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§ 92

Dnr 2016-000006 101

Val av justerare
Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 93

Dnr 2016-000129 055

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende
företagshälsovård
Upphandlingssamordnare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ronneby kommun, AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronnebyhus och
Ronneby Miljö och Teknik AB inbjuder att inkomma med anbud på
företagshälsovård och skolläkare, i omfattning och på villkor enligt redovisat
förfrågningsunderlaget.
Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en leverantör.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende företagshälsovård.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende företagshälsovård.
________________
Exp:
Teo Zickbauer
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§ 94

Dnr 2016-000130 059

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende färsk
kyckling
Upphandlingssamordnare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ronneby kommun inbjuder att komma med anbud avseende färsk kyckling i
omfattning och på villkor enligt redovisat förfrågningsunderlaget.
Upphandlingens syfte är att upprätta avtal för leveranser av färsk kyckling
till kommunens verksamheter i enlighet med förfrågningsunderlaget samt att
upphandlingen skall leda till minskad miljöbelastning och god djuromsorg.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende färsk kyckling.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C)
samt Tommy Andersson (S).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende färsk kyckling.
________________
Exp:
Teo Zickbauer
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§ 95

Dnr 2016-000143 014

Ronneby Miljö & Teknik AB återrapportering rörande
statusen kring fiberutbyggnaden och fastställda
avgiftsnivåer
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 § 185 om särskilda ägardirektiv
för Ronneby Miljö & Teknik AB avseende anslutningsavgift för bredband. I
samband med det fick bolaget också i uppdrag att återrapportera fyra
gånger/år till kommunstyrelsen rörande statusen kring fiberutbyggnaden och
fastställda avgiftsnivåer.
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson redovisar läget avseende
bredbandsutbyggnaden, vilka områden som är på gång, anslutningsgrad,
framtida planering fram till år 2020.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V),
Tommy Andersson (S) samt Nicolas Westrup (SD).

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 96

Dnr 2016-000109 012

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet 2015
Vikarierande Folkhälsosamordnare Anna Förberg lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för
en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt,
en god välfärd och en hållbar utveckling. I Ronneby kommun genomförs en
rad folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna. Syftet
med Folkhälsorådets verksamhet är att understödja dessa pågående insatser
samt stimulera till nya för att främja folkhälsan.
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 och i jämförelse med länet och riket.
I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2016 prioriteras fyra
målområden:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Barn och ungas uppväxtvillkor
3. Fysisk aktivitet
4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Under 2015 har arbetet fokuserat på att fortsätta implementering av
Folkhälsopolicy 2013-2016. Under året har Folkhälsorådet inbjudit
nämnders presidium och förvaltningschefer till dialogmöten utifrån
folkhälsopolicyn. Diskussion har förts utifrån policyns målområden, kopplat
till nämndens arbete och ansvar. Dialogmötena fortsätter under 2016. Under
året togs det fram en populärversion av policyn för att underlätta
implementering och kommunikation med verksamheterna och
samverkansaktörer.
Utifrån Kommunövergripande handlingsplan, våld i nära relationer 20132016 fortsatte under våren 2015 utbildningsinsatser som riktade sig till
enhetschefer och medarbetare inom äldreförvaltningen. Under 2015
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påbörjades även utbildningsinsatser för utbildningsförvaltningen med fokus
på våld i nära relationer utifrån ett barnperspektiv.
Utbildningsinsatser med fokus på hedersrelaterat våld anordnades för
personal inom skola, socialtjänst och fritid- och kulturverksamheten som
möter barn/unga/unga vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck. Under hösten 2015 påbörjades arbetet med
att ta fram ett stödmaterial med handlingsrutiner för skolan kring
hedersrelaterat våld och förtyck.
Som en del av kommunens feriearbete erbjöds elever på Barn- och
Fritidsprogrammet, att under tre veckor sommaren 2015 lära sig innehållet i
Barnkonventionen och utifrån det lära ut om Barnkonventionen till yngre
elever.
Ronneby kommun medverkar sedan våren 2015 i Tobaksfria barn och unga i
Blekinge (TBU) som är ett samverkansprojekt mellan länets alla fem
kommuner, Landstinget i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. Projektet
syftar till att bygga upp och skapa arbetssätt och strukturer för ett långsiktigt
och enhetligt tobaksförebyggande arbete, riktat till barn och unga i Blekinge.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen till protokollet
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C) samt Peter Bowin
(V).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att notera den
lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
________________
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§ 97

Dnr 2016-000139 040

Äskande om medel taltidningen
Fritid- och kulturnämnden § 30/2016
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Arbetet med Taltidningen överfördes till fritid- och kulturnämnden utan
medföljande budgetmedel inför 2016 års verksamhet. Kommunstyrelsen
gjorde en besparing på 200 tkr som skulle möjliggöras genom integration
med annan tjänst inom fritid- och kulturförvaltningen. Nuvarande
befattningshavare kommer att lämna tjänsten med pensionsavgång
2016-04-30. Tjänsten administreras på IT-enheten fram till dess.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen har redan idag en mycket låg bemanning.
Biblioteket som är den enda lämpliga arbetsplatsen för arbetet med
taltidningen har under hösten påtalat en hög arbetsbelastning. Detta har
resulterat i att en psykosocial arbetsmiljöutredning har genomförts.
Bibliotekschefens bedömning är att det inte finns förutsättningar att överföra
en ny arbetsuppgift, motsvarande en halvtidstjänst, i en redan arbetsbelastad
organisation.
Många av tjänsterna som biblioteksassistent på biblioteket är idag på deltid.
Om medel för 0,5 årsarbetare tillskjuts skulle ett par tjänster kunna utökas
till heltid. Det är troligt att det finns personal som är motiverad för uppdraget
under förutsättning att man kan lämna andra arbetsuppgifter.
Förvaltningen ser inga möjligheter att lyfta 200 tkr från någon av de andra
verksamheterna inom nämndens område för att finansiera taltidningen.
Alternativet skulle vara att kommunen lägger ner taltidningen vilket skulle
drabba de 50-tal prenumeranter som finns. Detta förslag bedöms inte
relevant i dagsläget.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att till kommunstyrelsen äska om 200 tkr
för att kunna producera taltidningen på biblioteket.
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Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska om 200 tkr
för att kunna producera taltidningen på biblioteket.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin
(V), Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att äskandet avslås.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att avslå fritid- och
kulturnämndens tilläggsäskande om 200 tkr.
________________
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§ 98

Dnr 2016-000140 040

Äskande av medel till nystartsjobb
Fritid- och kulturnämnden § 29/2016
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Fritid- och kulturförvaltningen har i dialog med arbetsmarknadsenheten
planerat för att ta emot ett antal personer i Nystartsjobb. Planeringen gäller
följande verksamheter:
Biblioteket, en ”sagotant” arabisktalande och en kultur tolk som skall bistå
det stora antal besökande som finns på biblioteket och som behöver hjälp
med bland annat användning av internet, fylla i blanketter och annan
samhällsinformation.
Kulturcentrum kan ta emot 1-2 personer med konstnärlig utbildning som
skulle kunna använda Kulturcentrums verkstäder och handleda olika
gruppaktiviteter. Även ekonomiska resurser för material behöver tillskjutas.
Vid våra fritidsanläggningar har besöksfrekvensen ökat markant. Nyanlända
personer som behöver information kring vad som gäller vid besök i t.ex.
Badhuset. Antalet besökare i framförallt simhallen är väldigt stort.
Fritidsenheten kan ta emot 2-3 personer som stöd i hallarna. Dessa personer
får gärna vara simkunniga och kanske även livräddningskunniga.
Brukets antal besökare har också ökat markant. Det kan vara upp till 70-80
besökare en kväll. Förvaltningen har utökat bemanningen med timanställd
personal då två ordinarie anställda är alldeles för lite. Förvaltningen bedömer
att 2-3 ungdomsledare kan rekryteras för att stärka upp verksamheten. Då
kan verksamheten ha möjligheter till öppethållande hela sommaren.
Enligt tidigare beslut har tekniska förvaltningen erhållit personal i s.k.
röjarlag. Några ekonomiska resurser för material vid underhållsarbete inom
fritid- och kulturförvaltningens ansvarsområde (badplatser, spår och leder,
fritidsanläggningar m.m.) finns inte avsatta. Material i form av maskinhyra,
virke, färg mm. behöver tillskjutas.
Arbetsmarknadsenheten har fått uppdrag att starta med rekrytering till
ovannämnda nystartsjobb i avvaktan på beslut om arbetsledare.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen är en liten organisation. Förvaltningen
beräknar att kunna sysselsätta cirka 10 personer i nystartsjobb. Förvaltningen
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behöver förstärkas med en arbetsledare som kan vägleda och fördela
resurserna dit de bäst behövs för stunden. Tanken att någon av dessa under
sommaren kan omfördelas till ett ökat stöd inom turistnäringen finns också
med i planeringen.
Om det inte finns resurser i form av arbetsledare så ser förvaltningen stora
svårigheter att ta emot så många nystartsjobb.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 450 tkr
för en arbetsledare
samt 500 tkr till materialkostnader för såväl röjarlagets insatser till fritid- och
kulturförvaltningens verksamhet som till Kulturcentrums verkstäder.
Arbetsmarknads- och Integrationschef Roland Edvinsson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Enheten för arbetsmarknad och integration har fått i uppdrag att lämna
remissyttrande på Fritid-och kulturnämndens begäran om medel. Yttrandet
gäller en begäran om medel för insatser som de önskar genomföra under
2016. Medel önskas för en arbetsledare som kan ha det övergripande
ansvaret för de personer, ur målgruppen ”100-jobb”, som i nästa steg anvisas
verksamheter.
Medel söks även för materialkostnader som ska kopplas till de röj- och
skogslag som har inrättats gemensamt av Park/gata och
Arbetsmarknadsenheten. Mtrl som ska gå till att t.ex. rusta upp spår/leder
och badplatser. Medel ska även gå till Kulturcentrums verkstäder.
Bedömning
De åtgärder och insatser som beskrivs stämmer väl in på de intentioner och
den viljeinriktning som kommuniceras gällande de statliga medel Ronneby
kommun erhållit för att ”underlätta flyktingmottagande”. Att inrätta en tjänst
som arbetsledare/samordnare för de personer som kommer anställas ut
målgruppen ”100-jobb” är en bra åtgärd. Denne kan då fördela resurserna
som finns att tillgå på bästa sätt och där de behövs bäst för stunden.
De begärda medlen för materialkostnader står väl i proportion till vad som
beskrivs ska genomföras varför denna summa kan anses rimlig.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tilläggsanslag till fritidoch kulturnämnden om sammanlagt 950 tkr. Finansiering sker genom
tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja fritidoch kulturnämnden tilläggsanslag enligt följande:
-

450 tkr till en arbetsledare

-

500 tkr till materialkostnader för såväl röjarlagets insatser till fritidoch kulturförvaltningens verksamhet som till Kulturcentrums
verkstäder.

Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande.
________________
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§ 99

Dnr 2015-000453 806

Taxa för Turisttåget - Ronneby expressen
Fritid- och kulturnämnden § 28/2016
Sammanfattning
Per Engkvist föredrar ärendet tillsammans med tf förvaltningschef Susanne
Öström.
Inför säsongen 2015 köptes ett turisttåg in av förvaltningen för att trafikera
Under 2015 köptes ett s.k. turisttåg in av Fritid- och kulturförvaltningen,
tåget kördes i trafik mellan Torget- Brunnsparken-Brunnsbadet- Ronneby
Brunnshotell- Ekenäs t.o.r ca 13,2 km, 4 - 5 turer om dagen mellan 20/7 till
den 31/8.
Fritid- och kulturnämnden beslutade 2015-008-20 § 114 ge förvaltningen i
uppdrag inför säsong 2016 att schemalägga turer alla dagar i veckan under
säsong.
På takdelen av vagnarna ska det finnas möjlighet för annonsering.
Det ska vara möjligt för företag eller annan organisation att hyra tåget med
chaufför utanför turlistan under förutsättning att kostnadstäckning sker.
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att 0-taxa ska gälla för
turisttåget under planerade turer under säsongen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-21 § 359 att
återremittera ärendet till Fritid- och kulturnämnden för redovisning av
budget för turisttåget samt lämna förslag till taxa för turisttåget i nämndens
samlade taxedokument.
Bedömning
I förslaget till budget, bilaga 1 är det räknat med att säsongen 2016 börjar
efter skolavslutningarna, måndagen 06-13 och pågår t.o.m. 2016-08-31. Om
turisttåget ska gå alla dagar i veckan blir det summa 80 dagar. I förslaget till
budget finns även, som jämförelse räknat med turer, alternativt sex
respektive fem dagar i veckan. Turerna, fem st, fördelas över dagen vilket
innebär åtta timmars arbetsdag, med förberedelser och återställning samt
daglig tillsyn av fordonet, för chauffören. Arbetskostnad per timme är
beräknad till 265 kr. Turens längd om den ska gå till Ekenäs (bryggan till
Karön) är 13,2 km. I budgetförslaget är också upptaget en kostnad på 40 000
kr för ommålning av tåget.
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Om det ska vara möjligt för företag eller annan att hyra tåget med chaufför
och att kostnadstäckning ska ske bör kostnaden enligt bilaga 1 nedersta rad,
km kostnad tas ut plus ev administrativa kostnader ca 70 kr/km.
Kostnader för olika betalningssystem (kontant, kort, swish) redovisas i
bilaga 2. Framförallt med hänsyn tagen till rånrisk bör man noggrant
överväga om chauffören ska handha kontanter.
Tåget som är registrerat som traktor får f.n. ej framföras på s.k. sjuttio väg,
det kan innebära att rutten för tåget endast kan omfatta TorgetBrunnsområdet t.o.r. Detta utreds för närvarande av fritid- och
kulturförvaltningen samt tekniska förvaltningen. I bilaga 1 finns
budgetberäkningar även för detta alternativ.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att fritid- och kulturförvaltningen får i
uppdrag att se över möjligheterna till plats för reklamskyltar på vagnarnas
tak samt föreslå taxa för dessa platser till den kommande taxerevideringen.
Att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag inför den kommande
taxerevideringen utreda, med budget- och utfallsunderlaget som grund, taxa
för ev beställningstrafik för företag och organisationer.
Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att till nämndsammanträdet
2016-03-17 komma med förslag till omfördelning av budgeten för täckande
av kostnaden för Turisttåget.
Fritid- och kulturnämnden översänder förslag till budget för turisttåget och
föreslår kommunstyrelsen att 0-taxa ska gälla för säsongen 2016.
Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till att
utöka/köpa in ytterligare en vagn till turisttåget, samt bifoga en
kostnadsredovisning.
Föreslå att kommunstyrelsen beslutar att begränsa hastigheten på Reddvägen
till 50 km/h från sjuttiosträckans början vid golfklubben fram till Ronneby
hamn där femtiosträckan börjar, samma tid som turisttåget ska köras,
2016-06-13 – 2016-08-31.
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Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden har, för att möjliggöra för turisttåget, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen besluta att begränsa hastigheten på Reddvägen till
50 km/h från sjuttiosträckans början vid golfklubben fram till Ronneby hamn
där femtiosträckan börjar, samma tid som turisttåget ska köras,
2016-06-13 – 2016-08-31.
Inför kommunstyrelsens beslut har tekniska förvaltningen ombetts lämna ett
yttrande.
Bedömning
Den aktuella sträckan är mellan Ronneby golfklubb och en bit norr om
Björkstigen som har idag en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Vägen
trafikeras såväl av bussar som servicebilar (med tillstånd).
Tekniska förvaltningen anser inte att det är lämpligt att begränsa hastigheten
till 50 km/h just för att turisttåget ska kunna trafikera på denna sträcka.
Begränsningen av hastigheten kan innebära omkörningar av turisttåget som
kan hålla max 20 km/h.
Eventuella hastighetsbegränsning måste även skickas på remiss till Polisen
för yttrande.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår avslag på hastighetsbegränsningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD), Roger Gardell (L), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S),
Peter Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att hastigheten sänks till 50 km/h
och ärendet skickas till Polisen för yttrande.
Malin Norfall (S) yrkar att hastigheten inte ska sänkas.
Nicolas Westrup (SD) yrkar att taxan för att åka med turisttåget ska vara 20
kr.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar att taxan för att åka med turisttåget ska vara
0 kr.
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Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer först proposition på yrkandena om
sänkt respektive bibehållen hastighet och finner att arbetsutskottet bifaller
hans eget yrkande om sänkning av hastigheten.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för sänkning av hastigheten
Nej-röst för att bibehålla hastigheten

Omröstningsresultat 1
Beslutande
Ja
Roger Fredriksson (M)

Nej

Avstår

X

Kenneth Michaelsson (C) X
Roger Gardell (L)

X

Malin Norfall (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Peter Bowin (V)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Omröstningsresultatet blev fyra (4) ja-röster och tre (3) nej-röster.
Arbetsutskottet bifaller därmed Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer därefter proposition på yrkandena
om 20 kr i taxa respektive 0-taxa och finner att arbetsutskottet bifaller
Kenneth Michaelssons (C) yrkande om 0-taxa.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för 0-taxa
Nej-röst för 20 kr i taxa
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Omröstningsresultat 1
Beslutande
Ja

Nej

Roger Fredriksson (M)

Avstår
X

Kenneth Michaelsson (C) X
Roger Gardell (L)

X

Malin Norfall (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Peter Bowin (V)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Omröstningsresultatet blev fyra (4) ja-röster och en (1) nej-röst. Två
ledamöter avstår.
Arbetsutskottet bifaller därmed Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att frågan om hastighetssänkning ska översändas till
polisen för yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att begränsa hastigheten på Reddvägen till 50
km/h från sjuttiosträckans början vid golfklubben fram till Ronneby hamn
där femtiosträckan börjar, samma tid som turisttåget ska köras, 2016-06-13 –
2016-08-31.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att taxan för att
åka med turisttåget ska vara 0 kr säsongen 2016.
________________
Exp:
Sattar Zad
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§ 100

Dnr 2016-000141 866

Flödet - gatukonstfestivalen i Ronneby
Fritid- och kulturnämnden § 21/2016
Sammanfattning
Enhetschef Kirsti Emaus föredrar ärendet.
Flödet, en fristående ideell organisation representerad av Pärra Andreasson
och Kim Demåne presenterar ett förslag för Gatukonstfestival i Ronneby
under vecka 16 – 18, 2016, i samband med 1 maj och Konstrundan i
Blekinge och därefter återkommande varje år. Enligt förslaget skall 5 stora
muralkonstverk målas under festivalen 2016 av 5 graffitikonstnärer från
Sydamerika. Temat 2016 föreslås bli folksagor och sägner. Initiativtagarna
menar att muralmålningar i stadsmiljön leder till att invånarna känner sig
tryggare. Arbetsgruppen, Pärra Andreasson och Kim Demåne, presenterar i
sitt förslag 8 fasader i Ronneby som lämpliga platser för fasadmålningar.
Föreslagna fastigheter ägs av privata fastighetsägare, Ronnebyhus AB och
Ronneby kommun. Organisationen Flödet söker stöd och samarbete med
bl.a. Ronneby kommun, bostadsbolag i Ronneby och Konstrundan. Flödet
söker även en lokal projektledare och deras föreslagna budget för 2016 är på
616 206 kronor.
Bedömning
Ronneby har i mer än ett decennium arrangerat Graffitiveckor där kända
professionella graffitimålare och amatörer har deltagit. 2 ytor har använts,
Sockerbrukets fasad och Biblioteksmuren. En fri yta i anslutning till
resecentrum har upplåtits för spontanmålning. Graffitiveckorna har
arrangerats av Kulturcentrum och belastat Kulturcentrums
utställningsbudget.
Ronneby var en av de första kommunerna i landet att tillhandahålla en öppen
vägg för Graffitimålning.
Under projektet Art Line där Ronneby var en av parterna diskuterades
muralmålning/graffiti i Ronnebys stadsmiljö. Tanken var att utveckla
Graffitiveckan genom att bjuda in muralmålare från Östersjöregionen.
Studiebesök gjordes i Gdansk, Gdynia och Lódz där graffiti/muralprojekt
med lyckat resultat har genomförts. De ekonomiska ramarna gjorde att
idéerna inte kunde förverkligas. I det nya projektet Kultur runt
Östersjön/Think Tank Transbaltic är målet att utveckla nya innovativa
metoder för stads– och samhällsutveckling med interdisciplinära och
konstnärliga praktiker. I detta sammanhang passar muralmålning/Graffiti väl
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in.
Enligt fritid- och kulturnämndens beslut 2014 § 104 ställde sig nämnden
positiv till att anta 1% regeln i samband med ny- och ombyggnation. I
samband med beslutet diskuterades också att offentlig utsmyckning skall
vara ett kontinuerligt uppdrag i den offentliga miljön. Nämnden ansåg också
att ett utsmyckningsråd med tjänstemän från Fritid- och kulturförvaltningen,
Miljö- och Byggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen skulle skapas.
Flödets förslag stämmer bra överens med Kulturcentrums tankar om mural/graffitimålning i Ronneby. För att projektet skall kunna genomföras måste
avtal med fastighetsägare finnas och bygglov vara beviljat; den presenterade
tidsplanen känns för knapp. Även den föreslagna budgeten förefaller inte
realistisk.
I Kulturcentrums budget och verksamhetsplan finns inget utrymme för
projektet. Finansiering måste ske med extra medel.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till en
Gatukonstfestival i Ronneby under förutsättning att finansiering kan lösas
och att en kontrakterad Curator/konstkonsulent anlitas som projektledare.
Projektledaren ansvarar för urvalet av konstnärer, budget, avtal med
fastighetsägare, ansökan om bygglov och säkerhet.
Fritid- och kulturnämnden anser att en till två fasader/år målas i samband
med den återkommande konstrundan med start 2016 eller 2017
Fritid- och kulturnämnden beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till en
Gatukonstfestival i Ronneby under förutsättning att finansiering kan lösas
och att en kontrakterad curator/konstkonsulent anlitas som projektledare.
Projektledaren ansvarar för urvalet av konstnärer, budget, avtal med
fastighetsägare, ansökan om bygglov och säkerhet.
Fritid- och kulturnämnden anser att en till två fasader/år målas i samband
med den återkommande konstrundan med start 2016 eller 2017.
Förslå att kommunstyrelsen ger ett ägardirektiv till bolagen att upplåta två
fastigheter för målning av två verk enligt 1 % regeln, utöver de målningar
som fritid- och kulturförvaltningen genomför.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin
(V), Tommy Andersson (S) samt förtroendevald med närvarorätt Anna
Carlbrant (RP).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar avslag på fritid- och kulturnämndens
hemställan om ägardirektiv till bolagen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå fritidoch kulturnämndens hemställan om att ge ett ägardirektiv till bolagen att
upplåta två fastigheter för målning av två verk.
________________
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§ 101

Dnr 2015-000129 109

Besvarande av medborgarförslag från Birgitta
Rosenqvist gällande bad/räddningsstege på
Karöbryggan
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Birgitta Rosenqvist har lämnat följande medborgarförslag:
Det behövs en stege på bryggan på Karö-sidan (Gästhamnen). Skulle någon
ramla i så är det mycket svårt att ta sig upp.
Duschutrymmena behöver också göras vid. Det behövs krokar både inne och
precis utanför duscharna samt en skärmvägg. Går man ut från duschen och
någon öppnar dörren utifrån så år det fri sikt in!
Kommunfullmäktige beslutade att remittera förslaget till fritid- och
kulturnämnden för vidare beredning.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden skriver i sitt yttrande att på Ekenäs sidan är
räddningsanordningar uppsatta. Tekniska förvaltningen kommer under hösten
2015 att sätta upp motsvarande på Karösidan och gästhamnsbryggan. Dusch,
skärmvägg och krokar tillhör det normala underhållet och ska ses över.
Efter kontroll med tekniska förvaltningen så är bad/räddningsstege ej uppsatt.
Det kommer enligt ansvarig fastighetsförvaltare att göras under våren.
Medborgarförslaget förslås bifallas i delen som rör bad/räddningsstege och att
tekniska förvaltningen får i uppdrag att utföra åtgärden.
Övriga delar av medborgarförslaget överlämnas till tekniska förvaltningen att
hanteras inom ramen för underhåll och förslås därmed vara besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget i den del som
rör bad/räddningsstege och att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utföra
åtgärden.
Övriga delar av medborgarförslaget överlämnas till tekniska förvaltningen
att hanteras inom ramen för underhåll och förslås därmed vara besvarad.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Roger Gardell (L).

Beslut
Arbetsutskottets föreslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget i den del som rör bad/räddningsstege och att tekniska
förvaltningen får i uppdrag att utföra åtgärden.
Övriga delar av medborgarförslaget överlämnas till tekniska förvaltningen
att hanteras inom ramen för underhåll och anses därmed vara besvarade.
________________
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§ 102

Dnr 2015-000283 109

Besvarande av medborgarförslag från Johnny
Håkansson gällande att sätta upp ett minnesmärke,
plakett eller en sten, där man antar att det gamla torget
låg, för att informera om Ronneby blodbad
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Johnny Håkansson har inlämnat ett medborgarförslag om att ett
minnesmärke för alla som dog under Ronneby blodbad 1564 skall sättas upp
i Ronneby. Han föreslår att minnesmärket i form av en plakett eller en sten
skall sättas upp i anslutning till där man antar att det gamla torget låg.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till fritidoch kulturnämnden.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden har lämnat följande yttrande:
”Fritid- och kulturnämnden hänvisar till Skyltprogrammet om Blekinges
Dansktid som togs fram av Länsstyrelsen, Blekinge museum och kommunerna
i Blekinge under åren 2010 – 2013. Drygt 20 tal rödvita skyltar med
information och marknadsföring av besöksplatser som knyter an till vårt
danska kulturarv monterades upp. På skylt nummer 11 som är placerad utanför
Kulturcentrum på Österport i Ronneby finns information om händelserna under
Ronneby blodbad 1564. Texten på skyltarna är på svenska men genom att
använda sig av QR kod kan man få informationen på flera språk. Fritid -och
kulturnämnden anser medborgarförslaget därmed besvarat.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat med
ovanstående.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S) och Roger Gardell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående
________________
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§ 103

Dnr 2015-000114 823

Besvarande av medborgarförslag från Ingemar
Magnusson gällande upprustning av Blekingeledens
Ronnebyetapper
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Ingemar Magnusson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen rustar upp
Blekingeledens Ronnebyetapper och ser över ledmärkning och kartmaterial.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till fritid- och
kulturnämnden.
Bedömning
Av fritid- och kulturnämnden protokoll framgår att det under 2015 sjösattes
ett samarbete mellan kommunbygderådet och förvaltningen där en
inventering görs av hela sträckningen för Blekingeleden genom Ronneby
kommun. En handlingsplan ska tas fram för att därefter iordningställa och
markera ut leden. Kartor ska tas fram. Förvaltningen har sedan tidigare
försökt få till stånd ett samarbete där regionen genom Länsturismchefen tar
paraplyansvaret och samtliga kommuner finns med.
Fritid- och kulturnämnden beslutar att se de åtgärder som igångsatts som ett
bra initiativ och hänvisar till det samarbete som påbörjats under året mellan
kommunbygderådet och fritid- och kulturförvaltningen och som efter
genomförd inventering ska ta fram ett förslag till handlingsplan för
iordningställande av Blekingeledens Ronnebyetapper, därmed anses
medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat med
ovanstående.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
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Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att få en
uppdaterad tjänsteskrivelse.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att få en
uppdaterad tjänsteskrivelse.
________________
Exp:
Anna-Karin Sonesson
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§ 104

Dnr 2016-000127 040

Förtydligande av beslut KS§371/2015 avseende
medelstilldelning till Samordningsförbundet i Blekinge
(Finsam)
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
KS beslutade i §371/2015 om ökad medelstilldelning till
samordningsförbundet Finsam med 178 tkr fr o m år 2016. Ärendet bifogas.
Bedömning
I Kommunstyrelsens beslut anges inte hur den ökade medelstilldelningen ska
finansieras. Avser KS finansiering ur KS medel för oförutsedda händelser så
bör beslutet avse endast år 2016. Finansieringen för kommande år bör då
hänskjutas till budgetberedningen då KS inte med säkerhet vet vilka medel
för oförutsett som finns år 2017 och framåt.
Formellt ligger kostnaden för Finsam hos socialnämnden och då bör det
framgå av beslutet att medlen år 2016 tillskjuts socialnämnden. KS inte har
mandat att förändra andra nämnders ramanslag och var det tanken för
kommande år så måste ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut om
tilläggsanslag, alternativt hänskjutas till budgetberedningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förtydligar sitt beslut i §371/2015 enligt följande:
För år 2016 tillskjuts socialnämnden 178 tkr ur kommunstyrelsens medel för
oförutsett.
För åren 2017 och framåt hänskjuts ärendet till budgetberedningen hösten
2016.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen förtydligar sitt beslut i §371/2015 enligt följande:
För år 2016 tillskjuts socialnämnden 178 tkr ur kommunstyrelsens medel för
oförutsett.
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För åren 2017 och framåt hänskjuts ärendet till budgetberedningen hösten
2016.
________________
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§ 105

Dnr 2016-000132 054

Fastställande av förfrågningsunderlag, reservkraft Knut
Hahnskolan
Projektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har framtagit förfrågningsunderlag för att kunna
förse Knut Hahn skolan och det nya köket med reservkraft.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att fastställa förfrågningsunderlaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
förfrågningsunderlaget avseende reservkraft Knut Hahnskolan
________________
Exp:
William Lavesson
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§ 106

Dnr 2016-000142 678

Lokalutredning 2015, interimslösningar. Förslag till
förstudie byggnation.
Utbildningsnämnden § 23/2016
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde kort för bakgrunden;
lokalutredning 2015 och Visionsgruppens förslag till inriktning.
Medel krävs till en förstudie där de tänkbara alternativen kan granskas och
kostnadsberäknas.
Bedömning
Planeringsförutsättningarna har fortsatt förändrats för kommunens förskolor
och grundskolor genom en kraftig ökning av nyanlända barn och ungdomar.
En tillfällig undervisningsenhet föreslås öppnas med anledning av detta.
Situationen gör att tillskapandet av nya lokaler för förskola och grundskola
måste inledas omgående. I detta läge anses det nödvändigt med
utredningshjälp i form av en förstudie som kan ge underlag för beslut om
interimslösningar i linje med skolorganisation åk 4-9, placering/etablering av
ny skola åk 4-9 och kostnadsberäkningar av möjliga alternativ.
Med anledning av detta föreslås att medel begärs hos Kommunstyrelsen, då
kostnaden för förstudien uppskattas till 500 Tkr.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort betonar det akuta i situationen och att det
brådskar med en utbyggnad. Läget är prekärt.
2:e vice ordf jan-Eric Wildros (S) påtalar att Utbildningsnämndens beslut
(dvs Alternativ 4) måste vara vägledande.
Förslag till beslut
I detta läge ser vi det som nödvändigt med utredningshjälp i form av en
förstudie som kan ge underlag för beslut om;
Interimslösningar i linje med skolorganisation åk 4-9
Placering/etablering av ny skola åk 4-9
Kostnadsberäkningar av möjliga alternativ.
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Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag om utredningshjälp i form
av en förstudie syftande till att ge underlag för beslut om;
-

Interimslösningar i linje med skolorganisation åk 4-9

-

Placering/etablering av ny skola åk 4-9

-

Kostnadsberäkningar av möjliga alternativ enligt ovan.

samt att redovisning och måldatum sätts till juni 2016 och att månadsvisa
uppföljningar sker.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Roger
Gardell (L) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att tilläggsäskandet om 500 tkr för
genomförande av förstudie avslås och att utbildningsnämnden får återkomma
om kostnader uppstår.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
tilläggsäskandet om 500 tkr för genomförande av förstudie avslås och att
utbildningsnämnden får återkomma om kostnader uppstår.
________________
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§ 107

Dnr 2016-000144 040

Uppdrag långsiktig finansieringsanalys
Sammanfattning
Ordförande Roger Fredriksson (M) påtalar att inför kommande stora
volymer på investeringar, både i kommunen och bolagen, finns behov av att
en långsiktig (10 år) finansieringsanalys tas fram. Analysen ska utgöra ett
underlag för kommande prioriteringar.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin
Norfall (S)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ekonomienheten får i uppdrag
att ta fram en långsiktig finansieringsanalys omfattande både kommunen och
bolagen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomienheten i uppdrag att ta fram en
långsiktig finansieringsanalys omfattande både kommunen och bolagen.
________________
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§ 108

Dnr 2016-000108 199

Ansökan om bidrag i samband med riksomfattande
konferens
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Sveriges Begravningsbyråers Förbund har förlagt sin årliga
förbundskonferens till Ronneby 22-24 april 2016. De har via sin
förbundsdirektör framfört förfrågan om sponsring i någon form från
Ronneby kommun. Till konferensen kommer ca 300 deltagare från
begravningsbyråer över hela landet och 40 talet utställare.
De ser gärna ett välkomnande från någon representant för kommunen, bidrag
till någon av luncherna eller middagen.
Bedömning
Ronneby kommun har vid några tillfällen, särskilt historiskt sett, gått in och
medfinansierat t ex en middag i samband med konferenser som har
rikstäckning. Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk
Ambulanssjukvård, FLISA, fick 2007 delfinansierat middagen med 100
kronor per person, maximalt 50 000 kronor. Medel togs från
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. 2006 fick BTH
konferensen Netlearning delfinansierad med 300 kronor per deltagare dock
maximalt 150 000 kronor.
De stora rikstäckande konferenserna som förläggs till Ronneby brunn är en
av flera kanaler som kan användas för att marknadsföra Ronneby kommun.
Ett deltagande vid konferensens inledning är ett sätt liksom att bidra till
lunch eller middag. Med utgångspunkt mot tidigare medfinansiering i
samband med konferenser föreslås delfinansiering av middagen med 100 kr
per person dock högst 30 000 kr. Finansiering sker via kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda kostnader.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att
delfinansiera en middag vid Sveriges Begravningsbyråers Förbunds
förbundskonferens 22-24 april 2016 med 100 kr/person dock max 30 000 kr.
Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Sveriges Begravningsbyråers
Förbund någon delfinansiering av middag/lunch i samband med deras
förbundskonferens 22-24 april 2016.
________________
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§ 109

Dnr 2016-000135 001

Förslag till ny organisation för kommunikation och
turism
Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
 I Ronneby kommun har under flera år diskuterats behoven av att förstärka
och förtydliga arbetet med kommunikation och marknadsföring. Parallellt
med dessa diskussioner har också framkommit behov av att tydliggöra och
stärka insatserna för turism. I föreliggande förslag och beskrivning till ny
organisation sammanförs dessa två diskussioner till ett förslag med
bildande av en gemensam enhet, inom kommunledningsförvaltningen, för
kommunikation och turism.
 Enhetens syfte
 Att ta ett helhetsansvar för kommunens kommunikation (intern och extern)
 Stödja hela kommunen i sitt informationsarbete
 Utveckla kommunens strategiska och operativa marknadsföring
 Samordna evenemang och turistbyråverksamheten
 Möta och ge service till invånare och besökare i kommunens växel och
Medborgarservice
Bedömning
I Ronneby kommun har under flera år diskuterats behoven av att förstärka
och förtydliga arbetet med kommunikation och marknadsföring. Parallellt
med dessa diskussioner har också framkommit behov av att tydliggöra och
stärka insatserna för turism. I föreliggande förslag och beskrivning till ny
organisation sammanförs dessa två diskussioner till ett förslag med bildande
av en gemensam enhet, inom kommunledningsförvaltningen, för
kommunikation och turism.
Utredningen har gjorts med stöd av extern konsult, Jan Hellström vid VM
konsult AB, för utbyte av idéer, tankar och sammanfattning av tidigare
gjorda utredningar i frågan.
Tjänsteskrivelsens bifogade utredning beskriver den tänkta organisationen
och dess ansvarsområden och mynnar ut i att föreslå inrättande av den nya
organisationen där konsekvensen utifrån nuvarande organisation blir att ITenheten blir en egen enhet med egen chef och nuvarande växel samt
informationsavdelning inkl Medborgarservice tillsammans med de delar från
Fritid- och kulturförvaltningen som svarar för kommunikation, evenemang
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och turistbyrå bildar den föreslagna nya enheten. Chef för denna nya enhet
nyrekryteras.
Ur utredning är särskilt att beakta

Enhetens syfte






Att ta ett helhetsansvar för kommunens kommunikation (intern och extern)
Stödja hela kommunen i sitt informationsarbete
Utveckla kommunens strategiska och operativa marknadsföring
Samordna evenemang och turistbyråverksamheten
Möta och ge service till invånare och besökare i kommunens växel och
Medborgarservice

Den interna kommunikationen är en väsentlig del i ledarskapet och
medarbetarskapet. Den ska skapa delaktighet och engagemang.
Kommunikation och dialog ska prägla samspelet i organisationen.
Den externa kommunikationen ska göra det möjligt för invånare, företagare,
besökare och samarbetspartners att vara delaktiga i kommunens utveckling,
mål, inriktning och beslut. Den bidrar också till att målgrupperna får tillgång
till den service och de tjänster som erbjuds.
Då alla i kommunen, såväl den kommunala organisationen som kommunala
bolag och näringslivet, vinner på att samordna information och
kommunikation finns stora positiva effekter med att utveckla samarbetet.
Med respekt för de olika parternas egna intressen bör det gå att utveckla
gemensamma områden där flera olika parter gemensamt kan uppnå större
positiva effekter än var för sig. De kommunägda bolagen tillhör samma
koncern vilket innebär att de delar den övergripande kommunala
målsättningen och värdegrunden och lätt skulle kunna samverka med
kommunens informations- och kommunikationsenhet. Såväl avseende
innehåll som produktion.
Det är viktigt att den enhet som arbetar med både den strategiska
marknadskommunikationen och konkret produktion har en
kommunövergripande placering för att behålla ett ”helikopter perspektiv”
med en tydlig styrning.
En kommun av Ronnebys storlek har inte en realistisk förutsättning att ha
tillgång till alla specialistkompetenser inom information och kommunikation
utspridda på flera verksamheter eller kommunala bolag. Det är angeläget att
kunna samla kompetenserna i samma organisation för såväl styrning, ledning
och kompetensförsörjning. I delar där enheten saknar egen kompetens måste
resurser för inköp av externt stöd finnas.
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För en lyckad utveckling av besöksnäringen förutsätts en bra
marknadsföring, god samverkan mellan besöksnäringen, organisationer,
kommunen, regionala och statliga myndigheter. För kommunens del är det
viktigt att denna samverkan är kopplad till kommunledningen.
Växel och Medborgarservice är en direkt kommunikation för enskilda
personer som efterfrågar mer specifik information. Växel och
Medborgarservice ska bidra med synpunkter och frågeställningar från
invånare som gör det möjligt att förbättra informationsflödet framåt.

Inkomna synpunkter
Förslaget på en framtida ny organisation har presenterats både översiktligt
och mer i detalj för olika grupper. Den enda förvaltning som lämnat
synpunkter är Fritid- och kulturförvaltningen som lyfter fram synpunkter på
att de som liten förvaltning rent numerärt redan idag har svårigheter att
hantera vissa situationer och framtagande av underlag och material samt
kontakten och dialogen med invånarna. Som det ser ut i dagsläget kommer
förvaltningen ytterligare att minskas med resurser för kommunikation,
turism och vaktmästare.
Vidare har det framförts en oro över att evenemangsanordnandet kan bli
svårare att hantera när vare sig Fritid- och kulturförvaltningen eller den nya
Kommunikationsenheten har ”egna” vaktmästare utan de tillhör Tekniska
förvaltningen, som då äger planering och resursutnyttjande.
Jan Hellström, extern konsult, har efter diskussioner och genomläsning av
materialet uttryckt:
”Jag har tagit del av Ronneby kommuns väl genomförda underlag inför ett
eventuellt beslut att inrätta en ny enhet inom kommunledningens förvaltning.
Enligt min bedömning är fortsättningen i allt väsentligt given. Ronneby
kommun bör snarast möjligt fatta beslut om den föreslagna enheten
”Kommunikation och Turism” och utarbeta styrdokument i form av mål,
ansvar och befogenhet för enheten.
Det kommer självfallet behövas tid och energi att få den nya enheten att
fungera effektivt. Flera inarbetade strukturer kommer att påverkas, flera nya
samverkansprocesser ska upparbetas. Sådant kräver tydlig styrning, gott
ledarskap och långsiktighet.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen
beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att:
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Inrätta en ny organisatorisk enhet ”Enheten för Kommunikation och
Turism” som organisatoriskt ska tillhöra Kommunstyrelsens
Kommunledningsförvaltning.



Befintliga resurser (budget, personal och arbetsuppgifter, etc) i
nuvarande Kommunikationsenhetens verksamheter C803
(Informationsavdelning och Medborgarservice) och C841 (Växel),
överförs till nya Enheten för Kommunikation och Turism.



Budgetmedel för de i Budget 2016-2017 plan 2018-2019 finansierade
nya tjänsterna som Kommunikationschef (i
Kommunledningsförvaltningens budget) och Turistinformatör (i
Fritids- och Kulturnämndens budget) överförs till nya Enheten för
Kommunikation och Turism.



Befintliga resurser (budget, personal och arbetsuppgifter, etc) i
Fritids- och Kulturnämndens verksamheter C230, C231, C232, C233,
C236, C238, dvs turism, marknadsföring, turisttåg och event under
ansvarskod 415100, överförs till nya Enheten för Kommunikation
och Turism. Överföring budget- och redovisningsmässigt ska ske
från och med 2017 men i övrigt kan övergången ske när det är
lämpligt under 2016.



Nuvarande Enheten för Kommunikation blir efter ovanstående
organisatoriska förändringar en renodlad IT-verksamhet och dess
namn ändras till IT-enheten



Beslut enligt ovan ska verkställas efterhand som det praktiskt är
möjligt under 2016. Alla förändringar ska vara genomförda senast
den 1/1 2017. Berörda förvaltningschefer ansvarar för att
förändringarna sker när det är lämpligast ur verksamhetssynpunkt.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Tommy
Andersson (S) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar med instämmande av Kenneth
Michaelsson (C) att förslaget skickas på remiss till Fritid- och
kulturnämnden och att svar lämnas senast i maj månad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget om ny organisation för
kommunikation och turism sänds till fritid- och kulturnämnden på remiss.
Svar ska lämnas senast i maj månad 2016.
________________
Exp:
Magnus Widén
Fritid- och kulturnämnden
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§ 110

Dnr 2016-000011 101

Information från kommundirektören
Sammanfattning
Kommundirektör Magnus Widén informerar om följande:
Arbetsgrupp bildad för kommunfullmäktigeuppdraget att utreda
förutsättningar för ett museum. Rapportering är planerad till juni.
Grupp bildad för att titta på helhet, flöden och processer avseende
integrationsarbetet.
Annonsering efter IT-chef, sista ansökningsdag 6/3. 39 sökanden.
Möte med Svenska Brukshundsklubben som planerar inför sitt 100årsjubileum 2018. Tittar på lämpliga platser i Blekinge.

Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 111

Dnr 2016-000038 101

Delegationsbeslut 2016
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Äldrenämnden.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
________________
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§ 112

Dnr 2016-000012 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
- SKL-konferens Växjö 26: april - Bostäder för alla - men hur? Om
kommunernas förutsättningar för att medverka till ett ökat
bostadsbyggande.
-

Europaforum Småland Blekinge 2016, Emmaboda 15:e april

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Europaforum läggs till
handlingarna utan beaktande.
Malin Norfall (S) yrkar att ordföranden får i delegation att besluta om
deltagande vid SKL-konferensen om bostadsförsörjning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller desamma.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delegera till ordföranden att
besluta om deltagande vid SKL-konferensen om bostadsförsörjning. Övriga
kurser och konferenser läggs till handlingarna utan beaktande.
________________
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§ 113

Dnr 2016-000013 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Växjö, dom offentlig upphandling
Länsstyrelsen, angående överklagande detaljplan Väby 5:3
Protokoll
Region Blekinge 2016-02-03
Protokollsutdrag
Landstingsfullmäktige § 7/2016
Miljö- och byggnadsnämnden § 22/2016
Region Blekinge § 6/2016
________________
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