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§ 31

Dnr 2019-000001 101

Val av justerare
Beslut
Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
________________
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§ 32

Dnr 2019-000035 620

Utbildningsplikt
Sammanfattning
För att ytterligare stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden inför
regeringen en utbildningsplikt från och med den 1 januari 2018. Regeringen
har beslutat att tillföra medel till kommunerna för att bättre kunna möta
utbildningsbehovet bland nyanlända.
Svensk arbetsmarknad går bra och efterfrågan på arbetskraft är stark.
Arbetsgivarna vill anställa. Men för den som saknar de kunskaper som krävs
för att kunna få en anställning är det ändå svårt att komma i jobb.
Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av
Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av
utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av
utbildning. Om anvisningen inte följs kan deltagaren varnas eller stängas av
från sin ersättning under en kortare eller längre tid.
Genom utbildningsplikten tydliggör regeringen individens ansvar att inom
ramen för etableringen skaffa sig de kunskaper som krävs för att matchas till
arbete, eller för att kunna tillgodogöra sig arbetsmarknadspolitiska insatser
alternativt delta i fortsatta studier. Regeringen tillför i budgetpropositionen
för 2018 medel till kommunerna för att bättre kunna möta
utbildningsbehovet bland nyanlända med anledning av införandet av en
utbildningsplikt. Medlen ska bidra till att kommunerna ska kunna anpassa
utbildningen så att den möter behoven bland nyanlända med kort utbildning.
Tillskottet sker genom att regeringen höjer schablonersättningen till
kommunerna för mottagandet av nyanlända.
Schablonersättningen för år 2018 har höjts med 4 800 kr och för år 2019 med
6 600 kr per mottagen individ oavsett ålder, se bilaga 2.
Bedömning
250 nyanlända individer har flyttat till Ronneby kommun under 2018. Av
dessa är det 107 personer i ålder 20-64 år. Av dessa har Arbetsförmedling
identifierat 70 personer som omfattas av utbildningsplikten under år
2018/2019.
För att kommunen ska kunna fullfölja uppdraget har
Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun identifierat personal och
material behov som uppgår till ca.1,5 miljoner kronor i extra kostnader för
förvaltningen. Se bilaga 1.
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Antal elever kommer att öka under 2019 beroende på antalet nyanlända som
bosätter sig i Ronneby kommun.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att från balanskonto bevilja 1,5 miljoner kronor till utbildningsförvaltningen
för 2019 samt 1,5 miljoner kronor år 2020 för att täcka de extra utgifter
lagkravet utbildningsplikten.
att vidare behov av ekonomiskt medel lyftes vid budgetberedningen år 2020
för året 2021.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD),
Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) och Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
förändringen att beslut tas av kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att från balanskonto bevilja 1,5 miljoner kronor till utbildningsnämnden för
2019 samt 1,5 miljoner kronor år 2020 för att täcka de extra utgifter
lagkravet utbildningsplikten.
att vidare behov av ekonomiskt medel lyftes vid budgetberedningen år 2020
för året 2021.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 33

Dnr 2019-000054 790

Nystartsjobbsatsning 2019
Sammanfattning
De satsningar som Ronneby kommun gjort under åren 2016-2018 med att
anställa personer med utländsk bakgrund samt ungdomar (20-24 år) genom
satsningen ”125-i jobb”, har varit mycket lyckosam. Anställningarna har
skett i samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunens samtliga
förvaltningar. Arbetet med rekrytering och placering har planerats och
organiserats av Enheten Arbetsmarknad och Integration. Anställningarna har
subventionerats via Arbetsförmedlingens anställningsstöd Nystartsjobb.
Cirka hälften av de anställda under 2018 (62 st) uppbar försörjningsstöd vid
anställningens början. Utfallet, 2018, efter avslutat arbete inom kommunen
är mycket bra där endast 38 % av de anställda går tillbaka till
Arbetsförmedlingen som arbetssökande. (se bilaga 1). En satsning även 2019
skulle vara positiv både för den enskilde från målgrupperna och för de
verksamheter som får möjligheten att anställa den sk resurspersonen.
Bedömning
För en möjlig satsning för 2019 bifogas en uträkning kring kostnaden för att
anställa 50 personer via Nystartsjobb inom Ronneby kommun. Anställningen
ska vara högst 12 månader. Här har räknats på att inte alla 50 har möjlighet
att få högsta stödet, 2,5 gånger arbetsgivaravgiften i stöd utan 5 personer får
2,0 gånger arbetsgivaravgiften och 5 personer får 1,0 gånger
arbetsgivaravgiften (se bilaga 2).

Justerandes sign



Kostnaden för dessa anställningar blir 8 000 000kr och räknas på 12
månaders anställning.



Anställningarna ska ske först och främst inom kommunens omsorgsoch utbildningsverksamheter.



Merparten av de nyanställda ska rekryteras från målgruppen
försörjningsstödstagare.



Ett samarbete med Utbildningsförvaltningen ska intensifieras för att
säkra olika former av utbildningsinsatser. Utbildningsinsatsen ska, i
möjligaste mån, kunna kopplas till den arbetsplats och det arbete den
enskilde utför.



Den introduktionsutbildning som genomförts av bland annat
Utbildningsförvaltningen inför anställningarna 2018, för att säkra att
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de nyanställda hade kunskap och vetskap om sina framtida arbeten,
kommer att genomföras. Introduktionsutbildning kommer även ske
för de som kommer få sin arbetsplats inom kommunens andra
verksamheter.
För att koordinera projektet samt genomföra utbildning och administrera
densamma bedöms behövas 1,0 tjänst till en kostnad av 560 000kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att bevilja 8 000 000kr för att anställa (minst) 50 arbetssökande på
Nystartsjobb inom omsorgs- och utbildningsverksamheterna inom Ronneby
kommun.
att bevilja 560 000kr för 1,0 tjänst för att leda projektet samt
koordinera/agera utbildare/administrera detsamma..
att uppdra åt Utbildningsnämnden att möjliggöra flexibla lösningar för att
underlätta kombinationen arbete och studier för de nyanställda.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Bengt Johansson (SD), Peter
Bowin (V) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
tillägget att finansiering sker från den extra reserven på centrala konton.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att
-

bevilja 8 000 000kr för att anställa (minst) 50 arbetssökande på
Nystartsjobb inom omsorgs- och utbildningsverksamheterna inom
Ronneby kommun. Finansiering sker från den extra reserven på
centrala konton.

-

bevilja 560 000kr för 1,0 tjänst för att leda projektet samt
koordinera/agera utbildare/administrera detsamma. Finansiering sker
från den extra reserven på centrala konton.

-

uppdra åt Utbildningsnämnden att möjliggöra flexibla lösningar för
att underlätta kombinationen arbete och studier för de nyanställda.

________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 34

Dnr 2017-000668 214

Granskning av detaljplan för Yxnarum 21:1 m.fl
Sammanfattning
2012-06-13 fick Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
detaljplan för Yxnarum 21:1 samt 7:9 m.fl.
Handlingar har tagits fram i samarbete med markägarnas plankonsult.
Planens syfte är att möjliggöra skapandet av cirka 30 tomter för boende och
rekreation. Den nya bebyggelsen är tänkt att ansluta till befintlig i området
avseende gruppering, tomtstorlekar och skala.
Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 17 november till och med
den 15 november 2017. Planförslaget har redigerats efter inkomna
synpunkter och det har efter samrådet genomförts en Trafikutredning (201807-11), en Dagvattenutredning (2018-06-12) samt en Översiktlig beräkning
av vägtrafikbuller (2018-09-14).
Efter samrådet framkom önskemål från Yxnarum 21:6 om ett utträde ur
planområdet. Fastigheten är sedan tidigare avstyckad, men ej bebyggd. Inför
granskningen är fastigheten Yxnarum 21:6 borttagen ur planområdet.
Detaljplanen genomförs enligt ett normalt förfarande och antagande av
detaljplanen beräknas kunna ske i april/maj 2019 i kommunfullmäktige.
Bedömning
Detaljplanen följer kommunens intentioner i översiktsplanen från 2006
respektive 2018 då dessa anger att kustnära bebyggelse i och utanför
samhället är önskvärt för att utöka underlaget för bibehållande och
utveckling av befintlig service.
Detaljplanen förhåller sig till havsnivåhöjningar och berör inte strandskyddat
område.
Biotopskyddade stenmurar berörs inte av planförslaget.
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Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha
något att erinra mot förslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något
att erinra mot förslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(48)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 35

Dnr 2018-000595 214

Granskning av detaljplan för kv Svarven 1 mfl
Sammanfattning
Plan- och byggenheten har i enligt uppdrag från kommunfullmäktige 201709-28 § 310 upprättat förslag på detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl. i Ronneby
kommun.
Planen syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900)
möjliggöra för en centralt belägen grundskola i Ronneby stad samt en
idrottshall. Vidare syftar detaljplanen till att säkra utrymmet för friyta som
en tillgång för den pedagogiska verksamheten samt vara en plats för aktivitet
och återhämtning. Detaljplanen möjliggör även för användningarna kontor
och viss typ av verksamheter. Detta så att ett centralt beläget kvarter kan
nyttjas mer flexibelt över en längre tidsperiod.
Befintlig industrilokal är tänkt att renoveras till en 4-9 skola och inrymma
cirka 700 elever. Idrottshallen är en helt ny byggnad i nära anslutning till
skolan. Detaljplanen är en del av det pågående skolprojektet Framtidens
skolor.
Detaljplanen har föregåtts av diverse utredningar. Med hänsyn till närheten
till både järnväg och vägar är frågor om säkerhet och hälsa viktiga frågor att
hantera i detaljplanen. Det handlar till exempel om att detaljplanen reglerar
säkerhetsavstånd, möjlighet till skyddsåtgärder mot buller samt riktning på
friskluftsintag. Detaljplanen medger yta för att ändra och förbättra
trafiksituationen inom planområdet vilket ökar säkerheten och tryggheten
inom området. Till detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl. har en social
konsekvensanalys med barnperspektiv genomförts.
Samråd genomfördes mellan 8 oktober till och med den 30 oktober.
Planförslaget har justerats efter inkomna synpunkter. För att bemöta
synpunkter om bullersituationen inom skolgården har ytterligare bullerskydd
som omgärdar skolgården tillkommit. Plangränsen ändras för att inte göra
intrång på Alfa Lavals fastighet samt ge utrymme för en ny cirkulationsplats
som förbinder Angelskogsvägen, Metallgatan och Folkparksvägen. Vidare
tillgodoses synpunkter om tydligare u-områden, ökat utrymme för gång- och
cykelväg utmed Folkparksvägen samt villkoras bygglov för skola med att
risk- och bullerreducerade åtgärder ska vara åtgärdade innan startbesked
medges.
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Sedan samrådet har en Översiktlig miljöteknisk markundersökning
genomförts, bullerutredningen har utvecklats och beräkningarna
kompletterats med fler bullerskydd.
Planen genomförs som ett utökat förfarande och beräknas kunna antas av
kommunfullmäktige i maj 2019.
Bedömning
Planförslaget innebär att intentionen i Översiktsplan Ronneby 2035 om att
utveckla befintligt verksamhetsområde söder om Ronneby centrum till tätort
följs. Samtidigt innebär det att skolan hamnar inom ett pågående
verksamhetsområde vilket innebär en annan struktur, trafik och utformning
än vad tätortsbebyggelse brukar innebära.
Då detaljplanen omfattar ett redan exploaterat område finns begränsat med
yta för skolgården vilket ställer höga krav på dess utformning.
Beslutet att skolan ska vara en 4-9 skola är inte baserat på platsens
förutsättningar utan grundar sig på ett tidigare beslut som bland annat
baserar sig på den pedagogik och förväntade sociala vinster som uppstår när
mellan- och högstadium är inom samma verksamhet/byggnad.
Planförslaget innebär att de östra delarna av Ronneby tätort får en
grundskola vilket ökar tillgängligheten samtidigt som befintlig infrastruktur
kan utnyttjas på ett effektivt sätt.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha
något att erinra mot förslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något
att erinra mot förslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 36

Dnr 2019-000083 011

Uppdrag för upprättande av program Norra Aspan
Sammanfattning
Ronneby kommun behöver säkra det framtida utbudet av attraktiva
boendemiljöer genom framtagande av nya detaljplaner för den norra delen av
Aspan.
Bedömning
Ronneby kommun växer och det behöver finnas möjlighet att skapa nya
bostäder i en hög takt när behov uppstår i framtiden. Kustzonen är en av
kommunens attraktiva boendemiljöer och det bör finnas en hög
planberedskap i området.
I översiktsplanen pekas den norra delen av Aspan ut som ett område för
framtida tätort, kallat Ro-03. Området gränsar till befintlig bebyggelse på
Aspan. Dessutom finns en bro över Angelskogsviken med i översiktsplanen
som utvecklat vägnät/utvecklat gång- och cykelstråk.
Beskrivning av område Ro – 03 i översiktsplanen sida 52
”Område för framtida tätortsutveckling. Aspan består av en halvö som
ursprungligen varit ett fritidshusområden. Området har delvis planlagts för
villabebyggelse. Genom ytterligare bebyggelse i området stärks möjligheten
till utökad service och kollektivtrafik till området. Det natursköna läget
skapar förutsättningar för en attraktiv bebyggelsemiljö i nära anslutning till
havet. Frågor så som effektiva vägförbindelser, naturvärden, strandskydd
och möjlighet till båtplatser bör särskilt utredas i samband med
genomförandet av projektet. Kommunalt VA är utbyggt till befintlig
bebyggelse i området.”
För att på ett effektivt och underbyggt sätt planlägga området bör ett
programarbete föregå upprättandet av en eller flera nya detaljplaner på
Aspan. Programmet innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt
stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringen till
diskussion. Ett program är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller
ofta bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika
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förslag. I det aktuella området är det en fördel att reda ut bland annat
väganslutningar och kopplingen till Heabyvägen, förhållandet till
verksamheten på Östra Piren, hamnen och återvinningsstationen, kopplingen
till centrum via ån och kopplingen till Karön och Ekenäs småbåtshamn.
Även småbåtshamnen i Angelskogsviken är en fråga att diskutera i en
programfas. Programarbetet innebär att ett samråd ska genomföras efter
samma regler som för ett planförslag.
Programområdet för Norra Aspan bör ha en något vidare geografisk
avgränsning än det område som sedermera avses detaljplaneras. Därför
föreslås avgränsningen för programmet förutom Aspan även omfatta
Angelskogsviken, Heabyvägen, Östra Piren, åmynningen, hamnen, Ekenäs
fritidsbåtshamn samt Karön.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att ge miljö- och
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett program för Norra Aspan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram ett program för Norra Aspan.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 37

Dnr 2019-000059 040

Återföring av medel till balanskonto i 2018 års bokslut
Sammanfattning
I samband med budgetberedningen för budget 2019 gjordes en ny prognos
för balanskonton flyktings utveckling de kommande tre åren. Prognosen
visade då att tillgängliga medel på kontot inte skulle räcka hela perioden med
hänsyn till de antagande om utvecklingen av antal nya ”flyktingar”. I budget
2019 plan 2020-2021 minskas uttaget från kontot som gått till
finansieringskonton för att medlen på balanskontot ska räcka en större del av
treårsperioden. Fortfarande finns det risk att medlen inte räcker under den tid
åtagandena finns, för vilka bidragen avsetts.
Bedömning
Under 2018 budgeterades och har verkställts uttag om 53 984 tkr. I budget
2019 har budgeterats 33 474 tkr, vilket bedöms vara en mer hållbar nivå.
Genom att det faktiska uttaget år 2018 reduceras med 20 510 tkr, förstärks
balanskonto flykting, vilket kan möjliggöra att medlen på kontot räcker
under den tid åtaganden finns. Återföringen av medel påverkar årets resultat
för kommunen negativt med samma belopp som återförs.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det faktiska uttaget från balanskonto
flykting till finansieringskonton 2018 ska reduceras från tidigare beslutade
53 987 tkr till 33 474 tkr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V) och
Bengt Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att det faktiska uttaget från balanskonto flykting till
finansieringskonton 2018 ska reduceras från tidigare beslutade 53 987 tkr till
33 474 tkr.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 38

Dnr 2018-000578 439

Remiss - Plattform för arbetet med grön infrastruktur i
Blekinge län
Sammanfattning
Länsstyrelsen Blekinge län har tagit fram ett förslag till en plattform för
arbetet med grön infrastruktur i länet. Plattformen är det första steget att
utifrån ett landskapsperspektiv skapa förutsättningar för Blekinges
biologiska mångfald och ekosystemtjänster för framtiden.
Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till
fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.
Regeringen har gett alla län i uppdrag att ta fram en handlingsplan för grön
infrastruktur, alltså en plan för arbetet med ett ekologiskt fungerande nätverk
av livsmiljöer, processer och strukturer på land och i vatten. Syftet med grön
infrastruktur är att inom ramen för befintliga styrmedel nå längre i arbetet
med att bevara biologisk mångfald och säkerställa viktiga ekosystemtjänster
genom att se på Blekinge ur ett helhetsperspektiv. Värdetrakter och annat
underlag som presenteras i dokumentet medför inga juridiska förändringar
eller tillägg till det som redan framgår av befintlig lagstiftning.
Plattformen ska ge stöd, kunskap och inspiration till hur olika naturområden
och den gröna infrastrukturen kan beaktas vid:
• Fysisk planering och prövning,
• Prioritering av naturvårdsinsatser hos både offentliga och privata
aktörer,
• Övrig mark- och vattenanvändning.
• Samhällsutveckling, exempelvis utveckling av friluftslivet
Bedömning
Se bilaga Förslag till remissvar om Plattform för arbetet med grön
infrastruktur i Blekinge län.
Förslag till beslut
Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
kommunstyrelsen att anta förslag till remissvar om Plattform för arbetet med
grön infrastruktur i Blekinge län.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från miljö- och
energirådet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag
till remissvar om Plattform för arbetet med grön infrastruktur i Blekinge län.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 39

Dnr 2018-000716 011

Rökfria zoner - För en hälsofrämjande livsmiljö i
Ronneby kommun
Sammanfattning
Allt fler kommuner i Sverige tillämpar rökfri arbetstid och utökar antalet
rökfria miljöer och zoner. I Blekinge har kommunerna Karlshamn,
Olofström och Karlskrona tagit beslut om rökfri arbetstid och utökat antalet
rökfria miljöer och zoner.
Folkhälsorådet avser med denna skrivelse att föreslå kommunstyrelsen hur
kommunen bör utvecklas till en mer hälsofrämjande arbets- och livsmiljö
genom att utöka antalet rökfria zoner i kommunen på allmänna platser.
Samtidigt som denna skrivelse lyfts även frågan om rökfri arbetstid i
Ronneby kommun. Det är viktigt att dessa ärenden samordnas för att uppnå
bästa implementering.
Bedömning
Kommunfullmäktig i Ronneby kommun beslutade 2017-02-23 § 70 att ställa
sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. Målet innebär att andelen som
röker i befolkningen ska understiga fem procent år 2025. Rökfritt Sverige
2025 initierades av tankesmedjan Tobaksfakta med ledning av det
internationella initiativet Tobacco Endgame. Målsättningen är att
organisationer, kommuner, landsting och myndigheter ska arbeta för att
minska rökningen och dess skadeeffekter till nära noll.
Under 2016 ställde sig Kommunfullmäktige bakom Länsstrategi ANDT
alkohol, narkotika, dopning och tobak Blekinge län 2016-2020. Ett av de
regionala målen är att det 2020 ska finnas fler rökfria miljöer på allmänna
platser i länet. I strategin utrycks även vikten av att skydda våra barn och
unga från tobak.
Folkhälsorådet i Ronneby har till uppgift att lyfta folkhälsofrågorna till
högsta politiska nivå. Folkhälsorådet arbetar utifrån Folkhälsopolicy
Ronneby kommun 2013-2018 (KF § 189/2013) som bygger på den
nationella folkhälsopolitiken och den lokala lägesbilden avseende
folkhälsoläget. Det övergripande målet med kommunens folkhälsoarbete är
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En god och jämlik folkhälsa och ett av de prioriterade målområdena i
policyn är ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Att utöka antalet
rökfria zoner i kommunen ser rådet som en viktig insats för att utveckla
kommunen till en mer hälsofrämjande arbets- och livsmiljö.
Syfte och mål
Syftet med att utöka antalet rökfria zoner i Ronneby kommun är att bidra till
och erbjuda en hälsofrämjande livsmiljö i Ronneby kommun. Det handlar
om att skapa goda förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö och
livsmiljö genom kommunala ansvarsområden och verksamheter.
Syftet anknyter till Ronneby kommuns vision om en attraktiv livsmiljö och
kommunens strategiska målområden.
Med rökning innefattas rökning av alla produkter som inhaleras, exempelvis
cigaretter, e-cigaretter, cigarrer, vattenpipa och andra former av pipor.
Målsättningar:
• Att rökfria zoner blir ett viktigt led i kommunens och länets
folkhälsoarbete för hur fler människor, i synnerhet barn, kan
slippa att utsättas för andras tobaksrök på allmän plats.
• Att sträva efter att barn och unga inte börjar bruka tobak eller
utsätts för passiv rökning genom att vara goda förebilder som
arbetsgivare och verksamhetsansvariga.
• Att minska skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska
grupper i befolkningen.
• Att fullfölja åtagande utifrån Ett rökfritt Sverige 2025, Tobacco
Endgame.
• Att stäva mot målet att blir Sveriges första hållbara kommun.
För information om bakgrunden till ovanstående målsättningar se bilaga
Bakgrund rökfria zoner.
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Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslår folkhälsorådet att kommunstyrelsen
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
– rökfria zoner ska inrättas och omfatta kommunala badplatser, lekplatser,
spontanidrottsplatser, sportanläggningar och arenor utomhus som
allmänheten har tillträde till samt entréer, parkeringsplatser, uteplatser och
liknande offentliga ytor i anslutning till där kommunen bedriver verksamhet.
– miljöer som har ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv, lekplatser,
sportanläggningar, badplatser, fritidsgårdar och bibliotek prioriteras 2019.
– rökfria zoner förs in i ordningsregler för respektive verksamhet.
– rökfria zoner ska markeras med skyltar och/eller markmålningar.
– ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att genomföra skyltning av
rökfria zoner.
– genomföra informations- och kommunikationsinsatser i syfte att informera
allmänheten om rökfria zoner och för att minska nedskräpningen av
tobaksskräp på offentliga platser. Ansvariga nämnder är kommunstyrelsen
och teknik- fritid- och kulturnämnden.
– kostnader för planering, hantering, uppsättning, inköp av skyltar samt
informations- och kommunikationsinsatser uppskattas till 75 000 kronor och
bör hanteras inom respektive nämnds ordinarie budget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Bengt
Johansson (SD) och Nicolas Westrup (SD).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet för en
översyn och uppdatering utifrån den nya lagstiftningen som börjar gälla 1:e
juli 2019.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för översyn och
uppdatering utifrån den nya lagstiftningen som börjar gälla 1:e juli 2019.
________________
Exp:
Folkhälsosamordnare, Sofie Ceder
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§ 40

Dnr 2018-000649 101

Informationsärende - Omvärldsbevakning
Sammanfattning
Information ges av Anna-Karin Sonesson, samordning- och utvecklingschef,
Sofie Samuelsson, miljöutvecklare och Sofie Ceder, folkhälsosamordnare.
Informationen berör arbetet med en omvärldsanalys och nytt
kvalitetsledningssystem.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).
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 noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Samordnings- och utvecklingschef, Anna-Karin Sonesson
Miljöutvecklare, Sofie Samuelsson
Folkhälsosamordnare, Sofie Ceder
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§ 41

Dnr 2019-000067 012

Verksamhetsplan lokala BRÅ 2019
Sammanfattning
För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i
Ronneby Kommun ett lokalt brottsförebyggande (lokala BRÅ). Det lokala
BRÅ, som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och
organiseras utifrån de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala
aktörer.
Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby
kommun som antogs i KF § 121/2012. De övergripande målen för BRÅ's
verksamhet är följande:
I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.
Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.
Verksamhetsplanen för 2019 innehåller två förändringar jämfört med
tidigare år. Behovet att utgå ifrån en gemensam lokal lägesbild när det gäller
prioriteringar och insatser blir allt tydligare. Därför väljer lokala BRÅ att
under 2019 i samverkan med polis och Ronnebyhus arbeta enligt metoden
EST (Effektiv Samordning för Trygghet) för att kontinuerligt få en
uppdaterad lokal lägesbild.
Lokal BRÅ väljer också att satsa på en kunskapshöjande utbildning i
trygghet och säkerhet för politiker och tjänstemän.
I övrigt innehåller verksamhetsplanen för 2019 inga andra förändringar
jämfört med 2018 års verksamhetsplan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att godkänna lokala
BRÅ:s Verksamhetsplan 2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
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Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande
förändringar och tillägg:
-

Beslutet tas av kommunstyrelsen.

-

Anders Karlsson i sin roll som förvaltningschef för teknik- fritid- och
kulturförvaltningen utses till ledamot i rådet.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
lokala BRÅ:s Verksamhetsplan 2019 med tillägget att Anders Karlsson,
förvaltningschef för teknik- fritid- och kulturförvaltningen, utses till ledamot
i rådet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 42

Dnr 2018-000043 012

Informationsärende - Östra Piren
Sammanfattning
Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng och näringslivschef Torbjörn
Lind ger information om arbetet och intressenter för etablering på Östra
Piren.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
Näringslivschef, Torbjörn Lind
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§ 43

Dnr 2019-000084 010

Konsultstöd till planverksamheten
Sammanfattning
Behovet av att ta fram nya alternativt uppdatera gamla detaljplaner är stort.
Bedömning
Behovet av att ta fram nya alternativt uppdatera gamla detaljplaner är stort
för att bibehålla intresset för att fortsätta den positiva utvecklingen av
Ronneby. För att kunna möta detta intresse finns ett behov av att tillföra
ytterligare medel till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Med ett tillskott på
700 000 för konsultstöd till planverksamheten kan fler detaljplaner
färdigställas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att tillföra 700 000 kronor till planverksamheten
på MBF.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att tillföra 700 000 kronor till planverksamheten på
miljö- och byggnadsförvaltningen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 44

Dnr 2018-000493 253

Mölleskog 1:14, Ronnebyhus köp av mark
Sammanfattning
Ronnebyhus har ansökt om att få köpa mark från kommunägda Mölleskog
14:1 för att kunna bygga marklägenheter. Förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering finns upprättad. Ronnebyhus har lämnat egen skrivelse
där bland annat prissättning och fastighetsbildningskostnaden ifrågasätts.
Bedömning
För att kunna påbörja arbetet med att bygga i orterna utanför Ronneby tätort
har Ronnebyhus ansökt om att få köpa mark från kommunägda Mölleskog
14:1. Bebyggelsen är tänkt som marklägenheter i hyresrättsform.
Ronnebyhus äger mark i anslutning till detta område. Byggrätten finns i
gällande detaljplan men sträcker sig ut i kommunägd mark. Förslag till
överenskommelse om fastighetsreglering finns upprättad. Markpriset är satt
till 100 kronor/kvm och baserar sig på det nyligen antagninga priset för
marken på Viggen norra samt östra infarten. Riktlinjen för tomtmarkpris i
Bräkne-Hoby är 120 kr/kvm. Utöver kostnaden för marken står köparen för
fastighetsbildningskostnaden. Arealen är uppskattad till ca 1,5 hektar men
för att komma ner i kostnad är det möjligt att minska den ytan som köps men
ändå få plats med byggrätten.
Ronnebyhus har lämnat in en skrivelse där bland annat prissättning och
fastighetsbildningskostnaden ifrågasätts. (Möllan fastigheter som det
hänvisas till har 2014 köpt mark i Bräkne-Hoby för 110 kr och 2016 mark på
Hulta för 100 kronor/kvm samt 2018 i Risatorp för 100 kr/kvm).
Ronnebyhus föreslår ett markpris om max 50 kr/kvm plus att kommunen står
för fastighetsbildningskostnaden. Brukligt när kommunen gör
fastighetsförsäljningar är att köparen står för denna kostnad. Undantag finns
som i ex Risatorp som hänvisas till i skrivelse. Där gjorde man så att en
exploateringsfastighet bildades tidigt i detaljplaneprocessen för att ha en
fastighet att knuta saneringsarbetet/kostanden till. Saneringen var ett krav för
att fastigheten skulle kunna säljas och bebyggas. Saneringsansvaret på den
fastigheten var ålagt Ronneby kommun.
Mark- och exploateringschefen föreslår att markpriset ligger fast enligt
upprättad överenskommelse samt att köparen står för
fastighetsbildningskostnaden.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige godkänna upprättat förslag till
överenskommelse om fastighetsreglering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Nicolas Westrup (SD) och Bengt Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 45

Dnr 2019-000069 253

Släggan 1, fastighetsförsäljning
Sammanfattning
En privatperson har visat intresse för att köpa fastigheten Släggan 1 på Peder
Holmsgatan för att renovera fastigheten och sedan hyra ut den.
Bedömning
Det finns intresse från en privatperson att förvärva fastigheten Släggan 1 på
Peder Holmsgatan. Fastigheten är bebyggd med en äldre tegelbyggnad.
Tidigare har huset varit föreningshus. 2012 gjordes ny detaljplan för tomten
och byggrätten utökades. Det är möjligt att bygga nytt i 4 våningar.
Intressenten som önskar köpa fastigheten avser att renovera den befintliga
bygganden. Byggnaden är nedgången och en renovering bedöms kunna bli
mycket kostsam. Avlopp och vattenledningar är undermåliga liksom fönster
som är av äldre karaktär. En renovering bedöms inte som lönsam. Efter
renovering är fastigheten tänkts att hyras ut. Genom försäljning av
fastigheten utan rivning kan renovering inte garanteras då det i ett
överlåtelseavtal inte går att villkora köpet med att renovering ska ske.
För fastigheten Släggan 1 gjordes en uppdaterad värdering november 2018
utav Värderingsbyrån i Växjö. Värdet för fastigheten avseende en byggrätt
om ca 1000-1100 kvm BTA (avseende värdet från detaljplanen) bedöms till
ca 700 kr/kvm, dvs ca 700 000 kronor. Värdet av fastigheten i nuläget med
nuvarande bebyggelse bedöms som mycket lågt, då rivningskostnaden
bedöms bli ganska hög. En renovering bedöms inte som lönsam. En möjlig
rivningskostnad är inte känd men bedöms förta mervärdet av det
byggrättsvärde som finns för fastigheten.
För Släggan 1 finns ett visst annat intresse. Då i form av att man önskar
bebygga fastigheten som del i ett annat större mer ekonomiskt lönsamt
projekt. Ett annat alternativ skulle kunna vara en markanvisning. Förslaget
som sådant är ändå att fastigheten inte säljs utan att den rivs i kommunal ägo
för att sedan försöka fås som delprojekt i ett annat större investeringsprojekt.
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Ställningstagande om eventuell försäljning önskas.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att teknik-fritid- och
kulturnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag på rivning av
fastigheten Släggan 1.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att uppdra åt teknik-fritid- och kulturnämnden att
återkomma med förslag på rivning av fastigheten Släggan 1.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 46

Dnr 2019-000070 251

Förstudie parkeringshus Kilenplanen
Sammanfattning
Behovet av att se över parkeringsplatser i centrumnära läge finns. Kilen
bebyggs och planen för kvarteret Gertrud ligger för laga kraft under 2019.
Med bebyggelse av båda dessa två kvarter så försvinner parkeringsplatser i
centrumnära läge. Detaljplanen för kvarteret Kilen medger vid
Fredriksbergsbron norr om järnvägen en yta där det är möjligt att placera ett
parkeringshus.
Bedömning
Bostadsbyggandet har kommit i gång i Ronneby och det innebär på några
ställen i centrumnära läge att ett antal parkeringsplatser försvinner eller
behovet av att utöka parkeringsplatserna föreligger. Kilen bebyggs med start
2019 och planen för kvarteret Gertrud ligger för laga kraft även den under
2019. Med bebyggelse av båda dessa två kvarter så försvinner
parkeringsplatser i centrumnära läge. Utredningsbehov finns av att utreda
förutsättningarna för att bygga ett parkeringshus på den mark där det är
möjligt vid Fredriksbergsbron. Detaljplanen för kvarteret Kilen medger vid
Fredriksbergsbron norr om järnvägen en yta där det är möjligt att placera ett
parkeringshus.
En förstudie bör bland annat inkludera utredning kring geotekniska
förhållanden, anslutningar, kostnader, antal parkeringsplatser, ledningar,
eventuella problem kring lokalisering i närhet av järnväg, medfinansiering
mm.
En förstudie för att ta fram ett bra beslutsunderlag för vidare diskussion
kring bland annat finansiering av ett framtida parkeringshus är nödvändig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att avsätta 200 000 kr för förstudie samt
upprätta exploateringskonto för området.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avsätta 200 000 kr för förstudie samt upprätta
exploateringskonto för området.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 47

Dnr 2018-000189 001

Utbildningsnämnden- Äskande till inventarier projektet
"Framtidens skolor"
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog 2017-09-28 (§ 310, Dnr 2017.000502 001) beslut
om projektet "Framtidens skolor". Ett av de deluppdrag som beslutades, var
att ge utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en ny
behovsbedömning avseende inventarier. Projektledare Monica Sjövind har
under det gångna året, med stor noggrannhet, gått igenom vilka behov som
finns när det gäller inventarier, IT mm. Bedömningen som gjorts gäller alla
delar i projektet, dvs Parkdalaskolan, nya Snäckebacksskolan, Skogsgårdens
nya förskola, samt i viss mån F-3 skolorna.
Bedömning
Underlaget som tagits fram visar att den totala kostnaden för inventarier, IT
mm, enligt särskild specifikation blir ca 48 800 tkr, i ursprunglig plan
avsattes 55 000 tkr. Utöver detta bör driftsmedel motsvarande 1650 tkr
avsättas till flyttkostnader och upphandlad inredningsarkitekt (ca 150 tkr).
Medel till inventarier och flyttkostnader (inkl inredningsarkitekt) läggs under
Utbildningsnämndens ansvar.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till äskande för
inventarier mm, enligt bilaga, samt föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att 49 800 tkr avsätts till inventarier, IT mm,
enligt särskild specificerad bilaga, samt att driftsmedel motsvarande 1650 tkr
avsätts till flyttkostnader och inredningsarkitekt (150 tkr).
Utbildningsnämndens beslut 2018-12-13
Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till äskande för inventarier
mm, enligt bilaga, samt föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att 48 800 Tkr avsätts till inventarier, IT
mm, enligt särskild specificerad bilaga, samt att driftsmedel motsvarande
1650 Tkr avsätts till flyttkostnader och inredningsarkitekt (150 tkr).
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson
(S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet hänskjuts till
budgetberedningen för vidare hantering.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att hänskjuta
ärendet till budgetberedningen för vidare hantering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 48

Dnr 2017-000771 101

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Ylva Olsson (SD) om att utreda möjligheterna till att
tekniska förvaltningen får en egen nämnd
Sammanfattning
Sverigedemokraterna genom kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD)
förslår i en motion anmäld på KF 2017-12-14 att tekniska förvaltningen
flyttas från kommunstyrelsen och får en egen nämnd. Hon skriver:
”Tekniska förvaltningen är en stor förvaltning som idag sorterar direkt under
kommunstyrelsen och ansvarar för:
- Gator och torg
- Kommunens fastigheter
- Park och skog
- Kommunens kök och restauranger för skola och omsorg.
Kommunstyrelsen har många ärenden och för att man ska kunna få en
inblick i vad som sker och beslutas inom tekniska förvaltningen föreslår
Sverigedemokraterna i Ronneby kommunfullmäktige att besluta:
Att Tekniska förvaltningen får en egen nämnd och ej längre ligga direkt
under kommunstyrelsen.
Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda om möjligheten finns för
inrättande av ovan nämnd.
Att ta fram en kostnadskalkyl om dess konsekvenser.
Att se till att detta kan möjliggöras senast under 2019.”
Bedömning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 om ny politisk organisation.
Beslutet innebär att de tekniska frågorna lyfts bort från kommunstyrelsen för
att istället hanteras i en ny nämnd; Teknik-, fritid- och kulturnämnden.
Motionen föreslås, med anledning av detta beslut, vara besvarad.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
vara besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD),
Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 49

Dnr 2018-000295 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om
busslinje mellan Ica Maxi och Västra Industrigatan
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med följande lydelse:
”Jag och 9 andra personer går på utbildning hos Lernia AB (västra
industrigatan) men det finns ingen buss från resecentrum till denna gata, så
vi har ett förslag att buss linje 23 efter bussplats (Ica Maxi) kan gå till Västra
industrigatan och det finns bussplats nära postnord sen går till lugnet som
normal. Och i tillbaka också efter lugnet, västra industrigatan (Sörby Center)
sen till Ica Maxi. Det förslag kan hjälpa många människor som jobbar och
studerar där.”
Bedömning
Möjligheterna att resa från resecentrum till Sörbycenter och tillbaka finns
genom att åka med regionbuss 250 till och från Karlshamn. Vid några
avgångar stannar denna buss på hållplats Sörbycenter. Denna hållplats ligger
inne på Västra Industrigatan. Samtliga avgångar med buss 250 trafikeras
hållplatsen Sörby. Denna hållplats ligger ute vid Karlshamnsvägen, ca 400
meter från Sörbycenter.
Följande avgångar finns från resecentrum, de som bara trafikerar hållplats
Sörby är kursiverade: 06.30 06.50 07.47 14.20 15.35 16.25 17.20
Från hållplats Sörbycenter till resecentrum: 7.32 15.09 16.09
Bussarna ovan trafikerar även Sörby som dessutom trafikeras följande tider:
7.52 8.44 14.08 17.08
Bussturerna är koncentrerade till morgon och sen eftermiddag i s k
pendlingsläge för att passa arbete och utbildning. Under dagen saknas dock i
stort sett bussturer.
Om det, utifrån ekonomi och tidtabell mm, är möjligt att ändra
linjesträckningen för stadsbusslinje 1 (tidigare 23) så att bussen kör via
Västra Industrigatan bör överlämnas till Blekingetrafiken att bedöma. Med
ovanstående beskrivning av nuläget görs bedömningen att det dock inte finns
tillräckligt starka skäl för Ronneby kommun att köpa in extra busstrafik från
Region Blekinge/Blekingetrafiken. Kommunfullmäktige föreslås därför
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besluta att lämna över medborgarförslaget till regionen som en synpunkt från
en enskild invånare och i övrigt anse medborgarförslaget vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
överlämna medborgarförslaget till Region Blekinge (Blekingetrafiken) som
en synpunkt från en enskild invånare och i övrigt anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till Region Blekinge
(Blekingetrafiken) som en synpunkt från en enskild invånare och i övrigt
anse medborgarförslaget vara besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 50

Dnr 2019-000086 001

Rekrytering av ny förvaltningschef, miljö- och
byggnadsförvaltningen
Sammanfattning
Kommundirektör Magnus Widén ger information om rekryteringsläget vad
avser en ny förvaltningschef till miljö- och byggnadsförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommundirektör, Magnus Widén
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§ 51

Dnr 2019-000010 101

Information från kommunikationsenheten
Beslut
Ärendet utgår.
________________
Exp:
Kommunikationschef, Johan Sandberg
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§ 52

Dnr 2019-000005 101

Delegationsbeslut 2019
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporters:
-

Delegationsbeslut om förändring av internkredit 2019-01-25 för
Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronneby kommuns koncern
kontosystem.

-

Återapportering av delegationsbeslut. Personalfrågor, enheten för
samordning, utveckling och sekretariat.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 53

Dnr 2019-000003 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Föreligger ingen information eller inbjudningar till kurser och konferenser
vid sammanträdet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
________________
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§ 54

Dnr 2019-000004 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningar under sammanträdet:
-

AB-RB Minoriteter, Förfrågan om att delta i fokusgrupp om
erfarenhet av samråd mad nationella minoriteter

- PEAB genom Kerstin Persson Gren , Ålycke särskilda boende
-

Nils-Ingmar Thorell, Flaggning 23 mars

-

SKL, cirkulär 19:2

-

SKL, Ekonomirapporten, december 2018.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningarna till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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