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§ 182

Dnr 2021-000001 101

Beslut
Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
________________
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§ 183

Dnr 2021-000259 303

Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheten Vieryd
2:36 i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Motivering till anhållan för införlivande:
Fastigheten ligger i direkt anslutning till de befintliga verksamhetsområdena
för vatten och spillvatten. Visas enligt karta där fastigheten är rödmarkerade
och verksamhetsområdet är skrafferade. Fastigheten ingår i ett större
sammanhang enligt 6 § i LAV och ett behov av vattentjänster föreligger.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Visma Addo ID-nummer : b41b51a3-768c-45d8-96a3-67a56fd39d07

Anhållan om införlivande av fastighet i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Vieryd
2:36

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-26

7(94)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att införliva fastigheten Vieryd 2:36 i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
________________
Exp:
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§ 184

Dnr 2020-000682 040

Sammanfattning
Nuvarande bankavtal löper efter 6 års nyttjande med optionsår ut 2021-1231. Målsättningen är att ha klart ett nytt bankavtal innan 30 juni 2021.
Upphandlingen omfattar Ronneby kommun och dess helägda bolag.
Upphandlingen omfattar koncernkontosystem och andra finansiella tjänster.
I framtagandet av förfrågningsunderlag har vi efter en direktupphandling
anlitat Norm Finanspartner.
Förfrågningsunderlaget ska fastställas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa upprättat
förfrågningsunderlag för upphandling av finansiella tjänster.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : b41b51a3-768c-45d8-96a3-67a56fd39d07

Förfrågningsunderlag bankupphandling/finansiella
tjänster

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-26

9(94)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upprättat förfrågningsunderlag
för upphandling av finansiella tjänster.
________________
Exp:
Johan Sjögren, ekonomichef
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§ 185

Dnr 2021-000208 040

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i ärende § 15/2021 att
”tillföra mark- och exploateringsenheten 150 000 kronor som
utredningsmedel för detaljplan för del av Kalleberga 1:3. Finansiering sker
via externupplåning och ett exploateringskonto upprättas.”
Utredningsmedel för detaljplaner är inte en exploateringsutgift utan ska
redovisas som en driftkostnad för att följa Rådet för kommunal redovisning.
Beslutet behöver därför korrigeras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå att kommunfullmäktige beslutar:
* Att beslut KF §15/2021 upphävs
* Att Kommunfullmäktige beslutar att tillföra mark- och
exploateringsenheten 150 000 kronor i driftmedel till utredning kring
detaljplan för del av Kalleberga 1:3.
* Att finansiering sker från kommunstyrelsens medel för oförutsedda
utgifter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S)
och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet överlämnar
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
Kommunstyrelsen arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
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§ 186

Dnr 2021-000239 040

Sammanfattning
Med anledning av pågående pandemi och de ständigt förändrade
förutsättningarna finns ett behov av att kunna agera snabbt med finansiering.
Krisledningsnämnden har under pandemin fattat ett antal beslut för att snabbt
kunna respondera på olika behov.
Följande reserver finns:
* Av kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter finns av ursprungliga
6 000 tkr kvar 725 tkr efter krisledningsnämnden per 9/4-21.
* Av kommunfullmäktiges reserv om 2 000 tkr finns 2 000 tkr per 9/4-21.
* Av extra reserven om 5 000 tkr finns 4 425 tkr per 9/4-21 (efter justering
med 575 tkr för hyra Sörbycenter, ärende på KF i april).
Därutöver har kommunstyrelsens ordförande medel till förfogande.
Krisledningsnämnden har disponerat 1685 tkr av de ursprungliga 2 000 tkr i
denna reserv. Återstående medel 315 tkr per 9/4-21 är intecknade för
kommande kostnader.
Bedömning
För att i rådande situation med pandemi möjliggöra snabba beslut om
finansiering behöver krisledningsnämnden ha möjlighet att reserver.
Outnyttjade delar av kommunfullmäktiges reserv och den extra reserven om
totalt 6 425 tkr kan överföras till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda
utgifter och därmed ge krisledningsnämnden tillgång till utökad reserv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att:
* Kvarvarande medel i kommunfullmäktiges reserv om 2 000 tkr överflyttas
till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
* Kvarvarande medel i den extra reserven om 4 425 tkr överflyttas till
kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Kvarvarande medel i kommunfullmäktiges reserv om 2 000 tkr överflyttas
till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
* Kvarvarande medel i den extra reserven om 4 425 tkr överflyttas till
kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 187

Dnr 2021-000217 040

Sammanfattning
Ronneby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Bolaget är försäkringsgivare när det gäller kommunförsäkringen (egendom,
ansvar, mm).
Årsredovisningen delges för kännedom.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen 2020 för Kommunassurans
Syd Försäkrings AB till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att noterar årsredovisningen 2020 för Kommunassurans
Syd Försäkrings AB till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 188

Dnr 2021-000244 001

Sammanfattning
Enheterna under Kommunstyrelsen ser flera fördelar med att kunna erhålla
funktionalitet genom en molntjänst. I Ronneby kommun finns en ambition
att skapa rätt förutsättningar, för att med stöd av IT underlätta och
effektivisera samverkan, informationsdelning och kommunikation, både
inom organisationen och med externa intressenter. Detta gäller för alla
enheter på kommunledningsförvaltningen. Genom att välja en molntjänst
kommer personuppgifter för medarbetare att behandlas i tjänsten.
Kommunstyrelsen i Ronneby kommun är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter i molntjänsten.
Bedömning
Riskanalysen har gjorts i Ronneby Kommuns dataskyddsgrupp och
tillsammans med utlåtande från Dataskyddsombud och
Kommunjurist/Informationssäkerhetsansvarig är bedömningen att: Risk- och
sårbarhetsanalysen inte utvisar några risker som motiverar att
verksamheterna på kommunledningsförvaltningen skulle avstå från att
använda tjänsten på det sätt som Risk- och sårbarhetsanalysen beskriver.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna risk och sårbarhetsanalysen för Office
365.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S)
och Peter Bowin (V).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna risk
och sårbarhetsanalysen för Office 365.
________________
Exp:
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§ 189

Dnr 2020-000273 287

Sammanfattning
Arbetet med projekt Kulturcentrum kommer att delas upp i olika etapper. För
etapp ett gäller ombyggnad av Kulturcentrums entré, hörsal mm. Etapp två
är till stora delar restaurangdelen med ett ombyggt storkök. Tillägg 2021-0324 gällande ny uppdragsbeskrivning: Uppdrag har getts åt
Kommundirektören att ta fram en uppdragsbeskrivning för beslut av
arbetsutskottet med utgångspunkt i följande: en komplett åtgärdsplan för
Kulturcentrum i sin helhet tas fram som ska innehålla en beskrivning och
analys av kostnaderna för att få Kulturcentrum i ett funktionsdugligt
användningsskick. En övergripande plan för området, kulturcentrum med
sockerbruk, inkluderat ett eventuellt museum på denna plats ska tas fram.
Slut tillägg.
Bedömning
Tillägg 2021-04-19 Att identifiera en plats, för ett museum, som medger en
ikonisk utformning av museet och ger möjlighet att forma en tydlig entré till
staden. Vidare skapar utformningen av museibyggnaden unika och nya
förutsättningar för utvecklingen av Ronneby stadskärna. Nya rörelsemönster
i staden skapar nya noder och etablerar attraktiva stråk i staden.
Detta sammantaget innebär att frågan om lämplig lokal eller plats för museet
inte bara handlar om en byggnads lämplighet utan hur museum och stad kan
samspela för stödja varandra i att uppnå en ny och stark position som
besöksmål.
Att i detta perspektiv rätt värdera och placera ett museum, kräver
erfarenheter och kunskap som inte finns i kommunen. I arbetet med att
utarbeta idéskisser för det fortsatta arbetet bör ett nära samarbete etableras
med arkitekter som har erfarenheter av att transformera äldre bebyggelse och
reformera användningen av redan befintliga stadsmiljöer.
Detta innebär att hela området i de delar som kommunen har full rådighet
över och som berörts i platsutredningen bör prövas i bedömningen om
lämplighet och potential
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Tillägg 2021-03-24 gällande ny uppdragsbeskrivning: Uppdrag har getts åt
Kommundirektören att ta fram en uppdragsbeskrivning för beslut av
arbetsutskottet med utgångspunkt i följande:

Denna del av uppdraget bör ges direkt till mark- och exploateringsenheten
(MEX). MEX har idag pågående uppdrag på Kulturcentrum och har också
varit ansvariga för att ta fram en del av de utredningar berörande statusen på
Kulturcentrum.
2. Ta fram en övergripande plan för området, kulturcentrum
med sockerbruk, inkluderat ett eventuellt museum på denna
plats.
En sammanställning av vilka verksamheter/förvaltningar som är berörda och
vilka verksamheter som finns i både Kulturcentrum och Sockerbruket) ska
ingå i uppdraget. För Sockerbruket behöver utredning kring byggnadens
status och säkerhet belysas översiktligt. Det finns påpekan från myndigheter
angående brister i bygganden kontra till vad den används till (ex förvaring i
utrymme som ej är brandklassade). För Kulturcentrums byggnad behöver
man också titta på de projekt som finns pågående i byggnaden. MEX har till
exempel vilande projekt kring entré, hörsal och restaurang. Utredningen
behöver landa i vilka projekt som ska fortsätta och omfattningen av dem.

En beskrivning av området i sin helhet gällande Kulturcentrum och
Sockerbruket ska tas fram. Den övergripande planen ska innehålla
kulturstråket, vilka fastigheter och vilka fastighetsägare som finns i området,
vilka verksamheter som bedrivs i området och i byggnaderna. Vilka
kommunala och privata intressen finns i byggnaderna. Platsutredningen
gällande nytt museum behöver man ha med sig i uppdraget.
Uppdraget bör också belysa konsekvenser om verksamheter flyttas från
byggnaderna. Dels då konsekvenser för den verksamheten som bedrivs där
och vad de isf kan flyttas. Vad finns det för alternativ för verksamheterna
och hur de påverkas.
Det finns två avsiktsförklaringar som måste tas stor hänsyn till i kommande
utredningsuppdrag. Dels en som finns mellan Ronneby Kommun och Region
Blekinge gällande regionalt kulturcentrum, dels en avsiktsförklaring gällande
nytt museum i Ronneby.
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1. En komplett åtgärdsplan för Kulturcentrum i sin helhet tas
fram. Den ska innehålla en noggrann beskrivning och
analys av kostnaderna för att få Kulturcentrum i ett
funktionsdugligt användningsskick.
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Tillägg 2021-02-22: Uppdrag har getts åt Mark och exploateringsenheten
från Kommunstyrelsen att genomföra en studie gällande vilka ytor som finns
inom Kulturcentrums byggnad. Enligt tidigare redovisning gällande
ombyggnation av kulturcentrums entré och hörsal har det framkommit att
byggnadens skick är undermåligt. Golv-, vägg- och takkonstruktion behöver
renoveras när ombyggnation sker – det gäller på flera platser inom
byggnaden. Resultaten av de undersökningar som gjorts visar på att det är
sannolikt att de tester som utförts kan appliceras på stora delar utav
bygganden.
Mark och exploateringsenheten har tagit fram tre olika alternativ över hur
ytorna kan fördelas. Utifrån en kort avstämning med enhetschef Kirsti D
Emaus, genomgång av tidigare utredningar, projektekonomi samt
undersökning av ytor utifrån gällande samarbetsavtal anses alternativ 1 som
det mest fördelaktiga.
Vidare följer en mer detaljerad beskrivning av detta förslag.
(Se även bifogat dokument skissförslag. Alternativ 2 och 3 framgår också av
det bifogade dokumentet.)
Alternativ 1
I detta förslag behålls entrén samt hörsal. Ombyggnation utav detta förslag
kan genomföras med utgångspunkt enligt tidigare beslut och som avbröts
under hösten 2020 för att utreda ytorna mera.
Detta förslag utgår från befintlig placering av restaurangköket men medger
möjlighet till utökning. Restaurangen ges möjlighet till ca 160-180 sittande
gäster. Denna del kräver en större ombyggnation. Golvkonstruktion och
väggar bör ses över baserat på Conservators utredning. Se bifogat dokument
Conservator – Rapport.
Stora konsthallen behåller man likt befintligt och inga renoveringsåtgärder
utförs. Storleken på hallen är inom måtten för kravspecifikation av
ändamålet.
Lilla konsthallen flyttas enligt förslaget till ett befintligt förråd. Här krävs
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Uppdraget berör många av kommunens förvaltningar och en arbetsgrupp
med personer från berörda enheter/förvaltningar (mex, fastighet, utb, fritid,
kultur,) måste kopplas till uppdraget. I arbetsgruppen är det viktigt att få med
resurs från Kallvattenkuren för att inte tappa diskussionerna kring
museumfrågan. Slut tillägg.
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inga större ombyggnationer. Storleken på hallen är inom måtten för
kravspecifikation av ändamålet.

Fastighetsenheten har ett separat pågående projekt med renovering av tak
som är i slutfasen. Akuta åtgärder på läckande konstruktion har genomförts
och en prioritering utav kvarvarande takkonstruktion sker under våren 2021.
Ställningstagande om fortsättning på projektet önskas. Slut tillägg.
Arbetet med projekt Kulturcentrum kommer att delas upp i olika etapper. För
etapp ett gäller ombyggnad av Kulturcentrums entré, hörsal mm. Där är
framtagande av förfrågningsunderlag igång och det blir konkurrensutsättning
av ramavtalet för bygg. Gällande El, VS och Ventilation går de arbetena
direkt på ramavtal. Etappindelningar beror delvis på att etapp ett är
bidragsberoende och behöver startas igång för att kunna levereras i tid. Etapp
två blir renovering av restaurangdelen och den delen är beroende av ett
inriktningsbeslut om det ska vara restaurang där i fortsättningen eller inte.
Conservator har gjort besiktning av golv, väggar och tak invändigt i
restaurangdelen och Kulturcentrums entré. Det som framkommit i
besiktningen står att läsa i det skriftliga utlåtandet (bifogat detta ärende).
Rekommendationen är att byta golvet och utföra en syn av konstruktionen
när denna är helt synlig. Väggarna bör bytas fram till tegelfasaden och taket
behöver bytas rakt igenom (ev. kan bärande balkar vara kvar om de har
klarat sig). Detta gäller för både Kulturcentrum och restaurangdelen. Viktigt
att ha med sig är att det sannolikt kommer att krävas någon form av
uppvärmning i golvkonstruktionen för att inte återigen drabbas utav
fuktproblem.
Gällande köket i restaurangdelen kan delar av befintlig köksutrustning (spis,
fritös, stekhäll, blandningsmaskin, skalmaskin, komprimator och snabbhack)
återanvändas men stora delar behöver bytas för att uppfylla gällande lagkrav.
För att kunna göra nytt kök i restaurangdelen behövs även ett mindre antal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : b41b51a3-768c-45d8-96a3-67a56fd39d07

Verkstäderna är i behov av större renovering, främst i delen som möter
restaurangen. Renovering innebär ny golvkonstruktion, nytt golv samt
väggar och ytskikt. Förråd intill konsthallar är en strategisk bra placering.
Dessa kräver inga större ombyggnationer. Övriga delar i alternativ 1 förblir
orörda.
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Mark- och exploateringsenheten har begärt att få en kostnadsberäkning för
alternativen att ha kvar kök/restaurang eller inte (nedan benämnt
utställningshall) bedöms. Detta för att ett inriktningsbeslut ska kunna tas för
att gå vidare i projekteringen. I nedanstående uträkning saknas
VS/Ventilation. Just nu ser det ut så här:
Utställningshall

Kök/Restaurang

Byggnation 1 199 000

2 879 000

Exkl. renovering tak

Storkök

910 000

Oförutsett 40´ (exkl. bef
utrustning)

Kyla

825 720

Oförutsett 5%

El

350 000

900 000

VS/Vent

Inväntar uppg.

1 375 000

Utgrävning

152 000
1 549 000

Skillnad

Med uteservering 171 300:-

7 041 720

5 492 720

Ovanstående text är baserat på konsulternas beräkning. Oförutsedda
extrautgifter samt byggherrekostnader är inte inkluderade.
Ställningstagande om restaurangdelen ska renoveras med nytt storkök
önskas.
Tillägg 200902: I detaljplan från 1999 är bygganden för Kulturcentrum
rivningsskyddad (q i detaljplan = värdefull miljö. Befintlig byggnads yttre
skall bevaras (fasad, takmateriel, fönster). Byggnad får ej rivas). Byggnaden
i detaljplan få inte vara högre än en (1) våning.
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kvadratmeter utav konsthallen tas i anspråk för att få till rätt mått på köket.
En ny fettavskiljare behöver installeras om kök kvarstår. I fall där utrymmet
skall användas till annat än tillagning med fritös och större stekbord behövs
inget fettavskiljare.
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Förslag till beslut
2021-04-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

2. En komplett åtgärdsplan för Kulturcentrum i sin helhet tas fram. Den
ska innehålla en noggrann beskrivning och analys av kostnaderna för att
få Kulturcentrum i ett funktionsdugligt användningsskick.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Magnus Pettersson (S)
och Peter Bowin (V).
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:
1. Ta fram en övergripande plan för området, kulturcentrum med
sockerbruk, inkluderat ett eventuellt museum på denna plats.
2. En komplett åtgärdsplan för Kulturcentrum i sin helhet tas fram. Den
ska innehålla en noggrann beskrivning och analys av kostnaderna för att
få Kulturcentrum i ett funktionsdugligt användningsskick.
________________
Exp:
Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef
Anders Engblom, kommunstrateg
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1. Ta fram en övergripande plan för området, kulturcentrum med
sockerbruk, inkluderat ett eventuellt museum på denna plats.
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§ 190

Dnr 2021-000050 253

Sammanfattning
Fastighetsägarna till Hyndekulla 1:5 och 1:6 har ansökt om att få köpa mark
från Hyndekulla 1:7. Önskemålet med köpet är att i framtiden kunna
möjliggöra en liten djurhållning.
Bedömning
Fastighetsägarna till Hyndekulla 1:5 och 1:6 har ansökt om att få köpa mark
från Hyndekulla 1:7. Önskemålet med köpet är att i framtiden kunna
möjliggöra en liten djurhållning. 1:5 och 1:6 är tillsammans crika 8600 kvm
och marken som önskas köpa till är cirka två hektar. Om köpet genomförs så
bildas en fastighet på cirka tre hektar. För en mindre djurhållning är det en
fastighet i minsta laget.
På området som önskas köpa till går flera stigar (syns på nedanstående bild).
Området är inte utpekat i översiktsplanen, omfattas inte av detaljplan och
några andra särskilda skydd finns inte inom området.
Med tanke på osäkerheten om ändamålet med tillköpet samt det
allmänintresse som finns för att kunna passera på stigarna föreslås avslag om
köp.
Nedan ses bild på det området som önskas köpas till:
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Hyndekulla 1:5-1:6 Ansökan om att köpa mark
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
avslå ansökan om köp av mark.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan
om köp av mark.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och
Nicolas Westrup (SD).
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§ 191

Dnr 2021-000226 253

Sammanfattning
Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har ansökt om att köpa till ca 2000 kvm
mark från kommunägda Risatorp 1:10. På Sjölejonet 1 bedrivs en
markentreprenadfirma (F:a Willy Persson) och marken som önskas köpas är
tänkt att nyttjas för utökning av den verksamheten. Då det aktuella
markområdet bland annat ligger inom naturreservatet för Södra
Brunnsskogen krävs en ändring av reservatsgränsen. Detaljplan för området
behöver också upprättas.
Bedömning
Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har ansökt om att köpa till ca 2000 kvm
mark från kommunägda Risatorp 1:10. På Sjölejonet 1 bedrivs en
markentreprenadfirma (F:a Willy Persson) och marken som önskas köpas är
tänkt att nyttjas för utökning av den verksamheten.
Marken ligger inom det kommunala naturreservatet för Södra Brunnsskogen.
Naturreservat och andra områdesskydd regleras i miljöbalkens 7 kapitel. Då
det enligt reservatsföreskrifterna är förbjudet att avstycka tomt innebär det
att berörd del av reservatet måste upphävas för att en försäljning av marken
ska kunna ske. Eftersom reservatet är kommunalt är det kommunen som tar
beslut om förändringar av det. Dock kan reservatsgränser inte ändras hur
som helst, utan det krävs synnerliga skäl. Synnerliga skäl är ett av de högst
ställda kraven inom svensk rätt. I förarbetena till miljöbalken anges att syftet
med ett beslut om naturreservat ska vara att skapa ett definitivt skydd och
endast undantagsvis ska avsteg från skyddet göras. Normalt sett ska inte
privata exploaterings-företag tillåtas som skäl för upphävande, vilket detta
ärende faller in under. Markområdet har dock tidigare använts som lertag
och i takt med att den verksamheten avvecklats har området fyllts ut. År
2012 gjordes provgropar på markområdet som gav indikationer på att
området är utfyllt med bygg- och fyllnadsmassor. Detta kan vara ett skäl till
att flytta reservatsgränsen för att den delen som indikerar utfyllnad hamnar
utanför. Den eventuella saneringsfrågan måste lösas innan utfyllnad kan ske.
För att kunna överföra mark som inte är detaljplanerad till en fastighet som
ligger inom detaljplan kommer det krävas att en ny detaljplan tas fram för
Sjölejonet 1 och den mark som önskas köpas. Sådan kostnad faller på
köparen.
Markpriset bör följa riktlinjerna om köp ska genomföras.
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Ansökan köp av mark till Sjölejonet 1 från Risatorp 1:10
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta följande:
Att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att påbörja arbete med
ändring av reservatsgräns.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S),
Roger Gardell (L), kenneth Michaelsson (C) och Magnus Pettersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
tillägget att markpriset vid en försäljning sätts till 50 kronor per
kvadratmeter och att köparen står för kostanden av flytten av
reservatsgränsen.
Kenneth Michaelsson (C) och Roger Gardell (L) yrkar bifall till Roger
Fredrikssons (M) förslag.
Tommy Andersson (S) yrkar avslag på tjänsteförslaget och Roger
Fredrikssons (M) tilläggsyrkande.
Magnus Pettersson (S yrkar bifall till Tommy Anderssons (S) förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.
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Att ge planenheten i uppdrag att teckna planavtal med fastighetsägaren till
Sjölejonet 1..
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att påbörja
arbete med ändring av reservatsgräns.

3. Bestämma markpriset till 50 kronor per kvadratmeter.
4. Kostanden av flytten av reservatsgränsen tillfaller köparen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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2. Ge planenheten i uppdrag att teckna planavtal med
fastighetsägaren till Sjölejonet 1.
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§ 192

Dnr 2021-000146 252

Sammanfattning
Överenskommelse om fastighetsreglering har träffats mellan ABRI och
Ronneby kommun gällande överförande om cirka 1800 kvadratmeter från
Telefonen 1 till Ronneby 25:1. Fastighetsregleringen krävs för att kunna
genomföra detaljplanen och bygga ut lokalgata och cirkulation inför starten
av Parkdalaskolan.
Bedömning
För att genomföra detaljplanen för Svarven 1 (Parkdalaskolan) krävs
fastighetsreglering från Telefonen 1 (ägare ABRI) till Ronneby 25:1 (ägare
kommunen). Området nedan är cirka 1800 kvadratmeter:

Området är i detaljplan lokalgata som ska inrymma cirkulation som påbörjas
under våren 2021. Köpeskillingen är satt till 70 kronor per kvadratmeter.
Kommunen står för lantmäterikostnaden.
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Fastighetsreglering mellan Ronneby 25:16 och
Telefonen 1 enligt detaljplan.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslag till överenskommelse mellan
Telefonen 1 och Ronneby 25:1.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till överenskommelse
mellan Telefonen 1 och Ronneby 25:1.
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§ 193

Dnr 2021-000231 010

Sammanfattning
Behovet av nya detaljplaner växer i Ronneby Kommun. Mark- och
exploateringsenheten har tillsammans med stadsarkitekten tagit fram fem
områden som behöver planläggas för bostäder, förskola, handel och
verksamheter. Ett ytterligare område kräver ett planprogram. Områdena har
även diskuterats på exploateringsgruppen och gruppen ställer sig bakom
dessa behov av nya detaljplaner/planprogram.
Bedömning
Behovet av nya detaljplaner växer i Ronneby Kommun. Mark- och
exploateringsenheten har tillsammans med stadsarkitekten tagit fram fem
områden som behöver planläggas för bostäder, förskola, handel och
verksamheter. Det finns ytterligare ett område som behöver startas upp men
då genom ett nytt planprogram. För att diskutera områdena har även
planuppdragen diskuterats på exploateringsgruppen. Gruppen ställer sig
bakom dessa behov av nya detaljplaner/planprogram.
Nedan listas fem områden där nya detaljplaner behöver tas fram inom
respektive område.
Villatomter:
Stenaby 1:19. Ej utpekad i ÖP. Ligger utanför strandskyddat område. 10-15
tomter kan skapas på denna fastighet. Attraktiv mark nära havet. Cirka 7
hektar. Blåmarkerad på kartan nedan. VA-nät finns i närheten. Inga skydd på
marken frånsett några skyddsvärda träd som mycket väl kan skyddas i en
detaljplan. Möjlighet finns till att skapa större tomter och få till bra
grönområden.
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Uppdrag om nya detaljplaner
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Risanäs södra området del av Ro-01: Ligger utanför försvarets
influensområde för buller. Utpekat som utbyggnadsområde i det antagna
planprogrammet för Risatorp/Risanäs. Intressenter finns för att möjliggöra
en blandad bebyggelse i form av både villor, flerbostadshus i mindre skala
inklusive parhus och marklägenheter.

Risanäs norra området efter Möllan: Ligger utanför försvarets
influensområde för buller. Utpekat som utbyggnadsområde i det antagna
planprogrammet för Risatorp/Risanäs. Möjligheter att koppla på kommunalt
VA-nät och infrstruktur i form av gång-cykelväg och lokalgata.
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Förskola:
Bräkne-Hoby: Området Sanden där planprogrammet beräknas vinna laga
kraft i maj. Plats 1 bör planläggas för förskola. Intressenter finns om det inte
blir beslut om att ny förskola ska vara kommunal. Behovet av detaljplaner
som tillåter förskolor är stort i kommunen.
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Verksamheter:
Utveckling av Ro-14; området mot järnvägen:

Planprogram:
Vattentornsområdet Ronneby stad:
Vattentornsområdet i Ronneby är ett område som är utpekat i kommunens
bostadsförsörjnigsprogram med tanken att utbyggnad ska ha skett till 2030.
Med tanke på de svårigheter som detta område har gällande infratsruktur
(VA, dagvatten, vägar) samt grönområde/rekreationsområde. För att få till en
bra dialog och skapa bra förutsättningar för kommande detaljplan(er) i
området är det en lämplig start att titta över området med ett planprogram.
Området är utpekat i ÖP.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
ge planavdelning i uppdrag att ta fram detaljplan för följande områden:
* Ro-14 Gärdet verksamhetsområde
* Förskola Sanden område 1
* Stenaby villatomter
* Risanäs norra området bostäder
* Risanäs södra området bostäder
* Planprogram för vattentornsområdet
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge
planavdelning i uppdrag att ta fram detaljplan för följande områden:
* Ro-14 Gärdet verksamhetsområde
* Förskola Sanden område 1
* Stenaby villatomter
Visma Addo ID-nummer : b41b51a3-768c-45d8-96a3-67a56fd39d07

* Risanäs norra området bostäder
* Risanäs södra området bostäder
* Planprogram för vattentornsområde.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 194

Dnr 2021-000243 214

Sammanfattning
För att kunna genomföra utredningar till ett antal detaljplaner krävs medel
för att kunna bekosta dessa utredningar. I denna skrivelse kostandssätts
utredningar till fyra detaljplaner. Beräkning av kostnader har gjorts av
stadsarkitekt och mark- och exploateringschef.
Bedömning
Följande pågående detaljplaner har utredningsbehov. Samtliga utredningar
prissatta. Beräkning av kostnader har gjorts av stadsarkitekt och mark- och
exploateringschef. Uppskattad kostnad baseras på tidigare
utredningskostnader och avstämning med konsult om kostnadsuppskattning.
Ronneby 22:1 (Viggen norra etapp 3)
 Dagvatten
 Geoteknik

ca 100 000 kr
ca 50 000 kr

Ronneby 22:1 (Motocrosbanan) Ronneby 22:1 (Motocrossbanan)
 Dagvatten (komplettering)
ca 100 000 kr
 Trafik
ca 75 000 kr
 Lokaliseringsutredning (till MKB:n)
ca 50 000 kr
 Geotekniskt PM
ca 50 000 kr
Leoparden 6
 Dagvatten

Justerandes sign
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Planprogram Norra Aspan
 Landskapsbildsanalys

ca 100 000 kr



ca 75 000 kr

Naturvärdesinventering

Sammanställt behov är 680 000 kr. Organisationen fungerar så att mark- och
exploateringsenheten bekostar utredningar kopplade till detaljplaner och
planarkitekten ansvarar för att upphandla utredningarna. Förslaget är därför
att mark- och exploateringsenheten tillförs 680 000 kr i driftsmedel.
Sammanställt behov är 680 000 kr. Organisationen fungerar så att mark- och
exploateringsenheten bekostar utredningar kopplade till detaljplaner och
planarkitekten ansvarar för att upphandla utredningarna. Förslaget är därför
att mark- och exploateringsenheten tillförs 680 000 kr i driftsmedel.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta tillföra mark- och exploateringsenheten
680 000 kr i driftsmedel.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD)
och Magnus Pettersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
tillägget att finansieringen om 680 000 kronor i driftmedel sker från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
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 mark- och exploateringsenheten 680 000 kr i
driftsmedel. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda
kostnader.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 195

Dnr 2021-000147 253

Sammanfattning
Detaljplanen för Droppemåla 1:87 södra delen vann laga kraft 2019-01-10.
Planen innebär att ett antal utökningar av befintliga bostadstomter kan göras.
Två markpriser tillämpas sedan tidigare i området. Respektive
fastighetsägare står för förrättningskostnaden.
Bedömning
Fastighetsregleringarna är ett led i genomförande av detaljplanen. Marken i
fråga utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och gränsar till respektive
sökandes fastighet. Fastighetsregleringarna innebär en naturlig utökning av
befintliga tomter och ger en mer ändamålsenlig fastighetsindelning. Alla
berörda fastigheter som enligt detaljplanen kan köpa till mark har blivit
tillfrågade. Fem fastighetsägare har visat intresse.
Två olika markpriser har tillämpats för tidigare genomförda
marköverföringar i Droppemålaområdet, 165 kr/kvm och 65 kr/kvm. Det
lägre priset har använts för områden som gränsar till väg eller i övrigt
bedömas ha ett lägre värde exempelvis i form av belastning av ledningsrätt.
Det högre har använts till utökning av tomtmark mot fri sida.
Fastighetsägarna bekostar lantmäteriförrättningen. För de fall det blir aktuellt
med bildande av ledningsrätt står Miljöteknik för den del av
förrättningskostnaden som hänförs till det.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen
godkänna upprättade överenskommelser om fastighetsreglering för
Bussemåla 1:31, Droppemåla 1:112, Droppemåla 1:113, Droppemåla 1:197
och Droppemåla 1:205.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att godkänna
upprättade överenskommelser om fastighetsreglering för Bussemåla 1:31,
Droppemåla 1:112, Droppemåla 1:113, Droppemåla 1:197 och Droppemåla
1:205.
________________
Exp:
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§ 196

Dnr 2021-000229 214

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med framtagande av detaljplan för
motocrossbana inom fastigheten Ronneby 22:1, strax sydväst om
Viggenområdet. Motocrossbanan är tänkt att uppföras i SM-standard och
konsulter från ÅF har sedan början av 2020 arbetat med att ta fram en MKB
för att belysa konsekvenserna av en sådan verksamhet. Den preliminära
bedömningen är att projektet kommer kosta mångdubbelt mer än vad som
finns avsatt som investeringsmedel. Även ytterligare medel krävs för
utredningsarbetet och framtagandet av MKB:n. Av de utredningar som är
framtagna blir bilden tydlig att området är svårprojekterat. Det kommer
krävas omfattande utfyllnadsarbeten, stabiliseringsarbete och lösningar för
omhändertagande och rening av dagvatten.
Bedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med framtagande av detaljplan för
motocrossbana inom fastigheten Ronneby 22:1, strax sydväst om
Viggenområdet. Motocrossbanan är tänkt att uppföras i SM-standard och
konsulter från ÅF har sedan början av 2020 arbetat med att ta fram en MKB
för att belysa konsekvenserna av en sådan verksamhet. Länsstyrelsen har
redan i översiktsplanearbetet krävt en tydligare lokaliseringsutredning och
bedömning av syftet för jordbruksmarkens ianspråktagande för
motocrossverksamhet. Den 30 mars 2021 avser handläggarna för
detaljplanen hålla ett avgränsningssamråd tillsammans med Länsstyrelsen
för att klargöra vilka ytterligare konsekvenser som behöver utredas och
beskrivas.
Utifrån det utredningsarbete som gjorts i framtagandet av detaljplan och
MKB är den preliminära bedömningen att de marktekniska egenskaperna gör
området svårprojekterat. Det kommer bland annat krävas ett omfattande
utfyllnadsarbete över i stort sett hela ban-området. Det kommer därutöver
krävas markstabiliserande arbete vid depå- och publikområdet för att inte
riskera sättningar och ras/skred.
Det finns i dagsläget ingen konkret plan på hur trafiken ska hanteras i
området. Den trafikutredning som gjordes 2019 föreslår parkering på
jordbruksmark öster om planområdet. Denna jordbruksmark kommer inte
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Området ligger i en dalgång, vilket ger ett visst naturligt bullerskydd i östvästlig riktning men ger även en ökad tillrinning ner i dalgången jämfört med
omkringliggande relativt plana ytor. Utöver den lokala dagvattentillrinningen
utgör området även huvudavrinningsområde vilket innebär att omfattande
dagvattenmängder från omkringliggande marker rinner och samlas mitt i det
område som är avsett för motocross. Grundvattennivåerna i detta område är
redan vid torra perioder höga, cirka 30-40 cm under markytan sommartid
och troligtvis ännu högre under höst, vår och vinter. Den preliminära
bedömningen är följaktligen att projektet väntas kosta mångdubbelt mer än
vad som idag finns avsatt som investeringsmedel.
Hos Teknik- fritid och kulturnämnden finns 8 665 000 kr avsatta som
investeringsmedel. Dessa kan inte nyttjas för utredningsarbete varför extra
medel även krävs för att kunna finansiera färdigställandet av MKB med
tillhörande utredningsarbete.
För det fortsatta utredningsarbetet krävs framtagande av:


Reviderad trafikutredning



Dagvattenutredning med detaljerad mätning av
grundvattenflödena.



Mer detaljerad geoteknisk utredning



Riskutredning med bedömning av påverkan av
petroleumprodukter



Reviderad lokaliseringsutredning.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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kunna tas i anspråk för parkering och ligger för långt bort från banan.
Fastigheterna omkring motocrossbanan ägs inte av kommunen och vägarna
dit är inte dimensionerade för den trafik som är att förväntas vid tävlingar.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-26

42(94)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 197

Dnr 2021-000254 261

Sammanfattning
Arrendatorn har länge arrenderat en tomt i Ekenäs. Byggnaden och tomten är
i dåligt skick. Mark och Exploateringsenheten önskar köpa, riva byggnaden
och sälja tomten.
Bedömning
Arrendatorn har länge arrenderat en tomt i Ekenäs. Byggnaden och tomten är
i dåligt skick. Mark och Exploateringsenheten önskar riva byggnaden och
sälja tomten.
Arrendatorn önskade sälja huset och överlåta arrendet till annan.
Diskussioner med arrendatorn har mynnat ut i en överenskommelse om att
kommunen köper huset för 30 000 kronor.
Rivningen beräknas kosta ca 200 000 kronor.
Tomten är 1753 kvm. Den omfattas av detaljplan Droppemåla 1:87 m fl från
2019 och har en byggrätt för friliggande villa. Tomten bör läggas ut till
mäklare med budgivningsförfarande. Med tanke på tomtens läge beräknas
marknadsvärdet hamna långt över kostnaderna för inköp och rivning av
byggnad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna
bilagt avtal om köp av byggnad på ofri grund samt att Mark och
Exploateringsenheten beviljas 250 000 i driftsmedel för köp, rivning och
mäklararvode vid försäljning av tomten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke
Johansson (SD), Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen godkänna bilagt avtal om köp av byggnad på ofri grund.
Fastigheten köps in i befintligt skick men några medel för rivning och
mäklararvode ges ej utan utgångspunkten är att fastigheten inte rivs av
kommunen.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna bilagt
avtal om köp av byggnad på ofri grund. Fastigheten köps in i befintligt skick
men några medel för rivning och mäklararvode ges ej utan utgångspunkten
är att fastigheten inte rivs av kommunen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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Tommy Andersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget i sin helhet.
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§ 198

Dnr 2021-000237 055

Sammanfattning
Ronneby kommun, AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö och Teknik AB och AB
Ronneby Industrifastigheter upphandlar leverantör för Service, reparation
och underhåll av köldmedieanläggningar.
Bedömning
Upphandlingen är en koncerngemensam upphandling. Upphandlingen avser
täcka Ronneby kommunkoncerns behov av Service, reparation och underhåll
av köldmedieanläggningar
Upphandlingen avser täcka Beställarnas behov av service, reparation samt
förebyggande och avhjälpande underhåll av befintliga
köldmedieanläggningar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för Ronneby kommun fastställa
upphandlingsdokumentet gällande upphandling av leverantör för Service,
reparation och underhåll av köldmedieanläggningar.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumentet
gällande upphandling av leverantör för Service, reparation och underhåll av
köldmedieanläggningar.
________________
Exp:
Annica Blomstrand, upphandlare
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Fastställande av upphandlingsdokument avseende
service, reparation och underhåll av
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§ 199

Dnr 2019-000570 101

Sammanfattning
I samband med 2018 års budgetarbete får kommundirektören i uppdrag att
låta verksamheterna införa ett övergripande värdegrundsarbete för
kommunkoncernen i Ronneby kommun.
Avsaknad av en kommunövergripande värdegrund är även ett av de
förbättringsområden som SKR tydliggjort vid genomförande av
Kommunkompassen.
Kommunkoncernens anställda har tillsammans med koncernchefsgruppen,
kommunstyrelsens arbetsutskott samt centrala samverkansgruppen på olika
sätt givits möjlighet till delaktighet och engagemang vid framtagning av de
ord som slutligen ska utgöra Ronneby kommuns gemensamma värdegrund.
I utredningen av värdegrund för kommunkoncernen Ronneby kommun
presenteras fyra förslag till beslut som tillsammans ska möjliggöra och
underlätta ett införande av en kommungemensam värdegrund för samtliga
förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-11-23 § 446 efter presenterat
förslag på koncernövergripande värdegrund att remittera ärendet till
nämnderna och bolagsstyrelserna för yttrande.
Bedömning
Sammanställning yttrande
Vård- och omsorgsnämnden svarar att de blivit informerade om arbetet med
värdegrund i Ronneby kommun samt att all personal känner till
värdegrunden och blir utbildad i vad den innebär.
Teknik- fritid- och kulturnämnden yttrar att de ser positivt på förslaget och
menar att den största utmaningen som föreligger är en implementering som
leder till att alla efterlever dokumentet och att kommundirektören verkligen
"får de nödvändiga resurser som behövs".
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att ställa sig positiva till förslaget
om värdegrund och i förvaltningens bedömning betonas vikten av resurser
till genomförande och uppföljning.

En invändning finns mot meningen ”Vi gör det med hjärta” då den korrekta
svenskan är ”Vi gör det med hjärtat”. Utbildningsnämnden anser att denna
mening bör ändras.
Ronneby Miljö och Teknik AB bedömer att den föreslagna
koncerngemensamma värdegrunden harmoniserar väl med bolagets
nuvarande värdegrund samt att bolagets nuvarande värdegrund kan ligga
kvar som en direkt tolkad konkretisering av den koncerngemensamma
värdegrunden. Bolaget anser att de kommit en bra bit på sin resa med att få
en levande värdegrund och de bedömer att den positiva process de är inne i
skulle få ett avbräck om de skulle behöva ändra sin formulering av
värdegrunden.
En väl känd och implementerad värdegrund anses vara en grundläggande
förutsättning för en väl fungerande verksamhet såväl internt som externt. Om
värdegrunden inte genomsyrar verksamheten finns det en överhängande risk
att den endast uppfattas som tomma ord.
Bolaget intensifierade 2017 arbetet med sin värdegrund och en arbetsgrupp
skapades. Viktigt för genomförandet var att ledningen fullt ut behövde
solidarisera sig med värdegrunden för att implementeringen skulle få full
verkan. Genom olika aktiviteter för hela bolaget, obligatoriska likväl som
frivilliga, har personalen engagerats.
Värdegrunden har arbetats in i mallen för medarbetarsamtalen i syfte att få
en systematisk dialog mellan chef och medarbetare och numer används
värdegrunden i interna samtal i syfte att lämna positiv och utvecklande
feedback.
AB Ronneby Industrifastigheter tydliggör vid styrelsemöte att bolaget inte
har något att erinra avseende en koncerngemensam värdegrund.
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Utbildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget om värdegrund och
tydliggör att den största utmaningen finns i implementeringen vilken ska
resultera i efterlevnad av dokumentet.
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Socialnämnden yttrar att samtliga chefer kommer att arbeta med
implementering och att fylla värdeorden med innehåll och betydelse. Arbetet
med genomförandet kommer kräva en del utbildningar samt en tydlig
kommunikationsplan för att lyckas.

Av åtta remitterande verksamheter var det endast en som inte inkom med
yttrande avseende kommunstyrelsens begäran. Samtliga sju inkomna
yttranden var dock av positiv karaktär.
Formuleringen ”Vi gör det med hjärta” föreslogs revideras till ”Vi gör det
med hjärtat”.
Valet av ”Vi gör det med hjärta” har sitt ursprung i det kommunikativa
koncept för arbetsgivarvarumärket, att använda vid ex rekrytering, som togs
fram inför Flygdagen 2019. Tanken med begreppet var att få fram de mjuka
värdena och attrahera samtidigt som det skapade stolthet hos redan befintlig
personal, att här arbetar vi tillsammans, vi utför vårt arbete med stolthet och
vi bryr oss om varandra.
Utredarens initiala val att använda begreppet ”Vi gör det med hjärta” istället
för det mer grammatiskt korrekta begreppet ”Vi gör det med hjärtat” har sitt
ursprung i tanken att använda redan invanda begrepp. Risken är stor att det
annars hade blivit förvirrande och felaktigt, både för värdegrunden och
arbetsgivarvarumärket, om olika begrepp skulle användas.
Utredaren väljer, med hänvisning till ovanstående resonemang, att inte
förändra aktuell formulering.
Flera yttranden lyfter behovet av att implementeringen ges utrymme och
resurser.
Utmaningen i ett lyckosamt koncernövergripande värdegrundsarbete består i
att ge verksamheterna rätt verktyg för att tillsammans med anställda och
förtroendevalda möjliggöra delaktighet och acceptans för värdegrundens
byggstenar.
Värdegrunden kan bli en naturlig del av kommunkoncernens arbete genom
att den genomsyrar allt från anställningsförfaranden, medarbetarsamtal,
politiska sammanträden och beslut till samtalet kring fikaborden och i
korridorerna, men utredarens erfarenheter i samband med tidigare
värdegrundsarbete är att det tar tid och energi. Det är ett arbete som måste
ledas utifrån rätt syfte, med rätt kompetenser och med ett stort engagemang.
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Utredarens sammanfattning
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Utredare av den koncernövergripande värdegrunden finner inkomna
yttranden som berikande och avser inte göra förändringar i varken själva
utredningen eller tidigare presenterat förslag till beslut.

att följande tolkning kan ses som ett tydliggörande av värdegrundens
innebörd för kommunkoncernen:
En värdegrund är inte en instruktion, en policy eller ett
regelverk. En värdegrund baseras på önskvärda ståndpunkter
eller normer och utgör tillsammans med medarbetarna
byggstenarna samt den bärande konstruktionen i
organisationen.
Värdegrunden är en levande överenskommelse som ska prägla
hur både medarbetare och förtroendevalda förhåller sig till
varandra, till vår verksamhet och de vi är till för, en
överenskommelse som får optimal genomslagskraft när det
som sägs, de handlingar som produceras och de beslut som
fattas harmonierar med de fastställda värderingarna.
Värdegrunden kan liknas vid en inre kompass vilken anger
koncernens beteendemässiga riktning.
att följande värdeord utgör basen för kommunkoncernens värdegrund
tillsammans med dess förtydligande:




Professionellt – Vi gör det med kvalitet
Engagerat – Vi gör det med hjärta
Välkomnande – Vi gör det tillsammans

att kommundirektören ges i uppdrag att implementera en gemensam och
övergripande värdegrund för hela kommunkoncernen samt
att kommundirektören erhåller nödvändiga resurser så att utbildningsinsatser
kan genomföras och att kulturbärare/värdegrundsombud kan utses samt
skolas för att ett levande värdegrundsarbete ska kunna upprätthållas över tid
i kommunens verksamheter.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) och
Nicolas Westrup (SD).

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med förändringen att
sista att-satsen utgår.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

En värdegrund är inte en instruktion, en policy eller ett
regelverk. En värdegrund baseras på önskvärda ståndpunkter
eller normer och utgör tillsammans med medarbetarna
byggstenarna samt den bärande konstruktionen i
organisationen.
Värdegrunden är en levande överenskommelse som ska prägla
hur både medarbetare och förtroendevalda förhåller sig till
varandra, till vår verksamhet och de vi är till för, en
överenskommelse som får optimal genomslagskraft när det
som sägs, de handlingar som produceras och de beslut som
fattas harmonierar med de fastställda värderingarna.
Värdegrunden kan liknas vid en inre kompass vilken anger
koncernens beteendemässiga riktning.
att följande värdeord utgör basen för kommunkoncernens värdegrund
tillsammans med dess förtydligande:




Professionellt – Vi gör det med kvalitet
Engagerat – Vi gör det med hjärta
Välkomnande – Vi gör det tillsammans

att kommundirektören ges i uppdrag att implementera en gemensam och
övergripande värdegrund för hela kommunkoncernen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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att följande tolkning kan ses som ett tydliggörande av värdegrundens
innebörd för kommunkoncernen:

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-26

51(94)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 200

Dnr 2021-000121 003

Sammanfattning
SKR tillhandahåller s.k. normalförslag till kommunala reglementen. Miljöoch byggnadsnämndens reglemente är daterat och behöver uppdateras för att
följa den nya struktur som SKR föreslår. Detta ärende utgör en sådan
ändring. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente föreslås nu få en
uppdaterad struktur samtidigt som vissa förändringar gällande nämndens
uppgifter och ansvarsområden görs.
Bedömning
Allmänna ändringar - Ny struktur
Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKR. De flesta
reglementen baseras på det förslag som togs fram 1992 och som SKR sedan
reviderade löpande. Under 2018 publicerade SKR ett nytt s.k. normalförslag
för reglementen. Det nya normalförslaget innebär en omfattande uppdatering
i lagligt hänseende men även strukturellt. Det nya normalförslaget motsvarar
den nu gällande lagstiftningen.
Under 2019/20 har flertalet av kommunens reglementen uppdaterats och nu
föreslås det att miljö- och byggnadsnämndens reglemente ska få samma
uppdaterade struktur.
Förändringarna är tämligen omfattande varför de inte låter sig beskrivas i
text, utan man gör bäst i att läsa det gamla reglementet och jämföra med
ändringsförslaget. Strukturen är emellertid annorlunda och det nya förslaget
bär en större tydlighet än tidigare.
Sakliga ändringar
Nämndens ansvarsområde och särskilda uppgifter har omformulerats och
uppdaterats tillsammans med bland annat förvaltningschefen, se främst 2
kap. 1-4 §§. Förslaget på ändring av reglementet har behandlats i nämnden
som ett informationsärende. Sedan dess har det fattats beslut om att
planenheten ska flyttas till kommunstyrelsen. De ansvarsområden som är
kopplade till deras ärenden har därför lyfts ur miljö- och byggnadsnämndens
reglemente och överförts till kommunstyrelsens, se ärende KS 2021/122.
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Nytt reglemente miljö- och byggnadsnämnden
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).
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§ 201

Dnr 2021-000233 047

Statsbidrag habiliteringsersättning 2021

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under år 2021 fördela
medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning.
Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg
dagpenning till personer som deltar i daglig verksamhet. Statsbidrag för att
stimulera habiliteringsersättningen har betalats ut sedan 2018.
Ronneby kommun kan erhålla 1 243 047 kr under 2021 för att nyttjas som
stimulansbidrag under året. Daglig verksamhet är en stödinsats enligt LSS.
Endast personer som har en diagnos i form av utvecklingsstörning, autism
eller autismliknande tillstånd, samt personer som i vuxen ålder förvärvat en
hjärnskada som lett till betydande begåvningshandikapp eller personer med
varaktiga psykiska funktionsnedsättningar har rätt till habiliteringsersättning.
Ca 200 personer har beslut om daglig verksamhet/sysselsättning inom
Funktionsstöd. Daglig verksamhet bedrivs i olika former, allt ifrån
sinnestimulering, gruppaktiviteter, skapande verksamhet till individuella
placeringar på arbetsplatser. Syftet med insatsen är att främja delaktigheten i
samhället och bidra till den personliga utvecklingen.
Habiliteringsersättningen är viktig för den enskilde och ger ett ekonomiskt
tillskott för en grupp individer som har en begränsad ekonomi. Ersättningen
kompletterar ofta sjuk- och aktivitetsersättning och är en frivillig ersättning
för kommunerna. Flertalet av Sveriges kommuner betalar en
habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen i Ronneby kommun har
höjts med 95 öre på 12 år.
Ronneby kommun betalar 2021, 7,95kr/ h i habiliteringsersättning. I dialog
med deltagare inom sysselsättningen framkommer att den extra
habiliteringsersättningen som betalats ut sedan 2018 i form av
stimulansbidrag har varit ett betydelsefullt ekonomiskt tillskott. Det är
mänga som under flera år levt med en mycket begränsad ekonomi med små
möjligheter att påverka sin situation. Deltagare har berättat att de nu haft
möjlighet att köpa möbler, elektronik, göra resor som de i vanliga fall inte
har råd med.
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Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-03-30 § 39
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Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,95 kr/tim. Det ska tydligt
framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar
ut under 2021.



Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år
2022 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2021.

Socialnämndens beslut 2021-03-30
Socialnämnden beslutar att;


Föreslå kommunstyrelsen att rekvirera statsbidrag på 1 243 047 kr
från Socialstyrelsen, som ett extra
stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2021 och som
betalas ut vid två tillfällen, juni och december 2021, som en extra
timersättning.



Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,95 kr/tim. Det ska tydligt
framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar
ut under 2021.



Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år
2022 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2021.



Bidraget i december 2021 ska betalas ut innan jul.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V) och
Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Förslag till beslut
 Att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att rekvirera
statsbidrag på 1 243 047 kr från Socialstyrelsen, som ett extra
stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2021 och som
betalas ut vid två tillfällen, juni och december 2021, som en extra
timersättning.
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rekvirera statsbidrag på 1 243 047 kr från Socialstyrelsen, som ett
extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2021 och som
betalas ut vid två tillfällen, juni och december 2021, som en extra
timersättning.



Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,95 kr/tim. Det ska tydligt
framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar
ut under 2021.



Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år
2022 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2021.



Bidraget i december 2021 ska betalas ut innan jul.

________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
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§ 202

Dnr 2021-000232 009

Sammanfattning
Ronneby kommuns funktionhinderpolitiska program har utarbetats med
avsikt att skapa en struktur för uppfyllandet av såväl nationellt mål och
inriktning för funktionshinderspolitiken som FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
Det funktionshinderpolitiska programmet består av ett antal prioriterade
områden med tillhörande inriktningsmål, delmål och indikatorer:
* Arbete
* Utbildning
* Socialt stöd
* Ökad tillgänglighet
* Folkhälsa
* Fritid och Kultur
I årsrapporten lyfts insatser och aktiviteter som genomförts under året som
bidragit till att uppfylla målen. Det är endast insatser och aktiviteter som
förvaltningar och enheter själva rapporterat som redovisas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att notera den lämnade årsrapporten till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Årsrapport funktionshinderpolitiskt program 2020
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera den lämnade årsrapporten till protokollet.
________________
Exp:
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Kommunstyrelsen
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§ 203

Dnr 2021-000128 012

Sammanfattning
Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan,
arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till
samhällets tillväxt och hållbara utveckling. Folkhälsan påverkas av
människors livsvillkor, de förhållanden där kvinnor, män och deras barn
växer upp och lever, samt de system som tillämpas för att hantera ohälsa och
sjukdom. I
Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom ramen för de
ordinarie verksamheterna.
Syftet med folkhälsorådets är att medverka till en långsiktig och hållbar
samhällsutveckling och tillsammans med andra aktörer främja en god
folkhälsa i Ronneby kommun. Folkhälsorådet fungerar som en styrgrupp för
olika folkhälsoinsatser som exempelvis ANDTS (alkohol, narkotika, doping,
tobak, spel) och barnrättsfrågor. Rådet är ett forum för utbyte och spridning
av information samt stöd vid folkhälsoarbetet inom Ronneby kommun.
Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att
hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska
mellan olika grupper inom Ronneby kommun och i jämförelse med länet och
riket.
I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2018 prioriteras fyra
målområden:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Barns och ungas uppväxtvillkor
3. Fysisk aktivitet
4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Folkhälsopolicyn visar på utvecklingsbehov och innehåller förslag på vad
som behöver göras för att uppnå målen. Den ska vara ett stöd för
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Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2020 och
verksamhetsplan 2021
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Koncernchefsgruppen beslutade 2020-02-21 att under 2020 ge den
strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att påbörjades ett uppdrag med att
ta fram ett styrdokument för hållbarhet. Inriktningen är att det strategiska
folkhälsoarbetet blir en del av detta styrdokument och därmed ersätter
folkhälsopolicyn. Tidsplanen för uppdraget att ta fram ett styrdokument för
hållbarhet har förlängts till och med 2021 på grund av arbete med covid-19.
Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige under 2020 om att förlänga
Folkhälsopolicy för Ronneby kommun till och med 2021 (KF 2020-12-17 §
329).
Verksamhet 2020
Folkhälsorådets verksamhetsplanering har som övriga verksamheter och
samhället i stort påverkats av covid -19. Åtgärder och aktiviteter från
verksamhetsplan 2020 har genomförts i sort men har i flera falla behövt
anpassa genom digitala lösningar. I några fall har aktiviteter flyttats fram
eller ställts in. Om och hur åtgärder och aktiviteter har påverkats av covid-19
benämns löpande i verksamhetsberättelsen.
För 2020 har det gjorts ett folkhälsobokslut. Folkhälsobokslutet är ett
underlag för kommunens utvecklingsarbete. I bokslutet redovisas översikt av
statistik och uppföljning av åtgärder som genomförts under året som bidragit
till att uppfylla målområdena och folkhälsoinriktningarna i folkhälsopolicyn.
Folkhälsobokslutet för 2020 redovisas som bilaga till ordinarie bokslut.
Lupp-enkäten (Lokal uppföljningen av ungdomspolitiken) genomfördes
under hösten 2020. Lupp- enkäten genomförs i Ronneby kommun för att få
kunskap om ungdomars levnadsvillkor. Resultatet av enkäten presenteras
under våren 2021 och ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som
rör barn och unga.
Under 2020 har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp arbetat med
insatser för att stödja utvecklingen av Ronneby kommuns barnrättsarbete.
För att stödja Ronneby kommuns förvaltningar, nämnder och bolag att
tillämpa ett barnrättsperspektiv utifrån barnkonventionen har det tagits fram
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nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga
verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan
uppnås.
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Under hösten 2020 genomfördes Utbildning fokus narkotika som riktade sig
till personal på kommunens högstadieskolor och fritidsgård. Dagen hade
fokus på kunskapshöjning kring narkotikasituationen, tidig upptäckt och
förebyggande arbete. Utbildningsdagen anordnades i samverka mellan
folkhälsorådet och lokala Brå.
Under året har det genomförts ett antal informationsinsatser kopplat till
drogförebyggande arbetet; informationsinsats - TÄNK OM och
Tonårsparlören om alkohol, informationsfilm om cannabis till
vårdnadshavare och informationskampanj om rökfria miljöer.
Under 2020 gjordes ett tilläggsäskande inför budget 2021 i syfte att sprida
det våldsförebyggande arbetet till mellanstadiet.160 000 kronor beviljades
för att stimulera till uppstarten av programmet Agera tillsammans.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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en rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag. Under 2021 kommer rutinen
implementeras i förvaltningar, nämnde och bolag. Folkhälsorådet är
styrgrupp för det kommunövergripande barnrättsarbetet, vilket innebär att
arbetsgruppens insatser redovisats och stämts av med folkhälsorådet
löpande.
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§ 204

Dnr 2021-000256 040

Sammanfattning
Befintlig befolkningsprognos togs fram 2016 i arbetet med nuvarande ÖP
och ligger idag till grund för gällande bostadsförsörjningsprogram och
utbyggnadsplan för bostäder, samt annan kommunal strategisk planering. För
att kunna följa upp bostadsförsörjningsprogram, samt utbyggnadsplan för
bostäder med aktuell statistik av kommunens befolkning över tid ses ett stort
behov av att uppdatera befintliga analys av den framtida
befolkningsutvecklingen för Ronneby kommun. En befolkningsprognos är
en stor del av det planeringsinstrument som används för strategisk planering
av den fysiska miljön, samt för utbildningsförvaltning och vård- och
omsorgsförvaltning i planeringen för framtida behov och utveckling.
Beräkning av kostnad för en framåtsyftande befolkningsprognos har gjorts i
samråd med SCB och setts över av utvecklingschefen för enheten för
strategisk samhällsutveckling. Den befolkningsprognos som kommunen
rättar sig efter i dagsläget ses inte längre som tillförlitlig som
planeringsunderlag baserat på att den är från 2016 och att kommunen har
genomgått förändringar i sin befolkningstillväxt under denna tid och fram till
idag.
Bedömning
Enheten för strategisk samhällsutvecklingen har idag en årlig budget på ca
12 000 kr årligen för inköp av befolkningsstatistik. Denna summa täcker en
årlig basbeställning av uppdaterad befolkningsstatistik. För korrekt
uppföljning av strategiska dokument och planer som öp,
bostadsförsörjningsprogram och utbyggnadsplan för bostäder, samt för
framtida planering för behov av skolor, förskolor samt vård och omsorg ses
behovet av en ny och uppdaterad befolkningsprognos över tid vara stor.
Behovet har förutom av enheter under kommunledningsförvaltningen,
efterfrågats av vård och omsorgsförvaltningen, samt
utbildningsförvaltningen. En aktuell befolkningsprognos är ett viktigt
verktyg i den fysiska planeringen i närtid och framtid och ligger till grund
för strategiskt viktiga beslut.
Beräkning av kostnad baseras på dialog med SCB och deras fasta
prissättning.
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Kostnad:


Kommunomfattande befolkningsprognos



Prognos på delområdesnivå enligt indelning i nio delområden baserade på
SCB:s nyckelkodsområden. Gällande indelning som befintlig
befolkningsprognos i bostadsförsörjningsprogrammet
Summa: 18 000 kr
Sammanställt behov är: 30 000 kr.

Den befolkningsprognos som kommunen rättar sig efter i dagsläget ses inte
längre som tillförlitligt planeringsunderlag baserat på att den är från 2016
och att kommunen har genomgått stora förändringar i sin befolkningstillväxt
under denna tid fram till idag. Förslaget är därför att enheten för strategisk
samhällsutveckling tillförs 30 000 kr i medel för beställning av en aktuell
befolkningsprognos.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att besluta tillföra enheten för strategisk samhällsplanering 30 000 kr för
beställning av ny befolkningsprognos.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
förändringen att finansiering sker inom ram.
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 ge enheten
för strategisk samhällsplanering i uppdrag att beställa en ny
befolkningsprognos. Finansiering sker inom ram.
________________
Exp:
Visma Addo ID-nummer : b41b51a3-768c-45d8-96a3-67a56fd39d07

Kommunstyrelsen
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§ 205

Dnr 2021-000204 101

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge
Kommundirektören följande uppdrag för 2020. Kommundirektören utser, i
samråd med förvaltningschefer och bolagens VD, ansvariga i kommun och
bolag för åtgärd och uppföljning. Klardatum för respektive uppdrag anges
efter varje uppdrag. Uppdragen ska hanteras i av uppdragen berörda
nämnder och styrelser. De uppdrag som ska hanteras i bolagen ges som
ägardirektiv till berörda bolag. Status på angivna uppdrag ska redovisas till
kommunfullmäktige i samband med tertialuppföljningar och årsbokslut.
Bedömning
Skriftlig rapport tagen ur Stratsys rörande de 14 uppdragen gavs i samband
med bokslutet, se bilaga Uppdrag till verksamheten 2021-01-27_PA1. I
rapporten är det inte tydligt hur gången med uppdragen genomförts och det
är också oklart huruvida uppdragen är avslutade eller om ett uppdrag ska
återremitteras för vidare handläggning. Utav de 14 uppdragen är 11
rapporterade med statusen klar i Stratsys förutom uppdrag 10 och 12 som har
statusen pågående med avvikelse samt uppdrag 9 som har statusen pågående
enligt plan. Därmed lämnas nu en tydliggörande rapport i vilka instanser
uppdragen har rapporterats, informerats, om beslut har tagits rörande
uppdragen eller om behov föreligger att beslut tas för vidare handläggning
eller avslut av uppdraget. Se bilaga Uppdrag till verksamheten KSAU 202104-26.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen
föreslås besluta
-

Att ta beslut enligt förslag i bifoga fil, Uppdrag till verksamheten KSAU
2021-04-26.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Peter Bowin (V).
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Slutrapportering- uppdrag till verksamheten beslutade i
budget 2020
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

2. Uppdrag 4 ” Presentera ett förslag på ett upplägg med avgiftsbelagda
pedagogiska måltider inom skolans grundskoleverksamhet” i sin
helhet ska presenteras och återrapporteras till arbetsutskottet.
Uppdraget är inte att anse om avslutat.
3. Uppdrag 5 ” Presentera ett förslag på omfördelning av bidrag till
föreningar där en större del än idag går till anläggningsbidrag” ska
återrapporteras och redovisas för arbetsutskottet. Uppdraget är inte
att anse som avslutat.
4. Uppdrag 7 ” Redovisa för Kommunstyrelsen hur
modersmålsundervisningen hanteras och hur lagstiftningen efterföljs”
ska återrapporteras och redovisas för arbetsutskottet. Uppdraget är
inte att anse som avslutat.
5. Uppdrag 10 ” Presentera ett nytt effektivare sorteringssystem av
avfall i kommunkoncernens fastigheter inklusive transporter” ska
återrapporteras och redovisas för arbetsutskottet. Då uppdraget är att
presentera ett nytt och effektivare sorteringssystem ska redovisning
ske innan några åtgärder utförs.
6. Uppdrag 12 ” Genomlysning av kommunens hantering av
bostadsanpassningar för att uppnå en mer kostnadseffektiv hantering”
återrapporteras och redovisas först till miljö- och byggnadsnämnden
och sedan skickas vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.
7. Uppdrag 14 ” I syfte att höja kvalitén på den mat som
kostverksamheten levererar så ges ett uppdrag att följa upp och
utvärdera Kostverksamhetens organisation samt göra en
kundutvärdering av hur maten upplevs” återrapporterar och redovisar
kundutvärderingen till kommunstyrelsens arbetsutskott.
I övrigt föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att besluta i enlighet med
de förslag som ges i bifogad fil, Uppdrag till verksamheten KSAU 2021-0426.
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1. Uppdrag 1 ” Presentera ett förslag till att införa ett
resursfördelningssystem där även andra aktörer än den kommunala
organisationen kan erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans
olika grenar” ska återrapporteras och presenteras för arbetsutskottet.
Uppdraget är inte att anse som avslutat.
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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:

2. Uppdrag 4 ” Presentera ett förslag på ett upplägg med avgiftsbelagda
pedagogiska måltider inom skolans grundskoleverksamhet” i sin
helhet ska presenteras och återrapporteras till arbetsutskottet.
Uppdraget är inte att anse om avslutat.
3. Uppdrag 5 ” Presentera ett förslag på omfördelning av bidrag till
föreningar där en större del än idag går till anläggningsbidrag” ska
återrapporteras och redovisas för arbetsutskottet. Uppdraget är inte
att anse som avslutat.
4. Uppdrag 7 ” Redovisa för Kommunstyrelsen hur
modersmålsundervisningen hanteras och hur lagstiftningen efterföljs”
ska återrapporteras och redovisas för arbetsutskottet. Uppdraget är
inte att anse som avslutat.
5. Uppdrag 10 ” Presentera ett nytt effektivare sorteringssystem av
avfall i kommunkoncernens fastigheter inklusive transporter” ska
återrapporteras och redovisas för arbetsutskottet. Då uppdraget är att
presentera ett nytt och effektivare sorteringssystem ska redovisning
ske innan några åtgärder utförs.
6. Uppdrag 12 ” Genomlysning av kommunens hantering av
bostadsanpassningar för att uppnå en mer kostnadseffektiv hantering”
återrapporteras och redovisas först till miljö- och byggnadsnämnden
och sedan skickas vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.
7. Uppdrag 14 ” I syfte att höja kvalitén på den mat som
kostverksamheten levererar så ges ett uppdrag att följa upp och
utvärdera Kostverksamhetens organisation samt göra en
kundutvärdering av hur maten upplevs” återrapporterar och redovisar
kundutvärderingen till kommunstyrelsens arbetsutskott.
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1. Uppdrag 1 ” Presentera ett förslag till att införa ett
resursfördelningssystem där även andra aktörer än den kommunala
organisationen kan erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans
olika grenar” ska återrapporteras och presenteras för arbetsutskottet.
Uppdraget är inte att anse som avslutat.
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I övrigt föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att besluta i enlighet med
de förslag som ges i bifogad fil, Uppdrag till verksamheten KSAU 2021-0426.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Visma Addo ID-nummer : b41b51a3-768c-45d8-96a3-67a56fd39d07

Kommundirektören
Lotta Bolwede
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§ 206

Dnr 2021-000240 012

Sammanfattning
För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby
Kommun ett lokalt brottsförebyggande råd (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. Det övergripande målet 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
Genomförd verksamhet 2020
Trygghetsmätning
Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens
trygghetsmätning bryts ner i fem områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra,
Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till
trygghetsmätningarna. Resultatet för 2020 visar en förbättring jämfört med
år 2019.
Resultatet av trygghetsmätningen för 2020 har presenterats för media och
Kommunfullmäktige.
Nattvandring
Nattvandringsverksamheten för föreningar i Ronneby kommun har fortsatt
under 2020. Med nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande
rådet stimulera till ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer, samt bidra till en
ökad trygghet i centrum och vid behov runt om i kommunen. Verksamheten
är ett samarbete mellan Ronneby kommun och kommunpolisen i Ronneby.
Totalt genomfördes ca 20 vandringar av 28 planerade och antalet föreningar
som vandrat under 2020 är 5 stycken. Det rådande pandemiläget har dock
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Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021
lokala BRÅ
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påverkat nattvandringen så tillvida att det varit svårare att rekrytera vandrare
både inför utbildning och under pågående vandringsperiod för föreningarna.
Verksamheten finansieras även av externa intressenter genom frivillig
sponsring.

Under hösten 2020 genomfördes en trygghetsvandring i centrala Ronneby i
syfte att definiera olika faktorer i miljön som kan påverka upplevelsen av
trygghet, och underlätta att brott att begås. Det handlar exempelvis om
belysning, förvaltning av fastigheter och trafiksituation.
I vandringen deltog Polisen, representanter från lokala BRÅ, Socialtjänsten,
kris- och beredskapssamordnare, säkerhetsskyddschef, fastighetsförvaltare,
fastighetsägare, platsutvecklare, handlare, elever, lärare och Tekniska
förvaltningen.
En sammanställning över förslag till åtgärder för att öka
trygghetsupplevelsen har skickats ut till ansvariga som ska återrapportera
inom sex månader.

Kunskapshöjande insats ”Fokus narkotika”
Föreläsningsdagen ”Underbara Ronnebyungdomar” har 2020 bytt skepnad
till en kunskapshöjande insats med fokus narkotika vars syfte var att
förmedla kunskap kring narkotikasituationen, tidig upptäckt och
drogförebyggande arbete till framför allt personal inom skolan. Utbildningen
anordnades i samverkan mellan lokala BRÅ, Folkhälsorådet, Polisen,
Socialtjänsten och skolhälsovården och är en av aktiviteterna i åtgärdsplanen
kopplad till samverkansavtalet mellan Ronneby kommun och
Polismyndigheten.
Effektiv Samordning för Trygghet - EST
Som en del av samverkansavtal har i BRÅ:s regi Ronneby kommun,
Polismyndigheten, Ronnebyhus AB och WF-fastigheter fortsatt sin nära
samverkan kring lokal lägesbild under 2020 utifrån metoden Effektiv
Samordning för Trygghet – EST. Metoden, som är beprövad och utvärderad,
är utarbetad av Örebro universitet i samverkan med Örebro kommun och
nationella BRÅ.
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Arbetet med lokal problembild i enlighet med EST ger struktur åt samverkan
i det lokala brottsförebyggande arbetet, och ligger till grund för
gemensamma insatser och prioriteringar i syfte att öka tryggheten i det
offentliga rummet.

För att utveckla detta arbete har man under 2020 påbörjat användandet av det
digitala stödet EMBRACE där otrygghetsskapande händelser rapporteras in
varje vecka av totalt 28 rapportörer från kommunens olika verksamheter,
Ronnebyhus och WF-fastigheter. Även polisanmälningar läggs in i systemet.
Lägesbilden återkopplas veckovis till politik, tjänsteorganisation och övriga
berörda aktörer
Trygghetssamordnaren har ansvaret att driva och samordna EST- arbetet.
Dialogmöten med byarna i kommunen
Verksamhetsplanen för 2020 anger att lokala BRÅ ska genomföra
dialogmöten med byarna i kommunen. Denna aktivitet har påverkats av
pandemiläget och har således inte kunnat genomföras som planerat.
Aktiviteten kvarstår i verksamhetsplanen för 2021.
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan för 2021 innehåller samma aktiviteter som
verksamhetsplanen för 2020. Den gemensam utbildningssatsning som
introducerades under hösten 2020 i samverkan med Folkhälsorådet kvarstår
för 2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala
BRÅ 2020 och Verksamhetsplan för lokala BRÅ 2021.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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En annan viktig faktor är att metoden bidrar till att göra det
brottsförebyggande arbetet mer kunskapsbaserat och ger underlag till
orsaksanalyser.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala BRÅ
2020 och Verksamhetsplan för lokala BRÅ 2021.
________________
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§ 207

Dnr 2021-000260 250

Sammanfattning
Mark- och exploateringsenheten har utrett förutsättningarna för en eller två
broar över till Aspan genom en förstudie.
Förstudien är utförd för att ge förutsättningar till det fortsatta arbetet med
planprogrammet och för framtida detaljplaner på Aspan.
Bedömning
Aspan är en halvö i Angelskogsviken ca 9 km från Ronneby centrum. I
området finns idag bebyggelse i form av ett sommarstugeområde samt
bebyggelse som omvandlats från sommarbostäder till permanentbostäder. 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 för biltrafik och GC-väg alternativt för bil-,
gång- och cykeltrafik över Angelskogsviken med utpekat i översiktsplanen.
Efter en workshop framkom behovet av en bro med tanke på tillgängligheten
till Aspan. Befintligt vägnät bedöms inte kunna ta hand om ökad trafik samt
att avståndet till centrala Ronneby förkortas med ca 9 km till ca 6 km.
Syfte
Syftet med förstudien är att utreda två brolösningar. En för väg- samt gångoch cykeltrafik samt en för endast gång- och cykeltrafik. Brolösningarna
skall öka framkomligheten och minskar avståndet från Ronneby centrum.
Utredningen fokuserar på konstruktionstyp, lokalisering, kostnader och
tillståndsfrågor.
Lokalisering och konstruktion
Som underlag till förstudien har två områden ringats in för de två
broförbindelserna. Läge 1 avser vägbro och Läge 2 avser gång- och
cykelbro. Utifrån dessa lägen utvärderades områdena för att hitta bästa
möjliga placering med fokus på tillgänglighet, ingrepp i natur och
anpassning mot tomtgränser och befintlig infrastruktur.
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Förstudie broar till Aspan
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Broläge 1 – Vägbro
Inledningsvis utvärderades några alternativa lägen för vägbron. De tre
alternativen låg alla på norra sidan av Aspan och anslöt mot väg 660,
Heabyvägen, på tre positioner. Det östligaste läget valdes då det medförde
den kortaste brolängden samt att den landade på en för terrängen lämplig
plats på Aspan.
Marken norr om bron präglas av väg 660 som ligger relativt lågt vilket
innebär att det finns utmaningar att landa en brokonstruktion som skall ta
hänsyn till vattenytan över en 100 årsperiod.
Bron föreslås utformas som en platsgjuten betongkonstruktion. Total
brolängd blir ca 80 m. Bron delas in i 3 spann om 25 m. Mest troligt kommer
stödens grundläggas på pålar ingjutna i bottenplattor.
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Broläge 2 – Gång- och cykelbro
För att den nya gång- och cykelbanan ska vara tillgänglig för personer med
nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga är målet att bygga bron med mindre
lutning än 2%.

Fokus ligger på att skapa ett naturligt och inbjudande val för gång- och
cykeltrafikanter. Därav har inte brotyper som bågbroar eller hängbroar i
första hand tagits i beaktande för den studerade brolösningen. Bron skall
underlätta för de hållbara trafikslagen för exempelvis pendlare från Aspan
till Ronneby centrum.
I plan kommer bron att läggas som en båge över vattnet. Angöring på båda
sidor anpassas till fastighetsgränser och befintlig infrastruktur. Total
brolängd blir ca 255 m med ett antal mellanstöd.
Vid farledens läge kommer bron ha en öppningsbar sektion för att inte
behöva bygga bron i ett upphöjt läge. En enkel klaff kan utgöra
öppningsmekanismen.

Kostnadsbedömningar
För att i tidiga skeden göra en grov kostnadsbedömning kan man använda sig
av Trafikverkets schablonvärden. Dessa kostnadsbedömningar kan bara ge
en fingervisning om den slutgiltiga summan. Kostnaden som anges avser
hela kostnaden för brokonstruktionen, från projektering till slutprodukt.

Justerandes sign
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Den fria brobredden är satt till 4 m och bron förses med räcken med höjden
1,4 m ovan överkantbeläggning.
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Bedömningarna kan i senare skede utvecklas till en mer detaljerad kalkyl
men detta anses inte vara rimligt i dagsläget då många detaljfrågor ej har
hanterats.
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Bedömning Vägbro

Justerandes sign
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Kostnaden för en öppningsbar bro kan delas upp något för att se vilka delar
den består av.
Av ovanstående 40,64 Mkr bedöms den öppningsbara delen stå för cirka
15,14 Mkr och resterande 25,5 Mkr för övrig konstruktion. Detta är
framräknat genom att jämföra schablonkostnader av en likvärdig bro utan
öppningsbarhet som en enklare studie av erfarenhetsvärden..
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslås kommunstyrelsen
besluta att godkänna upprättad förstudie för broförbindelser till Aspan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Kenneth Michaelsson (C).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
upprättad förstudie för broförbindelser till Aspan.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Bedömning Gång- och Cykelbro
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§ 208

Dnr 2017-000402 217

Rönnbäret 2 - Detaljplan för flerbostadshus granskning

Planarbetet för Rönnbäret 2 m.fl. startade i samband med att miljö- och
byggnadsnämnden beviljade planbesked 2017-10-25 § 203. Efter planbeskedet
beviljades har ett planavtal ingåtts med fastighetsägaren till Rönnbäret 2.
Detaljplanen upprättas genom ett utökat planförfarande i enlighet med plan- och
bygglagen (2010:900).
Detaljplanen har tidigare varit utskickad på granskning till berörda myndigheter,
fastighetsägare, föreningar med flera från 2021-01-22 till och med 2021-02-12.
Efter granskningen har ändringar och förtydliganden gjorts i planhandlingarna.
Ronneby kommun bedömer att ändringen är av begränsad betydelse. Med anledning
av detta väljer därför kommunen att i enlighet med vad som framgår i förarbetet En
enklare planprocess, prop. 2013/2014:126, sid. 95 att låta berörd fastighetsägare, i
detta fall Rönnbäret 1, ta del av granskningshandlingarna på nytt.

Bedömning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse som är
kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2 som finns belägen i
ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort.
Ändringarna sedan första granskningstillfället grundar sig i att
markföroreningarna inom fastigheten påverkar delar av slänten och kommer
behöva saneras. Detta innebär att all natur som finns idag inte kan bevaras.
Ronneby kommun bedömer att växtligheten inom berört område framförallt
består av sly, mindre träd och buskage. Intensionen är att bevara värdefulla
större träd som finns inom en del av planområdet. Närliggande grönska och
höga träd vilka är av betydelse för Rönnbäret 2 och upplevelsen av
nytillkommen bebyggelse är främst belägen inom fastigheterna Påtorp 1:83
samt Rönnbäret 3.
Ändringen och förtydliganden i detaljplanen innebär följande:
o Planbestämmelsen n1, Natur i slänt ska bevaras, tas bort.

Justerandes sign
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o Ett mindre område i plankartans nordvästra hörn där det finns större
träd regleras med en bestämmelse om att marklov krävs för fällning
av träd med en diameter större än 15 cm vid stamhöjd 1 meter.
Bestämmelse om att återplantering ska ske läggs till inom den nordvästra
delen av Rönnbäret 2.
Att KSAU/KS godkänner planförslaget och beslutar sända ut Rönnbäret 2 m.fl. på
granskning till berörd/a fastighetsägare.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
planförslaget och skicka Rönnbäret 2 m.fl. på granskning till berörd/a
fastighetsägare.

________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 209

Dnr 2021-000238 630

Sammanfattning
Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan
bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens
språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända
barn. Utredningen har lämnat betänkandet Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) och Ronneby kommun har
inbjudits att lämna ett remissyttrande. Yttrandet ska ha kommit in till
regeringskansliet senast den 21 maj 2021.
Utredningen har haft till uppdrag att lämna förslag som syftar till att öka
deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans
arbete med barnens språkutveckling kan stärkas.
Utredningen föreslår följande:
• Kommuner ska bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i
förskolan, samt genom kartläggning hålla sig informerad
om vilka barn i kommunen som inte deltar i förskolan.
• Barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling
i svenska ska direktinskrivas i förskolan.
• Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder.
• Barn i obligatorisk förskola ska erbjudas kostnadsfria måltider och
i vissa fall ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.
• Det ska införas karriärsteg för förskollärare vid förskolor som har
särskilt svåra förutsättningar med beaktande av barnens socioekonomiska
bakgrund.
• Det ska införas ett enhetligt innehåll för utbildning till barnskötare
som ska gälla inom såväl gymnasieskolans barn- och fritidsprogram

Justerandes sign
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Remiss från Utbildningsdepartementet gällande Fler
barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska
(SOU 2020:67)
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som motsvarande utbildningar inom kommunal vuxenutbildning.
• Skollagen ska förtydligas så att det framgår att det i undervisningen
vid förskolor, utöver förskollärare, får finnas barnskötare och
annan personal med utbildning eller erfarenhet som innebär att
barnens utveckling och lärande främjas.

• Examensbeskrivningen för förskollärarexamen bör ändras så att det
i examensmålen anges att studenten ska visa fördjupad kunskap
om barns andraspråksutveckling.
• Läslyftet i förskolan ska förlängas och riktas till förskolor med särskilt
svåra förutsättningar med beaktande av barnens socioekonomiska bakgrund.
Bedömning
Ronneby kommun ställer sig bakom betänkandet i stort men har funnit delar
i förslaget som vi ser behöver utredas närmare alternativt justeras eller
förtydligas. Vi presenterar dessa synpunkter i bifogat förslag till
remissyttrande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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• Förskolors personalsammansättning samt personalens kompetensutveckling
bör uppmärksammas vid tillsyn.
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§ 210

Dnr 2021-000245 023

Sammanfattning
Föreligger förslag till anställningsannons för rekrytering av en ny
förvaltningschef till miljö- och byggnadsförvaltningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet fastställer
föreslagen anställningsannons för rekrytering av en ny förvaltningschef till
miljö- och byggnadsförvaltningen. Annonsering sker via Facebook, Linkedin
samt i Dagens Samhälle.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föreslagen anställningsannons för
rekrytering av en ny förvaltningschef till miljö- och byggnadsförvaltningen.
Annonsering sker via Facebook, Linkedin samt i Dagens Samhälle.
________________
Exp:
Evelin Berg, HR-specialist

Justerandes sign
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Rekrytering av ny förvaltningschef, miljö- och
byggnadsförvaltningen
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§ 211

Dnr 2021-000077 101

Sammanfattning
Tommy Ahlquist, kommundirektör, ger en statsuppdatering avseende
reducering av personalkostnader.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S), Magnus Pettersson (S) och Roger Gardell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge kommundirektören i
uppdrag att genomföra föreslagna förändringar samt hitta fler åtgärder för att
reducera personalkostnaderna med 40 miljoner kronor år 2022 i enlighet med
uppdraget från kommunfullmäktige.
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 kommundirektören i uppdrag att genomföra
föreslagna förändringar samt hitta fler åtgärder för att reducera
personalkostnaderna med 40 miljoner kronor år 2022 i enlighet med
uppdraget från kommunfullmäktige.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Statusuppdatering- reducering av personalkostnader
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§ 212

Dnr 2020-000654 192

Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-02-23§ 43
Nicolás Westrup har lämnat en motion angående en upprustning av badstranden
på Karön. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Teknik, -fritid och
kulturförvaltningen för ett yttrande. KSAu har tagit beslut att KLF ska yttra sig

Bedömning
Teknik-fritid- och kulturnämnden lämnar följande bedömning:
”Att utreda kostnad och borttagande av sjögräs”
Borttagande av sjögräs eller vass är klassat som vattenverksamhet och
åligger markägaren. Gällande Karön är Ronneby kommun markägare och det
interna ansvaret ligger på Mark och exploateringsenheten.
”Att utreda kostnaden för att lägga ny sand på stranden och i vattnet ända
ut till bryggans slut”
Att lägga ny sand på stranden innebär att sanden behöver transporteras med
båt till Karön, vilket fördyrar åtgärden. Ansvaret för sandstranden ligger på
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen.
Förvaltningen bedömer att 15 kubikmeter sand behövs till sandstranden,

kronor.

Justerandes sign



Transport av sand via lastbil till hamnen, 15 resor x 2
timmar á 641 kronor = 19 230 kronor.



Lastning, lossning och skeppning med hamnbåten till
Karön, 30 mantimmar á 641 kronor = 19 230 kronor.



Lastning och transport av Bobcat till Karön tur och
retur, 4 timmar á 641 kronor = 2564 kronor.



Körning och utspridning på Karön med Bobcat, 12
timmar á 415 kronor = 4980 kronor.

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Nicolás Westrup (SD)
angående iordningställande av stranden på Karön
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Personal som kör och sprider ut sanden på Karön, 12
timmar á 641 kronor = 7692 kronor.



Oförutsägbara utgifter, 15 % = 8054 kronor.

Total kostnad: 61 750 kronor

Att lägga ny sand i vattnet är klassat som vattenarbete och åligger
markägaren. Ronneby kommun är markägare och ansvaret ligger på Mark
och exploateringsenheten.
”Om kommunen eller någon annan sätter dit en glasskiosk”
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen ska tillse och ansvara för badplatsens
skötsel. Ansvaret för att främja turism eller i övrigt öka antalet gäster via
exempelvis glassförsäljning, bör åläggas Näringsliv och
kommunikationsenheten.
Mark- och exploateringsenheten inom Kommunledningsförvaltningen
lämnar följande bedömning:
Mark- och exploateringsenheten är markägare till all mark som Ronneby
kommun äger. Om vi tittar på bilden nedan över badplatsen på Karön, så
skulle åtminstone ca 900 kvm strand och ca 6000 kvm vatten behöva
åtgärdas.

Justerandes sign
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I Teknik, -fritid och kulturförvaltningens budget finns inte dessa medel
avsatta.
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En möjlig start kan vara att börja med att jordfräsa marken. Luckrar man upp
och tar bort växtlighet så kan det vara så att det inte behövs så mycket ny
sand.
Om ny sand behövs så behövs det mycket mer än 15 kubikmeter med tanke
på områdets storlek. Ett exempel skulle vara om man lägger på ca 10 cm på
hela stranden = ca 90 kubikmeter.
Botten på badplatsen är bevuxen med höga vattenväxter. För att göra vid
botten krävs att växterna tas bort. Mark- och exploateringsenheten har idag
ingen kunskap om vilken/vilka växter det är. Ska åtgärder ske i vatten kan
muddring behövas alternativ hyra in dykare att dra upp växtligheten för att
sedan lägga i sand.
Att lägga sand på botten är något som är ett återkommande behov då sanden
åker ut till havs vid minsta lilla storm om ingen vågbrytare finns utanför.
Bättre alternativ är då att lägga mer sand på stranden och låta den gå ner i
vattnet efter hand. En lösning skulle kunna vara att planera för att lägga på
några lass/år.
Så jättemycket vass /sjögräs är det inte (bilder nedan från juli 2020). Markoch exploateringsenheten vassröjer varje år ett antal ställen i kommunen. Det

Justerandes sign
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Om åtgärder ska ske på stranden kommer strandskyddsdispens och tillstånd
för vattenverksamhet att behöva sökas. Vattenverksamhet får inte utföras
mellan den 31 mars och 1 oktober.
Det finns inga medel avsatta inom mark- och exploateringsenhetens budget
för att genomföra åtgärderna i denna text
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att ställa anse motionen besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup
(SD).

Justerandes sign
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är en tidskrävande process att söka tillstånd hos Länsstyrelsen för
vassröjning.
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen är besvarad med
att frågan hänskjuts till budgetberedningen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad med att frågan hänskjuts till
budgetberedningen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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§ 213

Dnr 2021-000274 001

Information från PFAS-rättegången

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L,
Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) och Tommy Andersson
(S).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Sammanfattning
Mathias Kågell, Foyen advokatbyrå, ger information med anledning av
PFAS-rättegången och dess dom i tingsrätten.
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§ 214

Dnr 2021-000277 021

Sammanfattning
Anna Isaksson, personalstrateg, presenterar löneöversyn för lärarnas
avtalsområde.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Engångsbeloppet i HÖK 21 hanteras utanför budgeterat utrymme för
löneöversyn.
2. Samtliga skolledare omfattas av engångsbeloppet oavsett facklig
tillhörighet.
3. Utrymmet för lärarnas löneöversyn är enligt budget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C) och Magnus Pettersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
tillägget att finansieringen för beslutspunkt ett sker via de centrala kontona.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Löneöversyn för lärarnas avtalsområde
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Engångsbeloppet i HÖK 21 hanteras utanför budgeterat utrymme för
löneöversyn.
2. Samtliga skolledare omfattas av engångsbeloppet oavsett facklig
tillhörighet.
3. Utrymmet för lärarnas löneöversyn är enligt budget.
Visma Addo ID-nummer : b41b51a3-768c-45d8-96a3-67a56fd39d07

________________
Exp:
Anna Isaksson, personalstrateg
Ekonomienheten
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§ 215

Dnr 2021-000004 101

Delegationsbeslut 2021

-

Tillfälligt förordnade som förvaltningschef för miljö- och
byggnadsförvaltningen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
delegationsbeslutet till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : b41b51a3-768c-45d8-96a3-67a56fd39d07

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 216

Dnr 2021-000002 101

Kurser och konferenser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan åtgärd.

Justerandes sign

Visma Addo ID-nummer : b41b51a3-768c-45d8-96a3-67a56fd39d07
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 217

Dnr 2021-000003 101

Delgivningsärenden

-

Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Jonas Svensson Consulting har
försatts i konkurs

-

British Embassy Stockholm, Brittiska medborgare som flyttat till
Sverige

-

Jessica Everman, Ny förskola Ronneby i BLT

-

Oroad motionär, För kännedom till kommunalråd och KS

-

SKR, Cirkulär 21:16, 21:18

Protokollsutdrag
-

Miljö- och byggnadsnämnden, 20210324 § 96

-

Vård- och omsorgsnämnden, 20210324 § 3

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
delgivningsärendena till protokollet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : b41b51a3-768c-45d8-96a3-67a56fd39d07

Sammanfattning
Föreligger följande delgivningsärenden:

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”

Serienummer: yENdCBpT6U0pMh29KLjmkw

Per Roger Fredriksson

MAGNUS PETTERSSON

30-04-2021 10:02

30-04-2021 10:32

Ordförande, kommunstyrelsen

2:e vice ordförande, kommunstyrelsen

Serienummer: 1dN5nMijEFqr7oE+VL7g/g

Doie Robert Christoffer Svensson
Kommunsekreterare
30-04-2021 13:46

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
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