräckligt antal poliser under
tillräckligt lång tid för att återupprätta och vidare upprätthålla allmän
ordning. Därför bedömer kommunen att kommunalt anlitade ordningsvakter
kan utgöra ett värdefullt komplement.

Bedömning
Den sammanlagda bilden är alltså att allmänhetens upplevda trygghet i
centrala Ronneby minskat under de senaste åren. En ökad närvaro av
kommunens fältarbetare och frivilliga nattvandrare motverkar otrygghet i
utsatta miljöer, men kommunens bedömning är att befintliga åtgärder
behöver kompletteras med ordningsvakter. Dessa ska bidra till
upprätthållande av allmän ordning och arbeta trygghetsskapande genom
kontaktskapande dialog med ungdomar och genom förebyggande råd och
allmän information till allmänheten. Närvaron av ordningsvakter förväntas
också bidra till viss utvändig tillsyn över kommunala fastigheter och annan
egendom i det offentliga rummet och därmed minska skadekostnader till
följd av skadegörelse. Inledningsvis bedöms verksamheten bedrivas främst i
Ronneby centrum.
Sammanfattningsvis ser kommunen att det finns ett särskilt behov och det är
av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att tryggheten i centrala delarna
av Ronneby förstärks under en period med förordnade ordningsvakter, inom
det område som framgår av kartan på denna ansökan.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup
(SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson
(S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38(94)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Protokollsanteckning
Nicolas Westrup (SD) lämnar en protokollsanteckning, till detta protokoll
bifogad bilaga 1.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 613

Dnr 2017-000727 622

Uppföljning av kostpolicyn - mattider i skolan
Sammanfattning
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2017-11-16 § 160
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 160912 att kostpolicyni delen
mattider ska följ as upp årligen. Kostpolicyn föreskriver att skollunchen ska
serveras klockan 11.00-13.00.
Schemaläggning av tiderna i skolrestaurangen sker på respektive skola av
schemaansvarig rektor/lärare. Kostenheten öppnar restaurangerna enligt
skolans önskemål. Kostenheten har informerat skolområdeschefer, rektorer
och förskolechefer om Vilken tid kostpolicyn föreskriver att lunchen ska
serveras. Enligt uppgift från skolområdescheferna börjar skollunchen
serveras enligt följ ande redovisning. På de skolenheter som inte följ er
policyns riktlinjer framkommer även orsakerna.
Bedömning
Sammanfattning av skälen till att matsalar öppnar tidigare än 11.00
-

Matsalar som inte är dimensionerade för antalet elever som går på
skolan.

-

För att minska köbildningen.

-

Schemat hänger ihop med logistiken kopplad till skolskjutsarna.

-

De yngre eleverna reagerar negativt om de väntar för länge med att
äta.

-

Brandskyddskrav gör att vi inte kan servera för många elever lunch
samtidigt.

-

För att uppnå en matsituation där eleverna får äta i lugn och ro.

-

Om tidsschemat kopplat till lunchen läggs för snävt uppstår lätt
flaskhalsar om till exempel en mattransport är försenad.

Förslag till beslut
Föreslår att Utbildningsnämnden tar redovisningen till dagens protokoll.
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Utbildningsnämndens beslut 2017-11-16
Redovisningen tas till dagens protokoll.
Uppdrogs åt Utbildningsförvaltningen att återkomma i frågan då
elevenkätresultaten analyserats i februari 2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
Exp:
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(94)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 614

Dnr 2017-000514 310

Utvärdering av TS - åtgärderna längs Värperydsvägen
Sammanfattning
Trafiksäkerhetsåtgärderna längs Värperydsvägen gjordes efter flera
önskemål från boenden, personalen på förskolan Solvändan och föräldrar
som lämnar/hämtar sina barn från förskolan. Efter färdigställandet har
åtgärderna debatterats flitigt.
Vid samrådsmöte mellan kommunalrådet och Tekniska förvaltningens chef
beslutades om uppdrag att ta fram en opartisk utvärdering av de genomförda
trafiksäkerhetsåtgärderna längs Värperydsvägen.
Bedömning
Tyréns har på uppdrag av Tekniska förvaltningen genomfört en oberoende
granskning av de genomförda trafiksäkerhetsåtgärderna.
Utredningen visar, utifrån de förutsättningar som råder, åtgärderna som
tillräckliga och fungerande för att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade
trafikanter. Några ytterligare åtgärder anses inte vara motiverade på platsen.
Se bifogat underlag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar utredningen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
Exp:
Sattar Zad, tekniska förvaltningen
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§ 615

Dnr 2017-000296 101

Tjänstegarantier Tekniska förvaltningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har givit samtliga förvaltningar i uppdrag att ta
redovisa förslag på tjänstegarantier inom sina respektive
verksamhetsområden.
Bedömning
Svenska Kommunförbundet beskriver tjänstegaranti i skriften ”Att utveckla
tjänstegarantier” från 2002 enligt följande:
”En tjänstegaranti är en av kommunen offentligt deklarerad standardnivå där
standardnivån beskriver vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens
tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens.”
Garantierna bör vara:
• Relevanta – de ska ha tydlig koppling till medborgarnas behov av service
och ha fokus på det som är av intresse för dem.
• Meningsfulla – de ska beskriva garantierna utifrån medborgarnas
synvinkel.
• Utmanande – de ska vara utmanande men realistiska.
• Enkla – de ska beskrivas enkelt och tydligt.
• Mätbara – hur väl de uppfylls ska kunna mätas direkt i verksamheten eller
genom brukarundersökningar.
• Uppföljningsbara – system måste finnas för en kontinuerlig uppföljning.
• Publicerade – de ska publiceras på olika sätt och spridas brett.
• Utvärderas och förbättras – de ska finnas system för utvärdering och
förbättring.
En del kommuner har kopplat kompensationer till garantierna och
klagomålen. Ekonomisk kompensation bör endast ges i verksamheter som är
avgiftsbelagda och att det då måste stå i rimlig proportion till tjänsten och
dess kostnader i övrigt. Kommunförbundet redovisar att kompensationer
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erfarenhetsmässigt inte är så väsentligt för den enskilde. Det viktiga är att
brister rättas till snabbt.
I det arbete Tekniska förvaltningen gjort för att utreda förslag på lämpliga
tjänstegarantier har utgångspunkten varit att fokusera på de delar där
förvaltningen agerar som myndighet gentemot medborgare och näringsliv.
Följande fem områden lokaliserades:


Godkännande av trafikanordningsplaner på kommunens vägnät.



Yttrande på tillståndsansökningar för nyttjande av allmän plats.



Ansökan för p-tillstånd för rörelsehindrade.



Arrendeansökningar.



Ansökan avseende köp av mark.

Efter noggrannare genomgång avseende förslag på garantiutformningar
anser Tekniska förvaltningen att inget av de lokaliserade områdena i
dagsläget bör kopplas till införande av garanti. Istället föreslås att garantier
kopplas till de målområden vi för tillfället jobbar särskilt intensivt med, dvs
service- och bemötandefrågor.
Följande utformning föreslås av Tekniska förvaltningen:
”
Tjänstegarantier för Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningens tjänstegarantier är löften till dig som berörs av våra
uppdrag och tjänster, och de redovisar vad du kan förvänta dig i din kontakt
med oss. Om en tjänstegaranti inte uppfylls kommer Tekniska förvaltningen
arbeta för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen. Du har också
rätt att få en förklaring till varför det inte blev som tjänstegarantin lovade.
Tycker du inte att vi håller vad vi lovar ber vi dig redovisa dina synpunkter
direkt till Tekniska förvaltningen/Förvaltningschefen via
tekniskaforvaltningen@ronneby.se, via besök eller via telefon 0457-61 80
80.
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1. Vi lovar att ge dig god service och gott bemötande i din kontakt
med Tekniska förvaltningen.
Det är viktigt att bli väl bemött i sin kontakt med Tekniska
förvaltningen samtidigt som det är viktigt för oss att hålla en hög
servicenivå.
2. Vi lovar att berörd handläggare återkopplar till dig inom 2
arbetsdagar i ditt ärende när du kontaktar oss via Tekniska
förvaltningens kontaktcenter.
Kontaktcenter nås via tekniskaforvaltningen@ronneby.se, via besök
eller på telefon 0457-61 80 80. Normala felanmälningar för allmänna
platser hänvisas dock för bästa hantering istället till
www.ronneby.se/felanmalan-kommunen.
”
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att införa föreslagna
tjänstegarantier inom Tekniska förvaltningens verksamhetsområden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
Exp:
Emelie Stenborg, tekniska förvaltningen
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§ 616

Dnr 2014-000181 253

Göholm 14:1 Ansökan om förlängning av arrende eller
köp av tomt
Sammanfattning
Sökanden arrenderar sedan 2008 tomt för fritidsbostad i Göhamn och vill
köpa in marken för att eventuellt kunna flytta hit.
När nu Försvaret vill köpa in sin arrenderade mark är det läge att genomföra
även denna försäljning.
Bedömning
Tomtytan beräknas till ca 630 kvm. Denna yta kan dock ändras vid
lantmäteriförrättningen beroende på hur försvaret vill dra sin gräns.
Priset föreslås till 300 kronor/kvm. Köparen står för lantmäteriförrättningen.
Miljö- och Byggnadsnämnden har haft ärendet på remiss och är positiva till
en försäljning under förutsättning att försvarsmakten inte har något att
invända.
Befintligt arrendeavtal upphör i och med att köpet vinner laga kraft.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att besluta godkänna försäljning enligt bilagt Kontrakt
för köp av del av fastighet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S) och
Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet för att
ge försvarsmakten möjlighet att yttra sig innan beslut tas.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att ge
försvarsmakten möjlighet att yttra sig innan beslut tas i frågan.
________________
Exp:
Eva Lydin, fastighetsförvaltare
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§ 617

Dnr 2017-000513 261

Krikonet 1 Ansökan om arrendera kommunägd mark
Sammanfattning
Ägarna till Krikonet 1 önskar arrendera mark i anslutning till sin tomt.
Bedömning
Ägarna till Krikonet 1 önskar arrendera mark i anslutning till sin tomt. Ytan
är tänkt att användas som grönyta och vinterförvaring av båt. Från början
önskades ett större arrende, men ytan har minskats ner till 5 meter längs
tomtgränsen.
En del av den önskade ytan ligger inom detaljplan, den andra delen utanför
detaljplan. Stadsarkitekten påpekar att det inte är lämpligt med ett arrende ur
plansynpunkt då ytan inom detaljplan är planlagd som parkmark/naturmark.
Berörda grannar har tillfrågats och har medgett ett arrende av den större
ytan.
Miljöteknik har inga ledningar i området.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna
arrende enligt bilagt avtal.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S) och Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Tommy Andersson (S) yrkar avslag på tjänsteförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda och
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
godkänna arrende enligt bilagt avtal.
Krikonet 1 – Arrendeavtal (Dnr: 2017-000513 nr. 63113).
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 618

Dnr 2016-000571 261

Hjortsberga 4:162 - Ansöka om arrendera kommunägd
mark
Sammanfattning
Ägarna till Hjortsberga 4:162 önskar arrendera mark i anslutning till sin
tomt.
Bedömning
Ägarna till Hjortsberga 4:162 önskar arrendera mark i anslutning till sin
tomt. Ytan önskas som extra trädgård mest för att hålla rent och snyggt
bakom tomten. Sökanden har också placerat ett mindre vedförråd på
området.
Den önskade ytan ligger inom detaljplan. Stadsarkitekten påpekar att då
marken är allmän platsmark (park) i detaljplanen är det inte planenligt. Det
är inte heller lämpligt då marken väster om ytan man vill arrendera är
planlagd för småindustriändamål.
Småindustrimarken är redan utarrenderad till SMART ENERGY AB som
bebyggt marken med en Mack-container.
Berörda grannar har tillfrågats och medgett ett arrende av den önskade ytan.
Den önskade arrendeytan har tidigare varit utarrenderad.
Miljöteknik har inga ledningar i området.
Vägar och grönområden i Johannishus ingår i en gemensamhetsanläggning
till förmån för Johannishus Vägförening. Ordföranden i vägföreningen har
godkänt ett arrende på önskad yta.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna
arrende enligt bilagt avtal.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Återförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet för att
få ett skriftligt yttrande från samfällighetsföreningen innan beslut fattas.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att få
ett skriftligt yttrande från samfällighetsföreningen innan beslut fattas.
________________
Exp:
Eva Lydin, fastighetsförvaltare
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§ 619

Dnr 2017-000629 101

Internkontroll 2017 återrapportering Tekniska
förvaltningen
Sammanfattning
Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Inom
varje nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschef eller
motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en
god intern kontroll kan upprätthållas.
Tekniska förvaltningen har under 2017 kontrollerat följande
processer/rutiner med tillhörande moment:


Inkommande fakturor (Kostenheten)
o Kontroll av konto för förseningsavgifter



Fordon i verksamhet (Gatu- och Parkenheten,
Lokalförsörjningsenheten)
o Kontroll av märkning av fordon
o Kontroll om fordon används privat



Upphandling/avtal (Kostenheten)
o Kontroll av köptrohet



Egenkontroll (Kostenheten)
o Kontrollera av tid/temperatur i serveringslinje



Närvaro arbetstider (Kostenheten)
o Kontroll av korttidsfrånvaro
o Kontrollera av semester



Skyddsronder (Kostenheten)
o Kontroll av åtgärder efter skyddsrond
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o Kontroll av resvanor – nyttjandet av privata
fordon i tjänst
o Kontroll av resvanor – personalen använder
föreskrivet resesätt
Av dessa visade följande kontrollmoment på avvikelse:
 Kontroll av märkning av fordon
 Kontroll av resvanor – nyttjandet av privata fordon i
tjänst
 Kontroll av resvanor – personalen använder
föreskrivet resesätt

Fordon kommer att märkas under 2018 när upphandlingen, som genomförs
av Kommunikationsenheten, är klar. Efterföljandet av resepolicy kommer att
arbetas med på olika sätt. Vikten av att följa den kommer att kommuniceras
på APT, tillsammans med riktlinjer om hur. Det finns också budgetmedel
sökta för att täcka kostnaden.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KSau föreslår KS att notera
informationen till protokollet.
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 beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 620

Dnr 2017-000504 007

Remiss - Revisionsrapport om granskning av
krisberedskap
Sammanfattning
Revisorerna rapport utmynnar i fem identifierade förbättringsområden.
Rekommendationerna återfinns nedan med efterföljande kommentar och
eventuellt förslag till ytterligare hantering.
1. Säkerställa att det finns relevanta och uppdaterade styrdokument inom
områdena för krishantering, informationssäkerhet och vattenförsörjning,
Inom området central krishantering har en rad dokument uppdaterats, som
revisorerna påpekar, och dessa bedöms täcka kommunens grundläggande
behov. Beträffande informationssäkerhet är ett antal dokument under
beredning exempelvis ”Informationssäkerhetspolicy”, ”Riktlinjer för
insamling av personuppgifter” samt ”rutiner för anmälan av
personuppgiftsincidenter”.
När det gäller vattenförsörjning är en nödvattenplan under beredning och kan
förväntas klar för beslut före 1:a kvartalet år 2018.
2. Säkerställa att det finns beredskap inför det att dataskyddsförordningen
träder i kraft i maj år 2018, inte minst genom tydliggöra ett sådant uppdrag,
Att i sammanhanget definiera begreppet beredskap inför att en lag
introduceras kan vara svårt att tolka. Vi transformerar begreppet till att det
ska finnas kunskap/system för att hantera konsekvenserna i organisationen
och att de som har särskilda behov är utbildade. Kommunen behöver
tydliggöra rollfördelningen på systemnivå. I första hand mellan
Kommundirektör, Informationssäkerhetsansvarig och it- chef.
Informationssäkerhetsansvarig är under rekrytering och utbildning för
tjänstepersoner i kommunen är inplanerad till början av år 2018.
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3. Inom ramen för sitt ansvar för planering, samordning och uppsikt
säkerställa att nämnder och bolag fullgör sina fastställda åtaganden inom
området krishantering, inte minst fastställande av verksamhetsspecifika
krishanteringsplaner.
År 2016/17 har planering av krishanteringsförmåga koncentrerats på
kommunens centrala krishanteringsförmåga. I det sammanhanget har även, i
första hand på tjänstemannaplanet, personer med befattningar i skilda
verksamheter (nämnder/bolag) engagerats för att på så sätt sprida kunskapen
om kommunens arbetssätt vid exempelvis extra ordinära händelser.
Utbildningar i stabsarbete har genomförts såväl år 2017 som år 2018, med
instruktörer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Vidare har initiativ tagits för att förenkla och samordna respektive
nämnds/bolags krisplaner. Tre nämnder har upprättade planer.
Kommunstyrelsen kommer att se över rutiner för återrapportering och skärpa
uppföljningen.
4. Säkerställa att det genomförs en risk- och sårbarhetsanalys som bygger på
möjliga händelser och konsekvenser ur ett brett perspektiv (dvs inte bara
scenariostyrda händelser)
Inför den kommande mandatperioden, med start år 2018, påbörjas arbetet
med förnyad kommunal risk- och sårbarhetsanalys.
Revisionens synpunkter kommer i det sammanhanget att tas i beaktan.
5.Tydliggöra ansvarsförhållandena vad gäller upprättande av
handlingsprogram till skydd mot olyckor.
Kommunens ansvar som följer av lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
har överförts till Kommunalförbundet räddningstjänsten östra Blekinge.
Detta regleras i en förbundsordning. Räddningstjänsten fastställer för egen
del de handlingsprogram som erfordras.
Utformningen av förbundsordningen avspeglar delvis en annan ambition än
vad som lagen kräver. Avsikten var att kommunen skulle fastställa ett
förebyggande program efter, förslag från Räddningstjänsten, som sträckte sig
ut i kommunens verksamheter inte bara kring att förebygga bränder utan
även att förbygga andra olyckor.
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Flera av de insatser som på detta sätt lyftes fram i handlingsprogrammet
visade sig reglerades i andra styrdokument eller motiverades av andra
intressen.
Kommunstyrelsen avser att vid lämpligt tillfälle föreslå revidering av
Förbundsordningen för att bättre spegla ansvarsfördelningen mellan olika
aktörer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att till Kommunrevisionen avlämna yttrande enligt förslaget ovan.
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 beslutar föreslå kommunstyrelsen avlämna
yttrande enligt förslaget ovan till kommunrevisionen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 621

Dnr 2017-000738 101

Informationsärende - Aktuellt från Tekniska
förvaltningen
Sammanfattning
Tillförordnad förvaltningschef för tekniska förvaltningen, Anders Engblom,
ger information om aktuellt från tekniska förvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Anders Engblom, kommunstrateg
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§ 622

Dnr 2017-000698 214

Remiss - Samråd för förslag till ny detaljplan för Hoby
1:73 m.fl (Lindebo)
Sammanfattning
Adress: Parkvägen 5, Bräkne-Hoby, Ronneby kommun
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2015-03-26 KF § 80 upprättat ett
förslag till ny detaljplan för Hoby 1:73 med flera fastigheter (Lindebo) i
Bräkne-Hoby, Ronneby kommun.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad av det
befintliga vård- och äldreboendet Lindebo med 30 - 40 lägenheter. Under
våren 2017 har WSP på uppdrag av Ronneby kommun utfört
markundersökningar på Hoby 1:26 och Hoby 1:73 för att klarlägga frågor
om markföroreningar, de geotekniska förutsättningarna på platsen,
trafikbullrets påverkan' samt en riskbedömning i förhållande till Blekinge
kustbana.
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 följ ande 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.
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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
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.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till ny detaljplan
för Hoby 1:73 med flera fastigheter.
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 beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte
ha något att erinra mot förslaget till ny detaljplan för Hoby 1:73 med flera
fastigheter.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

61(94)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 623

Dnr 2017-000707 214

Remiss - Samråd om förslag till detaljplan för Kv.
Gertrud
Sammanfattning
Adress: Järnvägsgatan 3, Ronneby stad, Ronneby kommun
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2016-08-18 MBN § 148 upprättat
ett förslag till ny detaljplan for kvarteret Gertrud i centrala Ronneby stad,
Ronneby kommun.
Syftet med att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Gertrud är att
möjliggöra en förtätning med nya bostäder i ett centralt och
kollektivtrafiknära läge samtidigt som den befintliga kvartersstrukturen kan
fullföljas.
Bedömning
I kvarteret Gertrud gäller idag fyra olika planer:
Nr. 21, Förslag till ändring av stadsplan för kv. Gertrud, laga kraft 1961-0926.


Nr. 107, Detaljplan för kv. Herta m.fl., laga kraft 1993-03-11.



Nr. 108, Detaljplan för del av kv. Gertrud, laga kraft 1992- 10-06.



Nr. 124, Detaljplan för kv. Gertrud (Stä. 103 m.fl.), laga kraft 1998-1
1 -29.

I de gällande planer som haft en genomförandetid så har genomförandetiden
löpt ut. I och med att planerna avser enskilda delar av kvarteret saknas idag
en helhetssyn beträffande planbestämmelser i kvarteret. Delar av planerna
stämmer dessutom inte överens med pågående markanvändning. Detta avser
främst planerna nr. 21 och nr. 124 där gränsen mot Gustaf Arnolds gata inte
stämmer överens mellan kvartersmark och allmän plats.
Med anledning av planområdets närhet till Blekinge kustbana har vissa
restriktioner införts på plankartan beträffande de nya byggnadernas
utformning. För kvarteret har samma riskbedömning använts som vid
upprättandet av detaljplan nr. 413 för området Kilen då samma
grundförutsättningar bedömts föreligga. Denna fråga har även samråtts med
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Länsstyrelsen Blekinge Län i samband med samråd for behovsbedömningen
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
De begränsningar som angivits på plankartan utifrån gällande riskbedömning
är att bostadsentréer skall placeras med möjlighet till utrymning mot
innergården. Detta för att boende inte ska utrymmas mot spärrområdet i det
fall att en olycka med exempelvis farligt gods skulle inträffa i närområdet.
För att hantera trafikbullerfrågan främst utmed Järnvägsgatan och Gångbro
gatan har följande planbestämmelse tillförts plankartan för att garantera de
boende en ljuddämpad sida:
”f- Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet
ska orienteras mot en ljuddämpad sida ”
Gällande regleringar av den kulturhistoriskt värdefull bebyggelsen utmed
Gustaf Amolds gata har uppdaterats på flera sätt. Bestämmelserna har både
skärpts och lättats i olika delar genom att förvanskningsförbudet har
preciserats. Bestämmelserna har samtidigt lättats genom att mängden
punktprickad mark som inte får bebyggas har minskats. Denna mark har
istället på flera platser ersatts av korsmarkerad mark som tillåter att uthus
eller liknande byggnader får uppföras.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till ny detaljplan
för kvarteret Gertrud.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C) och Malin Norfall (S).
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 beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte
ha något erinra mot förslaget till ny detaljplan för kvarteret Gertrud.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 624

Dnr 2017-000734 260

Informationsärende - Saneringskostnaden och
saneringsalternativ på Risatorp 2:2 m.fl
Sammanfattning
Exploateringschef Anna Hansen och planarkitekt Peter Robertsson ger
information om saneringskostnad och saneringsalternativ på Risatorp 2:2
m.fl.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S),
Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringschef
Peter Robertsson, planarkitekt
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§ 625

Dnr 2016-000396 252

Kalleberga 9:18 - Inlösen av mark enligt detaljplan 404
Beslut
Ärendet utgår.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringschef
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§ 626

Dnr 2017-000658 253

Ansökan om direktanvisning på Bustorp 1:26 mf.l .
Sammanfattning
BoKlok Mark och exploatering AB har sedan planprogrammet för Risatorp
påbörjades visat intresse för aktuellt markområde på bland annat fastigheten
Bustorp 1:26. Önskemål om direktanvisning finns och förslag till
markanvisningsavtal är upprättat.
Bedömning
BoKlok Mark och exploatering AB har sedan planprogrammet för Risatorp
påbörjades visat intresse för aktuellt markområde på fastigheterna del av
Bustorp 1:25 och 1:26 samt del av Risatorp 1:10. För området finns
planuppdrag och företagets önskemål är att kunna få direktanvisning för att
kunna fortsätta med skisser och tankar kring området i nära relation med
planarbetet. Om företaget och kommunen arbetar i ett nära samarbete under
planprocessen möjliggör det för parterna att kunna komma igång snabbt med
exploatering av området och göra en byggstart möjligt fort efter antagen
detaljplan. Förslag till markanvisningsavtal är upprättat.
Ett markanvisningsavtal ger företaget under begränsad tid möjlighet att
projektera och ta fram handlingar till bygglovsprocessen.
Markanvisningsavtalet följs sedan av ett genomförandeavtal och köpeavtal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna ansökan om direktanvisning
på Bustorp 1:26 m.fl.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
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 beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna ansökan om direktanvisning på
Bustorp 1:26 m.fl.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 627

Dnr 2017-000730 252

Ansökan om direktanvisning på Kilen - C4-Hus
Sammanfattning
C4-Hus AB har ansökt om direktanvisning på kvarteret Kilen. Området som
företaget är intresserade av är mellan röda magasinet och Ronnebyhus
(benämnt fastighet 3). Företaget har lämnat ett första skissförslag som
omfattar ca 40 lägenheter i bostadsrättsform.
Bedömning
C4-Hus AB har ansökt om direktanvisning på kvarteret Kilen. Området som
företaget är intresserade av är mellan röda magasinet och Ronnebyhus
(benämnt fastighet 3). Företaget har lämnat ett första skissförslag som
omfattar ca 40 lägenheter i bostadsrättsform. C4-hus är villiga att diskutera
vidare kring utformning, antal våningar, antal lägenheter och huskropparnas
placering på tomten. Företagets etableringsansvarige samt representanter
från kommunen, däribland exploateringsingenjör och stadsarkitekt, har
dialog kring utformning och placering. Gällande C2C-biten är företaget
medvetna om vad som krävs för byggnation på Kilen samt att de har att
förhålla sig till kvalitetsprogrammet för Kilen.
C4-hus har deltagit på aktörsmöte för exploatörer på Kilen för att få en
uppfattning om närliggande fastigheters projekt och utformning. Förslag till
markanvisningsavtal finns upprättat.
C4-hus är även på gång med etablering av bostadsrättslägenheter i
Droppemåla.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna direktanvisning för C4-hus på
kvarteret Kilen.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S) och
Tommy Andersson (S).
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 beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna direktanvisning för C4-hus på kvarteret
Kilen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 628

Dnr 2017-000731 303

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för
Bustorp 1:10-1:17 gällande spillvatten och vatten.
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med en anhållan om utökning
av verksamhetsområde för Bustorp 1:10-1:17 gällande spillvatten och vatten.
Bedömning
Aktuella fastigheter ligger i nära anslutning till befintligt
verksamhetsområde, se bilaga, och därmed föreligger ett kommunalt ansvar
för vatten och avlopp enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. På
fastigheterna Bustorp 1:10-1:17 är nära förestående exploatering på gång.
Fastigheterna ska bebyggas med parhus i bostadsrättsform och behovet av
kommunalt VA är stort. Exploatering kommer att påbörjas under första
halvan av 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Bustorp 1:10-1:17 i
verksamhetsområde för VA.
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 beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Bustorp 1:10-1:17 i
verksamhetsområde för VA.
________________
Exp: Kommunstyrelsen
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§ 629

Dnr 2017-000732 303

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för Östra
Infarten gällande spillvatten och vatten.
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med anhållan om utökning av
verksamhetsområde för Östra Infarten (del av Gärestad 1:13) gällande
spillvatten och vatten.
Bedömning
Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka
verksamhetsområdet är den pågående detaljplanen för del av Gärestad 1:13.
På fastigheten ska ett nytt verksamhetsområde för handel och verksamheter
bildas. Fastigheten ligger relativt nära befintligt verksamhetsområde. För
tänkt bebyggelse på platsen är det viktigt med kommunalt VA och något
annat alternativ finns egentligen inte.
Miljöteknik har föreslagit ett mindre område för utökning av
verksamhetsområdet. Kommunen önskar att hela området enligt bilaga 1 tas
med i det utökade verksamhetsområdet. Det för att efter pågående detaljplan
är tanken att ytterligare en detaljplan ska startas för att möjliggöra flera
etableringar. Således bör i hela området tas med i utökningen redan från
början.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att införliva del av Gärestad 1:13 i
verksamhetsområde för VA.
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 beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att införliva del av Gärestad 1:13 i verksamhetsområde
för VA.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 630

Dnr 2017-000676 819

Samlingslokaler i Ronneby kommun - åtgärdspunkter
och strategiförslag
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-10-19 § 154
En slutrapport gällande motionen från kommunfullmäktigeledamot Sune
Håkansson, RP, redovisades på augustimötet § 117, fritid- och
kulturnämnden. Slutrapporten godkändes och lades till handlingarna.
Ärendet återremitterades med motiveringen att en plan där åtgärdspunkter
och ett strategiförslag skall bifogas ärendet.
Förslag till åtgärder finns inskrivna i utredningen under punkterna 4.3 sid 18,
5.1.3 sid 20, 5.2 sid 20 samt 12.1 sid. Utredningen ger en fullödig bild av
kommunens tillgång på samlingslokaler, både de som kommunen har eller
kan ha inflytande över och övriga lokaler. Den ger också en bra geografisk
översikt över tillgången i hela kommunen.
Bedömning
En viktig slutsats vad gäller behovet i stort är att det inte finns någon brist på
samlingslokaler i Ronneby kommun. På de orter där tillgången är lägre
föreslås att kommunen underlättar samutnyttjande.
Förvaltningen ser en viss brist på samlingslokaler för över 150 personer,
vilket kan ge problem framöver. Behovet täcks idag av kommersiella lokaler
vilket ligger i ett helt annat kostnadsläge.
För de 14 kommunägda samlingslokalerna föreslås att gemensamma regler
och anvisningar för uthyrning upprättas och att en samordning av taxorna
genomförs. Att samtliga lokaler läggs in i kommunens bokningssystem som
är under upphandling. Detta hålls aktuellt genom fritid- och
kulturförvaltningen vilket innebär en ökad administrativ uppgift.
En förteckning upprättas de 17 hembygdsgårdar, Folkets Hus- och
samhällsföreningar som har definierade samlingslokaler med adresser och
kontaktuppgifter. Förteckningen hålls aktuell genom fritid- och
kulturförvaltningen. Även detta är en ny uppgift som leder till ökad
administration.
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Förslag att skärpa kraven vad gäller tillgänglighet för allmänheten för att
erhålla bidrag: samlingslokaler ska vara tillgänglig för allmänheten, skolor,
lokala föreningar och organisationer.
Kommunägda föreningslokaler förslås endast upprätta interhyresavtal med
en förvaltning. Här föreslås fritid- och kulturförvaltningen. Alternativet är
direktavtal med lokalförsörjningsenheten och tekniska förvaltningen. All
form av kostnad för subventionerad hyra tas av fritid- och kulturnämnden.
Anläggningar/ lokaler ska om möjligt vara disponibla att hyra ut till
allmänhet, skolor, lokala ideella föreningar och organisationer för av
kommunen fastställd taxa.
21 lokaler som föreningar hyr av annan än kommunen. För de som erhåller
bidrag föreslås att motkravet är: att anläggningen/ lokalen ska om möjligt
vara disponibel för allmänhet, skolor, lokala ideella föreningar och
organisationer.
Nya rutiner för investeringar i anläggningar. Fritid- och kulturförvaltningen
föreslår att föreningarna blir skyldiga att lägga fram en långsiktig
investeringsplan för sina lokaler så att fiitid- och kulturförvaltningen planera
sin investeringsbudget och arbeta mer strategiskt och proaktivt.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar godkänna ovanstående punkter som
förslag till åtgärdspunkter och ett strategiförslag. Med ovanstående
komplettering förslås ärendet skickas till KSAU för vidare hantering.

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-10-19
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna ovanstående punkter som
förslag till åtgärdspunkter och ett strategiförslag.
Med ovanstående komplettering översänds ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott för vidare hantering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

76(94)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 631

Dnr 2016-000214 292

Soft Center Arena - utformning av utbyggnad och
ombyggnad
Sammanfattning
Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-11-23 § 164
Fritid- och kulturförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen
fått i uppdrag att presentera ett förslag till om- och tillbyggnad av Soft
Center Arena.
Samtliga föreningar som bedriver verksamhet i arenan har fått möjlighet att
komma med förslag. Det förslag som presenteras ligger i linje med de krav
som ställs för verksamheten samt de förslag som inkommit från
föreningarna.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen är
överens om att det presenterade förslaget enligt bilaga, ligger i linje med de
krav som ställs på en modern isarena samt inom ramen för avsatta medel.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna presenterade förslag på
planlösning för om- och tillbyggnad av Soft Center Arena enligt bilaga och
att ärendet hänskjuts för vidare hantering till Kommunstyrelsen.

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-11-23
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterat förslag på
planlösning for om- och tillbyggnad av Soft Center Arena, enligt bilaga och
hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för Vidare hantering.
Att upphandlingen kompletteras med löst golv för andra Verksamheter.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Malin Norfall (S) och Tommy Andersson (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt att
kontakt tas med idrottsföreningarna i Kallinge för dialog om presenterat
förslag innan beslut tas i kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
godkänna presenterat förslag på planlösning for om- och tillbyggnad av Soft
Center Arena, enligt bilaga.
Innan beslut tas i kommunstyrelsen ska kontakt tas med idrottsföreningarna i
Kallinge för dialog om presenterat förslag.
________________
Exp:
Thomas Andersson, fritid- och kulturförvaltningen
Kommunstyrelsen
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§ 632

Dnr 2017-000735 806

Förslag till taxor och avgifter för fritid- och
kulturnämnden
Sammanfattning
Under § 150/2017 återremitterade fritid- och kulturnämnden två punkter i det
presenterade taxeföreslaget. Det gällde ärende nr 3; husvagnsuppställning
och ärende nr 8; verkstäder och repetetionslokaler mm. Ett reviderat
taxeförslag presenteras för ledamöterna.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-11-23
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterat förslag till taxor
för fritid- och kulturnämnden 2018 med följ ande revideringar:
Punkt 3 Husvagnsuppställning; Aspan och Saxemara taxa 5 000 kr exkl el
enligt gällande beslut fattat av kommunfullmäktige.
För tilldelning av plats skall förannonsering för intresseanmälan göras. Om
intresseanmälan överstiger antalet tillgängliga platser, ska fördelning ske via
lottning.
Punkt tolv Fiskekort och roddbåtar; Barn under 12 år fiskar kostnadsfritt på
vuxens fiskekort i dennes sällskap.
Punkt 1:14 Brunnsbadet och simhallar på sidan 9; Ta bort texten längts ner;
Barn 0-6 år gratis.
Att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att inför nästa års
taxeförändring se över möjligheten att frigöra en eller två repetetionslokaler
för kortare hyresperiod, tex dag hyra.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S),
Kenneth Michaelsson (C) och Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 633

Dnr 2017-000736 800

Fredriksbergs BK - Förslag till överenskommelse med
föreningen 2017-2018
Sammanfattning
Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-11-23 § 174
Fritid- och kulturnämnden beslutade på oktobermötet 2017 § 155 att
återremittera ärendet gällande Fredriksbergs BK:s drift av isarenan Lugnevi.
En skyndsam översyn ska ske av det befintliga avtalet i dialog med
kommunjuristen. Vid ett möte med ordföranden i föreningen den 26 oktober
kom vi överens om att jag som förvaltningschef skriver en garanti att
Fredriksbergs BK driver anläggningen under säsongen 2017-18. Annars kan
de inte bemanna anläggningen och anställa någon. Denna garanti är skriven.
Likaså har jag beviljat ett driftsbidrag på 200 tkr för 2017. Detta var sedan
tidigare avsatt i budget.
Vi är också överens om att en ömsesidig uppsägning av det befintliga avtalet
ska ske till säsongen 2018-19. Eftersom nuvarande avtal är grundat på ett
fullmäktigebeslut och underskrivet av Roger Fredriksson, kommunstyrelsens
ordförande 2012. Det innebär att uppsägningen borde hanteras på samma
nivå.
Uppfattningen gällande avtal för 2018-19 och framåt från kommunjuristen är
att det bör ske en upphandling eftersom det handlar om större belopp om
detta ska hanteras juridiskt korrekt. Tidsmässigt går det inte att skyndsamt
hantera detta, så det krävs en lösning för nuvarande säsong och under
rådande avtal.
Bedömning
För att anläggningen ska driftas av föreningen hela vintersäsongen krävs en
lösning för jan-mars 2018. Mitt förslag är att Fredriksbergs BK beviljas en
garantisumma på 250 tkr. Då ingår även schemaläggningsarrsvarför hela
säsongen, vilket inte tidigare ersatts, samt kompensation för
kostnadsuppräkningar från 2012.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar
-
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-

att föreslå fullmäktige godkänna att förvaltningen får i uppdrag
genomföra en juridiskt korrekt överenskommelse av hantering av
drift inför säsongen 2018-19 och framåt beroende på utlåtande och
underlag från kommunjurist. Det kan komma att handla om
upphandling.

-

att ett garantibelopp på 250 tkr beviljas föreningen för drift under
jan-mars 2018.

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-11-23
Fritid och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna en ömsesidig uppsägning av befintligt avtal inför säsongen 2018 19.
Föreslå att kommunfullmäktige godkänner att förvaltningen får i uppdrag
genomföra en juridiskt korrekt överenskommelse av hantering av drift inför
säsongen 2018-19 och framåt beroende på utlåtande och underlag från
kommunjurist. Det kan handla om upphandling.
Att ett garantibelopp på 250 tkr beviljas föreningen för drift under jan-mars
2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 634

Dnr 2017-000667 101

Utvärdering av tidigare medborgarundersökningar och
förslag på framtida utformning
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i § 140/2017 att uppdra åt kvalitetsgruppen att
inför 2018 års medborgarundersökning utvärdera tidigare mätningar och
återkomma med förslag på utformning av undersökningen.
Ronneby kommun har under ett antal år genomfört SCB:s medborgarundersökning bland kommuninvånarna. 2015 och 2017 gjordes uppehåll
men 2018 ska undersökningen göras på nytt.
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning. Den mäter vad
kommuninvånarna tycker om kommunen. I vissa fall, där verksamheterna
inte gör egna mätningar och där alla kommuninvånare kan sägas ha
erfarenhet, påminner den om en brukarundersökning. Ett sådant fall kan vara
området gator och vägar.
Utvärdering av tidigare medborgarundersökningar
Medborgarundersökningen har de tre senaste tillfällena genomförts 2013,
2014 och 2016 i Ronneby. Den har tre huvudområden:
1. Nöjd-Region-Index (NRI):
NRI innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Några
exempel är frågor om arbetsmöjligheter, kommersiellt utbud och trygghet.
Detta är områden som kommunen bara har en viss eller liten påverkan på.
Utfallet för Ronneby är genomgående sämre än för genomsnittet i riket.
2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI):
NMI innehåller frågor där kommuninvånarna bedömer kommunens
verksamheter t ex förskola, kultur eller äldreomsorg. Här är kommunens
resultat nästan i paritet med genomsnittet i riket.
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3. Nöjd-Inflytande-Index (NII):
NII innehåller frågor om hur kommuninvånarna uppfattar inflytande,
information, förtroende m m. Utfallet ligger några enheter under
genomsnittet i riket.
Frågorna i Medborgarundersökningen är mycket allmänt ställda. När det
gäller kommuninvånarnas synpunkter på kommunens verksamheter (NMI)
ser frågorna ut enligt följande mall: ”Vad tror eller tycker du om
äldreomsorgen i din kommun?”. Liknande upplägg för frågorna gäller för
NRI där ett exempel är: ”Hur ser du på möjligheterna att få arbete inom
rimligt avstånd?” samt inom NII där ett annat exempel är: ”Vad tror eller
tycker du om hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa?”.
Denna typ av frågor väcker endast nya frågor för den som ska analysera
resultatet. Man vet inte vad de svarande har vägt in när de svarat och därför
är det svårt att ta fram förbättringsåtgärder. Undersökningen kräver
fördjupade undersökningar och/eller intervjuer av fokusgrupper.
Under de senaste åren har sådant övergripande, strukturerat arbete inte
utförts. Ett sådant arbete tar mycket tid och kräver stora personella insatser.
Vid diskussioner i kommunnätverk framkommer det att detta är inget unikt
problem för Ronneby kommun.
Vid kontakter med andra kommuner visar det sig att det är ovanligt att större
åtgärder vidtagits. De flesta kommuner nöjer sig med att följa utvecklingen.

Förslag på framtida utformning
Medborgarundersökningen är en standardenkät som Statistiska Centralbyrån
erbjuder (SCB). Frågornas innehåll går inte att påverka. Att undersökningen
är standardiserad medför flera fördelar:
-
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Den är förhållandevis billig att beställa. Om Ronneby hade gjort
undersökningen på egen hand hade det inneburit stora personella
insatser.
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-

Ronneby kan jämföra sig med andra kommuner eftersom de har
exakt samma frågor och upplägg. Vi kan ta kontakt och lära från dem
som har höga värden.

-

Ronneby kan jämföra sig med sig själv historiskt – har vi blivit bättre
eller sämre?

Det är dock möjligt att köpa tilläggsfrågor. Hittills har intresset varit lågt i
Ronneby kommun. Det finns exempel på kommuner som gör det och
områden som detta kan vara är t ex miljö eller trafik. Ronneby skulle kunna
använda tilläggsfrågorna för att fördjupa sig i något område som vi upplever
som viktigt men där utfallet varit mindre bra. Det är dock viktigt att komma
ihåg att svarsfrekvensen kan påverkas negativt då kommuninvånarna får
ännu fler frågor att besvara. Tilläggsfrågorna kan inte heller användas för att
jämföra oss med andra kommuner då de är unika för Ronneby. Om Ronneby
väljer att köpa tilläggsfrågor måste dessa vara väl genomtänkta så vi får svar
som vi kan arbeta vidare med.
Att påverka attityder tar lång tid och resultaten är ofta detsamma över åren.
Små resultatförändringar kan man inte lita på då dessa ofta ligger inom
felmarginalen. Det händer dock att enstaka områden råkar ut för kraftiga
resultatförändringar och det kan vara viktigt att fånga upp dessa. Detta beror
i så fall ofta på större händelser i samhället. Medborgarundersökningen
kostar en del att genomföra för kommunen. Därför anser vi att det kan vara
lämpligt att genomföra medborgarundersökningen vartannat år.
Några förbättringsområden
1. Det är viktigt att få till stånd kunskap och diskussion om och kring
Medborgarundersökningens resultat. Internt bör resultatet upp i olika forum t
ex kommunstyrelsen, nämnder, ledningsgrupper och på arbetsplatsträffar. Då
kan undersökningens resultat ses som en del av omvärldsbevakningen och ett
komplement till brukarundersökningarna. Externt bör den kanaliseras via
hemsidan och massmedia.
2. För områden där det är tydligt vem som äger frågan och där resultatet är
dåligt kunde kommunstyrelsen begära in en fördjupad analys med förslag till
förbättringsåtgärder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

85(94)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

3. Undersökningen innehåller fritext där den svarande kan lägga till
kommentarer. Dessa kommentarer bör ses över mer noggrant och, i
förekommande fall, ställas till berörd tjänsteman eller förvaltning.
4. Mycket kritik har framfört, med all rätt, mot den låga svarsfrekvensen. För
Ronnebys del var svarsfrekvensen 54 % år 2014 för att sjunka till 42 % år
2016. Denna trend ser likadan ut över hela riket och 2017 tycks rikssiffrorna
ha fallit ytterligare något. Men att resultaten fortfarande är trovärdiga stärks
av att de är ganska jämna över åren. Nackdelen med låg svarsfrekvens är att
felmarginalen blir väldigt stor – man kan inte längre säga att förändringar på
kanske 3-4 enheter är statistiskt säkerställda.
SCB arbetar med att förbättra svarsfrekvensen. Ett förslag de lagt fram är att
skicka ut undersökningen till fler hushåll men detta kommer att bli dyrare för
kommunerna. Det finns även sådant som vi som kommun kan göra t ex
-

ökad marknadsföring via hemsidan, Facebook, Instagram och
liknande kanaler,

-

annonsering i tidningar,

-

pressmeddelanden,

-

särskild försättssida i undersökningen som visar att det är Ronneby
kommun som efterfrågar och inte staten eller SCB m m. Många
kommuner arbetar redan i dag med att försöka förbättra
svarsfrekvensen på ovan beskrivna sätt men de har inte märkbart
bättre svarsfrekvens.

Ett sätt att påverka svarsfrekvensen skulle kunna vara feedbacken till
kommuninvånarna när rapporten väl kommer – att visa att vi på olika sätt
arbetar med resultatet t ex genom att rapporten läggs ut och kommenteras på
hemsidan, att förbättringsåtgärder redovisas och att pressmeddelanden
skickas ut. Detta är ett utvecklingsområde för Ronneby.
Vissa kommuner använder Medborgarundersökningen i sin styrning.
Medborgarundersökningen bygger dock på attityder och kommunen som
organisation är knappast ensam om att styra hur invånarna uppfattar sin
omgivning. Därför känns det inte meningsfullt att använda undersökningen
som en indikator om kommunen lyckats bra i sitt arbete eller inte.
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Omdöme/Slutsatser
Det är tveksamt om föreslagna förbättringar kommer att leda till någon reell
resultatförändring i kommande undersökningar. Det huvudsakliga syftet med
undersökningen borde vara att vi ska kunna använda undersökningens
resultat i ett förbättringsarbete men det har alltså visat sig vara mycket svårt
att få till stånd.
Ronneby har redan i dag ett antal undersökningar som är riktade direkt mot
brukarna. Några exempel finns inom hemtjänst, särskilt boende, förskola,
grundskola, gymnasieskola. hyresgäster i kommunens lokaler som är
näringsidkare, kommunens lekplatser och inom IFO finns undersökningar
när det gäller sociala barnavården, ekonomiskt bistånd, missbruk och
sysselsättningen. Även inom folkhälsa finns det exempel på undersökningar i
form av LUPP:en m m. Kanske är det bättre att i ökad utsträckning fokusera
kring förbättringsåtgärder för dessa undersökningar.
Kvalitetsgruppen kan se två alternativa förslag till beslut.
Förslag till beslut
Alt 1:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
tills vidare inte genomföra Medborgarundersökningen

Alt 2:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
inför 2018 års Medborgarundersökning
uppdra åt kommunledningen att med restriktion se över behovet av och
eventuellt komplettera undersökningen med tilläggsfrågor
uppdra åt kommunledningen att vidta åtgärder enligt ovan som verkar för att
höja svarsfrekvensen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

87(94)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

uppdra åt nämnder och förvaltningar att diskutera och sprida resultatet av
Medborgarundersökningen 2018 samt
att efter 2018 genomföra Medborgarundersökningen vart tredje år.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 635

Dnr 2017-000737 002

Ordning avseende ersättare som ställföreträdande
kommundirektör i Ronneby kommun

Bedömning
För att säkerställa möjligheterna att vid ordinarie kommundirektörs (KD)
frånvaro kunna hantera nödvändiga beslut i enlighet med gällande
delegationsordning och på ett för organisationen effektivt sätt föreslås
fastställande av fast turordning för ersättare att tjänstgöra som
ställföreträdande kommundirektör.
Nedan framgår vilka som föreslås ska tjänstgöra som kommundirektör vid
ordinarie befattningshavares frånvaro. I de fall det föreligger förhinder för
ställföreträdarskap enligt fastställd ordning utser ordinarie KD vem av de
listade som övertar ställföreträdarskapet.
Med frånvaro avses semester, sjukdom eller annan omständighet som
innebär att KD inte kan fullfölja de åtaganden som följer av uppdraget.
Vid planerad frånvaro ska KD underrätta Kommunstyrelsens arbetsutskotts
presidium, övriga i ordningen, enhetscheferna vid
kommunledningsförvaltningen samt förvaltningscheferna om att
ställföreträdande KD övertar ledningen och för vilken tid det sker.
Stf kommundirektör ska informera KD om alla beslut som denne fattat under
tiden han/hon varit tjänstgörande stf KD. Lämpligen sker detta per e-post.
Föreslagen ordning för ställföreträdarskap:
1. Kommun- och integrationsstrateg Tommy Ahlquist
2. Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson
3. Ekonomichef Johan Sjögren
4. Kommunstrateg/Säkerhetssamordnare Anders Engblom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

89(94)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen
beslutar att tjänstgöring som stf kommundirektör sker enligt ordningen:
1. Kommun- och integrationsstrateg Tommy Ahlquist
2. Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson
3. Ekonomichef Johan Sjögren
4. Kommunstrateg/Säkerhetssamordnare Anders Engblom
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredrikson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att tjänstgöring som stf kommundirektör sker enligt ordningen:
1. Kommun- och integrationsstrateg Tommy Ahlquist
2. Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson
3. Ekonomichef Johan Sjögren
4. Kommunstrateg/Säkerhetssamordnare Anders Engblom.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 636

Dnr 2017-000003 101

Information från kommundirektören
Kommundirektör Magnus Widén ger information i ärendet.
Sammanfattning
Informationen berör:
-

Medarbetarundersökningen för år 2017.

-

Arbetet med digitala vägskyltar.

-

Förfrågan från Blekinge Läns tidning (BLT) om debatt mellan de
politiska företrädarna på torget.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V),
Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) och
Nicolas Westrup (SD).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 637

Dnr 2017-000005 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Föreligger ingen information om kurser eller konferenser under dagens
sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 638

Dnr 2017-000006 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningsärende föreligger under sammanträdet:

Justerandes sign

-

Anna-Marie Carlsson, Borgmästargården

-

Blekinge Tingsrätt, Mats Johan Claesson Röabyvägen 14 BräkneHoby har försatts i konkurs

-

Boverket, Information till kommunerna om kommande enkäter från
Boverket

-

Boverket, Beslut enligt förordningen (2016:364) om stadsbidrag till
kommuner för ökat bostadsbyggande

-

Djurens parti, Upprop till Sveriges kommuner: Skippa smällande
fyrverkerier vid nyår

-

Gösta Singstrand, Tack till 185 kommuner om bekräftelse av
mottagen handling angående vindkraftbyggnation

-

Länsstyrelsen Blekinge Län, Beslut Riksintresse för kulturmiljö
avseende Bräkne-Hoby med kunskapsunderlag

-

Länsstyrelsen Skåne, Angående begravningsombudens årsberättelser
för verksamhetsåret 2016

-

Noreply, Synpunkter har skickats till Ronneby kommun

-

Näringsdepartementet, Ansökan om förändring till allmän väg av de
enskilda vägarna 20278 och 20310, Ronneby och Karlskrona
kommuner

-

Per-Håkan Pålstorp, Ronneby kommun till lyxfällan?

-

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 17:58, 17:59

-

Trafikverket, Laga kraft enskilda vägarna 20278 och 20310 Ronneby
och Karlskrona kommuner
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Akten
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