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§ 328

Dnr 2014-000001 101

Val av justerare
Tommy Andersson (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 329

Dnr 2015-000451 539

Redovisning utbyggnad av fibernät
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson informerar
kommunstyrelsens arbetsutskott om arbetet med utbyggnaden av fibernätet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Roger Gardell (FP), Malin Norfall (S), Tommy Andersson
(S) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
_______________
Exp:
Hans Nilsson
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§ 330

Dnr 2015-000420 376

Fjärrvärmetaxa för 2016
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse godkände på styrelsemötet den 3 juni
2015 § 7 föreslagen driftbudget för 2016 for verksamheten fjärrvärme. (Se
bilaga l.) Ronneby Miljö och Teknik AB genomför en taxeutredning angående
fjärrvärmen. Utredningen kommer att vara klar under första halvan av 2016.
Styrelsen beslutar i § 8 att taxan skall Vara oförändrad för fjärrvärmen för
2016.
Förslag till beslut
 Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande att:
 notera informationen om driftbudgeten till protokollet
 besluta om oförändrade fjärrvärmetaxor för 2016
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
 notera informationen om driftbudgeten till protokollet
 besluta om oförändrade fjärrvärmetaxor för 2016
_______________
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§ 331

Dnr 2015-000256 041

Socialnämndens redovisning av tertialrapporten
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar Socialnämnden tertialrapport I.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin
(V), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (FP), Tommy Andersson (S),
Kenneth Michaelsson (C) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att återremittera ärendet samt att
socialnämnden återkommer med en redovisning av balanskontot för
ensamkommande barn till kommande sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet samt att
socialnämnden återkommer med en redovisning av balanskontot för
ensamkommande barn till kommande sammanträde.
_______________
Exp:
Birgitta Ratcovich
Anna Linden
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§ 332

Dnr 2015-000115 339

Grönstrukturplan
Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Förslaget till ”Grönstrukturplan för Ronneby kommun – tematiskt tillägg till
översiktsplanen” har varit utställt på samråd under tiden 2015-05-15 till 201506-28. Myndigheter, samhällsföreningar och allmänhet har beretts tillfälle att
lämna synpunkter på planförslaget. Planhandlingarna fanns tillgängliga på
kommunens hemsida samt på biblioteken och utlåningsstationer runt om i
kommunen. Informationsmöten hölls vid fyra tillfällen på olika platser runt om
i kommunen.
Flödet av synpunkter har varit relativt stort och yttranden har inkommit från
privatpersoner, samhällsföreningar, intresseföreningar, grannkommuner,
kommunala nämnder och råd samt regionala aktörer. Detta har bidragit till
ytterligare förståelse och fördjupning av kommunens grönstruktur i många
avseenden. Under samrådet inkom även positiva synpunkter gällande
arbetssättet med dialogplanering som grund för utformade av planförslaget.
Synpunkterna på planförslaget gäller i huvudsak att; flera mindre orter önskar
en djupare beskrivning av grönstrukturen i området, att ökad turism och
friluftsliv i värdefulla och känsliga naturområden kan stå emot ökad biologiskt
mångfald och leda till minskade naturvärden samt att de åtgärder som planen
presenterar gällande infrastrukturlösningar bör värderas efter 4-stegsprincipen
(en modell som trafikverket använder vid planering av infrastruktur).
Ytterligare en synpunkt som framkommit vid ett flertal tillfällen är önskemål
om uppföljning samt prioritering av de åtgärder/riktlinjer som planförslaget
föreslår. Dessutom framhålls ofta vikten av att se över kommungränsen
gällande att knyta samman leder.
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Bedömning
 Förslaget till grönstrukturplan föreslås revideras efter de inkomna
synpunkterna, se vidare i samrådsredogörelsen.

 Ovanstående synpunkterna tillmötesgås enligt följande:
 I planförslaget görs omdisponering och fördjupning av texten rörande
Göhalvön och Kuggeboda, beskrivningen av Järnavik utökas till att
även omfatta Gyön och Garnanäs samt fördjupad beskrivning görs för
området vid Karlsnäs-Möljeryd-Listersjöarna.

 I planförslaget utökas diskussionen om hur ökad tillgänglighet för
friluftsliv och turism kan komma i konflikt med naturvärden och hur de
föreslås samordnas.

 Lyft in biologisk mångfald tydligare i planens slutsatser.

 De infrastrukturlösningar som presenteras i planen utgår från önskemål
och uppmärksammade behov av förbättringar för framförallt gång- och
cykeltrafikanter i kommunen. Grönstrukturplanen bör ses som ett
underlag till ytterligare analys av behov och åtgärdsval varför inga
vidare utredningar görs i detta skede.

 Det slutliga planförslaget föreslås följas upp med prioritering och en
handlingsplan för hur planens intentioner ska genomföras.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att förslaget till
”Grönstrukturplan för Ronneby kommun – tematiskt tillägg till
översiktsplanen” revideras utifrån förslag presenterade i samrådsredogörelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Roger Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin
(V) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att:

Justerandes sign



texten i dokumentet omformuleras så att riktlinjer inte uppfattas som
politiska löften från kommunens sida



ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


texten i dokumentet omformuleras så att riktlinjer inte uppfattas som
politiska löften från kommunens sida



ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut

______________
Exp:
Kristina Eklund
Petra Morgensen
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§ 333

Dnr 2015-000447 214

Översiktsplan
Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny
översiktsplan. Den gällande översiktsplanen är från 2006. Tillägg till
översiktsplanen har gjorts med Vindbruksplan 2012, LIS-plan 2013 samt
pågående arbete med framtagande av grönstrukturplan.
Syftet med översiktsplanen är att tydliggöra kommunens långsiktiga
ambitioner gällande en hållbar samhällsutveckling och god livsmiljö genom
ställningstaganden kring hur mark, vatten och bebyggd miljö ska utvecklas,
bevaras och användas. Översiktsplanen ska vara både strategisk och
vägledande. Den ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen
av den fysiska miljön, dels vara vägledande i konkreta beslut om bebyggelse,
mark- och vattenanvändningen. Målet med översiktsplanen är att främja en
hållbar och god utveckling i Ronneby kommun som leder till attraktiva livsoch näringslivsmiljöer.
Sedan den gällande översiktsplanen fastställdes har det tillkommit ett antal nya
förutsättningar vad gäller kommunens VA-planering, försvarsmaktens intresse,
behov av skolor och omsorg samt att kunskapen om klimatförändringar har
ökat och överenskommelse om landskapskonventionen har träffats. Behovet
och lokaliseringen av nya verksamhetsområden behöver också planeras med
hänsyn till övriga intressen. Arbete med översiktsplanen ska dessutom
innefatta framtagande av bostadsförsörjningsprogram. Arbetet med
översiktsplanen har påbörjats genom ta fram en projektplan samt en
kommunikationsplan.
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Bedömning
Arbetet med översiktsplanen kommer att samordnas av miljö- och
byggnadsförvaltningen, men representanter från övriga förvaltningar kommer
att involveras och spela en stor roll i arbetet bla genom framtagande av
underlagsmaterial och konsekvensbedömning av översiktsplanen. Arbetet med
översiktsplanen föreslås styras av Kommunstyrelsens arbetsutskott som utökas
med en representant vardera från de partier som inte redan är representerade.
Kommunens förvaltningschefsgrupp föreslås vara ledningsgrupp för arbetet
och kommunens rådgivande organ föreslås utgöra referensgrupp.
Arbetet med översiktsplanen utgår från de lagkrav som finns i plan- och
bygglagen. I Ronneby kommun föreslås översiktsplanen särskilt fokusera på
boende och livsmiljö, sysselsättning och näringsliv samt infrastruktur och
kommunikation. Fokusområdenas inriktning bör dock vara flexibla och
möjliga att justera alltefter kunskap inhämtas. Mellankommunala och regionala
intressen samt hållbarhet inspirerat av Cradle to Cradle® bör genomsyra
projektet.
Den inledande dialogfasen föreslås utgå från att ”bygga framtidsbilder” för
kommunen med utgångspunkt i fokusområdena. Detta görs både med politiska
grupper och kommunens invånare. I arbetet föreslås prioriterade grupper sökas
upp aktivt som komplement till en bred allmän dialog och till de
kommuninvånare som förväntas nås genom intresse- och samhällsföreningar.
Arbete med översiktsplanen innefattar framtagande av underlagsmaterial
gällande bostadsförsörjning, attraktiva områden för verksamheter samt
deltagande i interkommunala arbetsgruppen för havsplanering. I arbetet med
översiktsplanen ses även kartläggning av kulturmiljövärdena som ett prioriterat
område. Ett underlag för att värdera, ge riktlinjer om bevarande och utveckling
av kommunens kulturmiljöer bör tas fram inom ramen för översiktsplanen.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner
att arbetet med översiktsplanen utgår från projektplan och
kommunikationsplan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Roger Gardell (FP)
samt Kenneth Michaelsson (C).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget samt
följande revidering görs i dokumentet:


Telefoni inkluderas som rubrik under teknisk försörjning i dokumentet
Förslag till dokumentstruktur

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:


godkänna att arbetet med översiktsplanen utgår från projektplan och
kommunikationsplan



Telefoni inkluderas som rubrik under teknisk försörjning i dokumentet
Förslag till dokumentstruktur
________________
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§ 334

Dnr 2015-000311 101

Omvärldsbevakningsrapport
Sammanfattning
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson informerar kommunstyrelsens
arbetsutskott om omvärldsbevakningsrapporten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt Peter
Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet samt att ärendet också behandlas i kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


informationen noteras till protokollet



ärendet också behandlas i kommunstyrelsen

_______________
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§ 335

Dnr 2015-000410 010

Kvalitetspris
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Att arbeta med kvalitet har blivit allt viktigare de senaste åren även i den
kommunala sektorn. I en kommunvärld där resurserna är konstanta eller till
och med krympande kan inte förvaltningarna längre fokusera på att äska om
ökade resurser. Att göra ”rätt” saker i ”rätt” tid leder ofta till besparingar i
andra delar av verksamheten i form av färre störningar och
avvikelserapporteringar.
Det genomförs en rad undersökningar med fokus på kvalitet och hur
kommuninvånarna upplever verksamheterna. Några exempel på
undersökningar på nationell nivå är Medborgarenkäten, Insikt och
Kommunernas Kvalitet i Korthet. Även på lokal nivå bland förvaltningar och
enheter görs det enkäter och intervjuer bland kunder.
I Ronneby kommun pågår det på flera håll ett omfattande kvalitetsarbete.
Flertalet undersökningar visar dock bara på genomsnittliga värden för
kommunen. För att stärka och samordna kvalitetsarbetet inrättades i början på
2015 en kommunövergripande kvalitetsgrupp. Kvalitetsgruppen består av
representanter från samtliga förvaltningar och bolag.
Sveriges Kommuner och Landsting har uppmärksammat betydelsen av
kvalitetsarbete genom en årlig tävling där landets kvalitetskommun utses.
Många kommuner har på egen hand inrättat lokala kvalitetspris som kan sökas
av kommunala enheter, fristående skolor och förskolor samt verksamheter som
kommunen har entreprenadavtal med och som erbjuder tjänster till
kommunens medborgare. Fokus i dessa tävlingar är ofta på att genom
systematisk utveckling förbättra servicen för kommunens medborgare.
Inrättandet av ett kvalitetspris i Ronneby kommun skulle väsentligt höja
statusen på kvalitetsarbete i kommunen. Det visar att kommunen uppfattar
kvalitet i verksamheten som viktig och att det är värt att satsa både tid och
ekonomiska resurser på.
Goda exempel skulle uppmärksammas och spridas. Ett kvalitetspris ger även
incitament till att lära av varandra och till ökat erfarenhetsutbyte.
På sikt bör ett ökat fokus på och intresse för kvalitet innebära förbättrade
resultat i olika kvalitetsundersökningar.
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Formerna för ett kvalitetspris skulle kunna vara att inkomna ansökningar/
nomineringar granskas och bedöms av t ex kvalitetsgruppen genom utarbetade
kriterier och poängsättning. Beslut om vinnare fattas av kommunstyrelsen
alternativt dess arbetsutskott.
Priset utgörs av prissummor som tilldelas de vinnande verksamheterna.
Prissumman ska användas för utveckling/utbildning/personalbefrämjande
insatser i den vinnande verksamheten.
För att ge priset och utdelandet av det status och glamour kan prisutdelningen
anordnas som en ”kvalitetsgala” med middag, prisutdelning och underhållning.
Alla verksamheter ska ha representation på ”galan” genom deltagande
representanter för nämnd, tjänstemannaledning och medarbetare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen
besluta
att fr.o.m. 2016 inrätta ett årligt kvalitetspris i Ronneby kommun
att fr.o.m. budget 2016 årligen avsätta 300 tkr för kvalitetspriset vilket ska
täcka kostnader för prissummor och någon form av evenemang i samband med
prisutdelning samt
att ge kommundirektören i uppdrag att senast till kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde 151130 att ta fram regler och anvisningar för
kvalitetspriset.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (FP), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V),
Tommy Andersson (S) samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att beslutsförslaget avslås samt att
frågan lyfts upp vid ett senare tillfälle.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att avslå
beslutsförslaget samt att frågan lyfts upp vid ett senare tillfälle.
_______________
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§ 336

Dnr 2014-000423 109

Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson om
att anlägga nytt utegym på Silverplanen
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Mats Karlsson har lämnat ett medborgarförslag om att anlägga nytt utegym på
Silverplanen i Brunnsparken.
Bedömning
Mats Karlsson förslagstext; Vi är ganska många som utnyttjar Brunnskogens
möjligheter till motion och träning i olika former men saknar ett modernt och
funktionsdugligt utegym. Det som finns vid elljusspåret är under all kritik,
säkert minst 30 år gammalt och dåligt underhållet. Det finns idag fina och
moderna utegym i många kommuner men inte i Ronneby, en kommun som
vill profilera sig inom området hälsa och friskvård. Mitt förslag är att anlägga
ett utegym med belysning mm på Silverplan och i den nordvästrahörnan intill
asfaltsvägen, som är enkelt att komma till oavsett om man cyklar, går eller
springer.
Jag hänvisar till kommunfullmäktige ledamots Christian Marhle (FP) motion
angående utegym i Ronneby Brunnspark som var uppe i kommunfullmäktige
2015 -06-17 §170 med följande berslut: ”Kommunfullmäktige beslutar att
frågan kring utegym i anslutning till lekplatser eller motsvarande förs in i
samtalen kring utformning och målgrupp vid anläggandet av nya respektive
renovering av gamla lekplatser och ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram projektdirektiv för att säkerställa Brunnsparkens utveckling
på kort och lång sikt.”
Vid samtalen kring utegym i anslutning till lekplatser bör Mats Karlssons
förslag beaktas och tillsammans med kommunfullmäktigebeslutet 2015-06-17
§170 anses medborgarförslaget besvarat .
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att Mats Karlssons förslag beaktas i samtal kring utegym i
anslutning till lekplatser och att anse medborgarförslaget besvarat med
kommunfullmäktigebeslutet 2015-06-17 §170 som bakgrund.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att Mats Karlssons förslag beaktas i samtal kring utegym i
anslutning till lekplatser och att anse medborgarförslaget besvarat med
kommunfullmäktigebeslutet 2015-06-17 §170 som bakgrund
________________
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§ 337

Dnr 2014-000463 109

Besvarande av medborgarförslag från Morgan Karlsson
angående cykelpumpstationer i Ronneby kommun
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Morgan Karlsson föreslår att cykelpumpstationer installeras på Ronneby torg,
järnvägsstationen och på Kallinge torg för att underlätta cykling och ett bra
miljötänk.
Bedömning
Miljö- och energirådet delar Morgan Karlssons syn och har redan köpt in och
installerat fyra manuella cykelpumpar på strategiska platser som till stora delar
överensstämmer med Morgans förslag. Platserna som vi valt ut är
järnvägsstationen, Karlshamnsvägen, Kallinge torg och Bräkne-Hoby torg.
Medborgarförslaget anses därmed fått sitt erkännande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses bifallet i och med att fyra
manuella cykelpumpar har köpts in och installerats
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S) samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget samt att
ordet bifallet ersätts med besvarat i beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses vara besvarat i och med att
fyra manuella cykelpumpar har köpts in och installerats.
________________
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§ 338

Dnr 2014-000464 109

Besvarande av medborgarförslag från Sanela Kazma
angående fler cykelpumpstationer i Ronneby kommun
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Sanela Kazma föreslår att cykelpumpstationer installeras på torget, vid
stadshuset och vid järnvägsstationen. Förslagsställaren tror att detta kan
medföra att fler medborgare kommer att använda sina cyklar och inte behöva
bilen.
Bedömning
Miljö- och energirådet delar Sanelas Kazmas syn och har redan köpt in och
installerat fyra stycken manuella cykelpumpar på strategiska platser som till
stora delar överensstämmer med förslagsställarens. Platserna som valts ut är
järnvägsstationen, Karlshamnsvägen (stadshuset), Kallinge torg och BräkneHoby torg. Medborgarförslaget anses därmed fått sitt erkännande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget bifallits i och med att fyra
manuella cykelpumpar ha köpts in och installerat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S) samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget samt att
ordet bifallet ersätts med besvarat i beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat i och med att fyra
manuella cykelpumpar ha köpts in och installerat.
______________
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§ 339

Dnr 2015-000009 109

Besvarande av medborgarförslag från Bo Robertsson
gällande att vägvisare från E 22 och väg 27 till rastplats
Viggen i Sörby borde uppföras
Inköpare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Bo Robertsson anser att kommunen borde uppföra vägvisare från E22 och Väg
27 till rastplats Viggen i Sörby för att turister ska hitta dit.
Bedömning
Enligt beslut i ärende med dnr 2014/386 som kommunstyrelsen fattade på sitt
sammanträde 2015-03-03 har tekniska förvaltningen fått i uppgift att utreda
hur rastplatsen Viggen går att skylta i kommunal regi och redovisa detta för
arbetsutskottet. Med anledning av beslut i ärende 2014/386 så pågår redan
utredning om hur kommunens skyltning vid rastplats Viggen kan utformas och
ärendet bör därför inte utredas vidare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat samt ge
tekniska förvaltningen i uppdrag att redovisa hur platsen går att skylta i
kommunal regi till arbetsutskottet senast 2015-10-31
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat samt ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att redovisa hur platsen går att skylta i kommunal regi
till arbetsutskottet senast 2015-10-31.
_______________
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§ 340

Dnr 2014-000375 109

Besvarande av medborgarförslag från Pär Eliasson om
att Informera om Psykiatrireformen 1995, en okänd
reform
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Pär Eliasson har lämnat in ett medborgarförslag med rubriken Information om
psykiatrireformen 1995, en okänd reform. I medborgarförslaget skriver Pär
Eliasson om det olämpliga att stänga alla mentalsjukhus som avvecklades i
samband med Psykiatrireformen 1995. Förslaget till fullmäktige är att
återupprätta mentalsjukhusen.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit remiss till Socialnämnden som lämnat följande
yttrande:
”Kommunerna har tillsammans med Landstingen ett gemensamt ansvar för att
erbjuda psykiskt sjuka människor vård och stöd. Ansvarsfördelningen har
sedan reformen utvecklats till den psykiatrivård som bedrivs idag. De
institutioner som finns idag i landet står under Landstingets och Statens ansvar.
Det är med andra ord inte en kommunal angelägenhet att besluta om ev
mentalsjukhus ska finnas eller inte.”
Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.
________________
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§ 341

Dnr 2014-000054 825

Besvarande av motion från Kommunfullmäktigeledamot
Roger Gardell (FP) gällande anläggande av nya bryggor
på öar i Ronneby skärgård
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunfullmäktige Roger Gardell (FP) har lämnat in en motion gällande
anläggning av nya bryggor på öar i Ronneby skärgård.
Ronneby kommun har en underbar skärgård med många fina öar. Under de
senaste åren har båtturismen ökat. Längs med kusten finns drygt fyra hamnar
(Karön, Harön och St Ekön)som är tillgängliga för alla. Förslagsställaren pekar
på att naturhamnarna inte är tillgängliga för alla och det minskar möjligheten
att besöka många av våra öar. I budget 2014-15 har det avsats pengar för att
göra satsningar på en levande och välbesökt skärgård och förslagsställaren
yrkar på att det anläggs nya och fler bryggor i vår skärgård samt ger fritid- och
kulturförvaltningen i uppdrag att utreda vilka öar som kan vara aktuella.
Kommunfullmäktige beslutar 2014-03-27 att remittera till
kommunledningsförvaltningen för vidare beredning.
Bedömning
Kust- och skärgårdsområdena är viktiga för den biologiska mångfalden.
Grunda vikar är viktiga uppväxtmiljöer för kommersiellt viktiga fiskarter. En
ökad båtturism och ett ökat rörligt friluftsliv innebär en ökad påverkan på den
känsliga natur- och kulturmiljön. I framtiden kan båtlivet behöva styras till
utpekade områden där det är möjligt att hantera ett högt besökstryck. Det bör
även finnas en förberedelse för det slitage som kan tänkas uppstå kring
populära naturhamnar, både på öarna och under ytan i form av ankringsskador.
2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav,
sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar. För att möta detta
lagkrav gör Ronneby kommun en rejäl satsning. Kommunen har tillsammans
med närliggande kommuner och Blekinge Arkipelag ansökt om LOVA bidrag
till projektet ” Rena kustvattnet i Blekinge ”. För Ronnebys del handlar det om
åtgärder inom latrintömning och torrtoaletter. I dagsläget finns det bara i
Järnavik och Ekenäs. Man har titta på helheten för Blekinge och valt ut de
mest strategisk riktiga platserna. Ansökan omfattar Slättanäs, Gö
hamn,Ronneby hamn och st Ekön.
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Ansökt LOVA stöd (utgör 50% av totala kostnaden)är ca 995 000 kr .Totalt
beviljat anslag är ca 668 000 kr. Tekniska förvaltningen och Fritid- och
kulturförvaltningen skjuter till resterande belopp. På grund av vissa problem
och för att få till en helhetslösning av området kommer Ronneby hamn att
skjutas på framtiden.
Ronneby kommun gör en satsning på ett mer hållbart båtliv inför 2015 och
bedömningen är därmed att motion om anläggande av nya och fler bryggor i
skärgården avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige avslå motion gällande anläggning av nya och flera
bryggor i skärgården
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Roger
Gardell (FP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras samt
uppdra Fritid - och kulturförvaltningen att redovisa utförda och planerade
åtgärder i motionärens anda.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


återremittera ärendet



uppdra Fritid - och kulturförvaltningen att redovisa utförda och
planerade åtgärder i motionärens anda.

________________
Exp:
Karin Lundberg
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§ 342

Dnr 2014-000604 011

Förslag Funktionshinderpolitiskt program Ronneby
kommun
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Funktionshinderpolitiskt
program. Ställning ska nu tas till om programmet ska antas och hur det
fortsatta arbetet ska samordnas.
Bedömning
Beskrivning
Kommunfullmäktige fastställde i budget 2014-2015 att ett nytt
funktionshinderpolitiskt program ska tas fram. Organisationen för
framtagandet har bestått av en styrgrupp: Kommunens förvaltningschefsgrupp,
en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens olika förvaltningar
och bolag samt en brukargrupp med representanter från fyra olika
funktionsnedsättningsorganisationer. Förslaget grundar sig framförallt på
”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” och
den Svenska regeringens ” Strategi för genomförande av
funktionshinderpolitiken 2011 – 2016” Det är ett måldokument som anger vad
som ska göras för att nå upp till de nationella målen och FN konventionen.
Programmet har utarbetats med syfte att identifiera och undanröja hinder för
funktionsnedsatta och vara ett stöd för kommunens verksamheter i sitt arbete
för denna grupp människor.
Kommunen har valt att fokusera på följande områden Arbete, Utbildning,
Socialt stöd,
Folkhälsa, Fritid och kultur och Ökad tillgänglighet.
Förslaget skickades på remiss under perioden 2015-01-01 till 2015-02-28 och
var uppe i KSau i mars som återemitterade ärendet bl a på grund av för få
svaranden. Förslaget skickas åter på remiss under maj och juni till de som inte
svarat. I en samrådsredogörelse bemöts inkomna yttranden och redovisning av
ändringar i dokumentet.

Den 1 januari 2015 ändrades diskrimineringslagen, som innebär att en ny form
av diskriminering införs: bristande tillgänglighet för personer med
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funktionsnedsättning. Ändringen anses viktigt för att ge enskilda ett effektivt
rättsmedel i form av diskrimineringsersättning. Lagen innebär att kommunen
kan bli skyldig att betala ut skadestånd till enskild för kränkning i form av
bristande tillgänglighet som denne utsätts för.
Bedömning
För att programmet ska bli framgångsrikt måste en förbättrad samverkan till,
såväl internt inom kommunkoncernen som med externa organisationer.
En arbetsgrupp bestående av representant från varje förvaltning och bolag
(tjänstemannagruppen) och en representant från brukargruppen fortsätter att
träffas och arbetar fram en förvaltningsövergripande verksamhetsplan inför
nästa verksamhetsår. Nedan föreligger två olika förslag på hur arbetet ska
samordnas.
Förslag 1. En samordnartjänst (50 %) inrättas för att driva
funktionshinderfrågorna i kommunen, implementera programmet i
verksamheterna och genomdriva förbättrad Samverkan såväl internt som
externt. Inga medel finns avsatta till detta i budget 2015. Finansiering sker
genom att 130 tKr avsätts från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda
kostnader för tjänst under 2015. Kostnaden för tjänsten hanteras vidare i
budgetprocessen för 2016-2017.
Förslag 2. Kommundirektören utser lämplig person på
kommunledningsförvaltningen som får i uppgift att internt samordna arbetet
med funktionshinderpolitiska programmet som en mindre del av sin tjänst.
Utsedd persons uppgift blir att kalla till möten för att ta fram en
förvaltningsövergripande verksamhetsplan och sammanställa förvaltningarnas
årliga uppföljning. För att personen inte ska bli överbelastas kan det innebära
att andra arbetsuppgifter måste plockas bort. Förslaget innebär att ansvar för
implementering och genomförande av programmet ligger på de olika
förvaltningarna och bolagen och att avsnittet ”Organisation, genomförande och
uppföljning” på sid 5 i dokumentet måste ändras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anta Funktionshinderpolitiskt program Ronneby
kommun och besluta om
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förslag 1: Inrättandet av 50% samordnartjänst som driver
funktionshinderfrågorna i kommunen ,implementerar programmet och
genomdriver förbättrad samverkan internt och externt
eller
förslag 2: Förvaltningsdirektören utser lämplig person på
kommunledningsförvaltningen som får som uppgift att internt samordna
arbetet med funktionshinderpolitiska programmet
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP), Kenneth Michaelsson
(C), Peter Bowin (V) samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av Malin Norfall
(S) samt Peter Bowin (V), att:


anta Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun



förvaltningsdirektören utser lämplig person på
kommunledningsförvaltningen som får som uppgift att internt
samordna arbetet med funktionshinderpolitiska programmet

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:


anta Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun



förvaltningsdirektören utser lämplig person på
kommunledningsförvaltningen som får som uppgift att internt
samordna arbetet med funktionshinderpolitiska programmet

________________
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§ 343

Dnr 2015-000297 353

VA-frågan för Steköarna
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
VA-frågan för Inre och Yttre Stekön och de närliggande mindre öarna
Björkeskärvet och Ströms Holme har aktualiserats inom den kommunala
organisationen under lång tid, utan att man kommit till avgörande
ställningstagande. På dessa öar finns sammanlagt 67 fritidsbostäder på
arrenderade tomter. Förutsättningarna för lokala avlopps- och toalettlösningar
är generellt dåliga på grund av naturgivna förhållanden.
VA-plansgruppen är nu av den uppfattningen att Yttre Stekön, där de flesta
husen ligger, utgör ett sådant område där verksamhetsområde för kommunalt
VA ska fastställas enligt kraven i 6§ lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
(vattentjänstlagen). Inre Stekön, Björkeskärvet och Ströms Holme, bedöms
inte omfattas av samma krav, vilket innebär att det på dessa öar även i
fortsättningen bör vara arrendatorernas sak att lösa avlopps- och toalettfrågan
lokalt. Som alternativ till lokala lösningar för dessa hus kan anslutning till
kommunalt avlopp i enskild regi vara en möjlighet.
Bedömning
Bakgrund
Yttre Stekön, Björkeskärvet, Ströms Holme och större delen av Inre Stekön
ägs av Ronneby kommun. Genom arrendeavtal upplåter kommunen tomtplats
för 42 fritidshus på Yttre Stekön, 4 på Björkeskärvet, 1 på Ströms Holme och
15 på Inre Stekön, totalt 62 tomter. Därutöver finns det på Inre Stekön 5
fritidshus belägna inom enskild fastighet, således på öarna totalt 67 tomter.
Öarna är bergiga, till stor del med öppna berghällar. Förekommande jordtäcke
är i allmänhet mycket tunt, utom på något enstaka ställe med tjockare
jordlager. Omgivande kustvatten är känsligt och har problem med
övergödning. Hela Yttre Stekön utgör naturreservat, som tillkommit för skydd
av öns idegransbestånd.
De tomtplatser som upplåts enligt kommunala arrendeavtal avser plats för
byggnaden och det omedelbara närområdet, max 400 kvm. Övrig mark ska
vara allemansrättsligt tillgänglig. Arrenderad mark får inte inhägnas, med
undantag för eventuell befintlig gammal stenmur.
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Fritidsbostäder har funnits på öarna åtminstone sedan 1960-talet. Sedan början
av 1980-talet tillhandahålls kommunalt sommarvatten till Steköarnas
intresseförening, där samtliga arrendatorer är medlemmar. Föreningen svarar
för distribution av vatten till de enskilda tomterna och mätning sker enbart av
samlad gemensam förbrukning. De flesta har vatten indraget, medan några
enbart har enklare vatteninstallation utomhus. Toaletter med vattenspolning
(WC) förekommer inte, utan samtliga har någon form av torrtoalett. För varje
tomt finns således behov att ta hand om BDT-avlopp (bad/disk/tvätt) samt
toalettavfall. Anordnande av avlopp som uppfyller gällande krav är generellt
varje arrendators eget ansvar. Toalettavfall i form av latrin, fekalier, urin eller
slam utgör hushållsavfall, som omfattas av det kommunala
renhållningsmonopolet. Öarna har dock i praktiken ingen avfallshämtning,
varken för det vanliga hushållsavfallet (sopor) eller toalettavfall. Sopor kan
lämnas vid hämtningsställe på fastlandet vid Ekenäs. Hämtningsställe för
toalettavfall finns inte anvisat. Enbart ett fåtal av tomterna har BDT-avlopp
som uppfyller aktuella funktionskrav. Miljö- och byggnadsnämnden, som är
tillsynsmyndighet, har avvaktat med att ställa krav på anordnande av avlopp
för varje tomt, eftersom det råder oklarhet om kommunledningens syn på VAfrågan för dessa öar.
Toalettavfall lär nu i samtliga fall hanteras i anslutning till respektive tomt.
Med tanke på tomternas ringa storlek finns det anledning att förmoda att
toalettavfall som urin och komposterade fekalier/toalettpapper i många fall
hanteras utanför den egna tomten, alltså på kommunalt ägd mark som ska vara
allemansrättsligt tillgänglig. Ett sådant förfarande bedöms inte vara förenligt
med arrendeavtalet. Ingen av arrendatorerna har begärt undantag från
kommunal hämtning av toalettavfall eller lämnat anmälan om eget
omhändertagande av detta avfall. Flertalet tomter bedöms ha dåliga
förutsättningar för lokalt omhändertagande av toalettavfall, vilket kan motivera
att sådan hantering förbjuds av miljö- och byggnadsnämnden.
Under 2013-2014 utarbetades en VA-plan för Ronneby kommun. För detta
arbete tillsattes en styrgrupp och en VA-plansgrupp med deltagare från
kommunledningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och
Miljöteknik. Arbetet leddes av en projektanställd. Efter att VA-planen antagits
av kommunfullmäktige 2014-04-24 fortsätter VA-plansgruppen att träffas
regelbundet för uppföljning av planens genomförande. Gruppen har också till
uppgift att vid behov föreslå revidering av VA-planen.
I samband med VA-plansarbetet avsattes medel till en särskild utredning för
Steköarna. Syftet med utredningen var att allsidigt belysa problematiken med
utgångspunkt i områdets naturgivna förhållanden, lagar och bestämmelser,
nuvarande VA-situation, ägar-/ansvarsförhållanden och andra relevanta
aspekter. Utredningen utfördes av WSP och redovisades i rapport daterad
2014-04-14. Rapporten innehåller principiella förslag till lösning på
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Steköarnas VA-försörjning med en grov kostnadsuppskattning och
hållbarhetsbedömning. WSP tar i sin rapport upp följande principiella
alternativa avloppslösningar:
Anslutning till kommunalt avloppsnät, antingen genom fastställande av
verksamhetsområde eller som gemensamhetsanläggning i enskild regi. Dessa
två alternativ är dyrast respektive näst dyrast.
Lokala lösningar i form av enskilt BDT-avlopp, kombinerat med ”torr
toalettlösning” och omhändertagande av toalettavfall på miljö- och
hälsoskyddsmässigt godtagbart sätt. För torrtoalettlösning finns ett flertal
alternativa tekniker, däribland även förbränningstoaletter. Lokala lösningar är
generellt mindre kostsamma än anslutning till kommunalt avlopp.
Vid inrättande av verksamhetsområde ska kommunen tillhandahålla vatten och
avlopp året runt, vilket kräver nedgrävda ledningar. Varje husägare inom
verksamhetsområdet blir anvisad anslutningspunkt och får betala
anläggningsavgift. Därtill kommer kostnaden för de installationer som behövs
inom tomten.
Anslutning till kommunalt avlopp i enskild regi med LTA-system kan
förläggas ovan jord, på liknande sätt som befintlig sommarvattenledning. Man
kan också ha nedgrävda ledningar för åretruntbruk. Sommaravlopp blir
billigare än åretruntavlopp, men ur praktisk synpunkt något omständligt för
husägarna.
Förutom de lösningar av toalettfrågan som presenteras i WSP:s rapport
tillkommer ett alternativ som föreslagits av en arrendator. Förslaget innebär
installation av snålspolande vakuumtoalett och sluten tank, antingen för
enskilda hus eller gruppvis. Alternativet förutsätter att tömning av slutna
tankar på dessa öar utan vägförbindelse kan ordnas på ett sätt som fungerar
över tid.

Lagkrav
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Enligt vattentjänstlagen har kommunen skyldighet att besluta om
verksamhetsområde och se till att behovet av VA tillgodoses genom en allmän
anläggning, om det behövs med hänsyn till skyddet för hälsa eller miljön och
det föreligger ”ett större sammanhang” Genom lagens förarbeten och praxis
har ”ett större sammanhang ” vanligen kommit att tolkas som 20-30 hus eller
mer, men i vissa fall har även mindre bebyggelsegrupper ansetts uppfylla
kriteriet.
VA-plansgruppens bedömning
Det är angeläget att fastställa utsträckningen av de arrenderade tomterna på
öarna, oavsett om verksamhetsområde för kommunalt VA ska inrättas eller om
avlopps- och toalettfrågan även i fortsättningen ska lösas lokalt.
VA-plansgruppen bedömer att Yttre Stekön omfattas av 6 § vattentjänstlagen,
vilket innebär skyldighet för kommunen att besluta om verksamhetsområde för
kommunalt VA. Kommunen kan av länsstyrelsen bli förelagd att inrätta
verksamhetsområde.
Det faktum att Yttre Stekön utgör naturreservat påverkar inte bedömningen av
om det föreligger skyldighet att inrätta verksamhetsområde för kommunalt
VA. Däremot krävs samråd med länsstyrelsen vid planering av arbetets
utförande, eventuellt även tillstånd och strandskyddsdispens. Tekniken
genomgår en ständig utveckling ,vilket vi antar kommer att leda till att man
kan anlägga VA-ledningar med mindre ingrepp i naturen i framtiden.
Yttre Stekön bör införlivas i utbyggnadsplanen som ingår i VA-plan för
Ronneby kommun. Med hänsyn till de resurser som binds upp av redan
påbörjade utbyggnadsprojekt bör Yttre Stekön kunna planeras för utbyggnad
2023.
För Inre Stekön, Björkeskärvet och Ströms Holme bedöms det inte föreligga
något ansvar för kommunen att tillhandahålla vattentjänster. På dessa öar är det
därmed varje arrendators ansvar att ordna avlopps- och toalettfrågan på ett
miljö- och hälsoskyddsmässigt godtagbart sätt.

Tekniska förvaltningens synpunkter
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Tekniska förvaltningen ser på Yttre och Inre Stekön, Ströms Holme och
Björkeskäret som en geografisk enhet med totalt 62 tomter. Samtliga
stugägarna inom detta geografiska område bör behandlas lika och därmed ingå
i VA-satsningen.
Förslaget från Tekniska förvaltningens sida blir alltså att införliva Inre och
Yttre Stekön, Ströms Holme och Björkeskäret i utbyggnadsplanen för
kommunalt vatten och avlopp. Avseende fastställande av arrendetomternas
utbredning bör dessa mätas in, något som Tekniska förvaltningen äskat medel
för hos budgetberedningen inför 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att
införliva Yttrre Stekön i utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp,
med preliminär utbyggnad 2023
uppdra åt tekniska förvaltningen att fastställa utsträckningen av de tomter som
utarrenderas på Inre och Yttre Stekön, Björkeskärvet och Ströms Holme, så att
dessa gränser kan gälla vid nästkommande förnyelse av arrendeavtal.
uppdra åt Tekniska förvaltningen att vid utformning av nya arrendeavtal för
tomter på Inre Stekön, Björkeskärvet och Ströms Holme beakta möjligheten att
styra teknikval för lokala avlopps och toalettlösningar och hantering av
toalettavfall. Detta bör ske i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (FP), Peter Bowin (V), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C),
Tommy Andersson (S) samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras till
Tekniska förvaltningen och kommunjuristen för att:

Justerandes sign



utreda vilken part som står för investeringen



utreda hur framtida avgifter ska utformas för att täcka eventuella
investeringskostnader



utreda huruvida det finns liknade fall, hur dessa fall har hanterats samt
redovisa detta för kommunstyrelsens arbetsutskott
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Tekniska
förvaltningen och kommunjuristen för att:


utreda vilken part som står för investeringen



utreda hur framtida avgifter ska utformas för att täcka eventuella
investeringskostnader



utreda huruvida det finns liknade fall, hur dessa fall har hanterats samt
redovisa detta för kommunstyrelsens arbetsutskott

________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Kommunjuristen
Karin Lundberg
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§ 344

Dnr 2014-000555 252

Inköp av mark för crossbana
Sammanfattning
Bakgrund
Motorcross har tidigare bedrivits på Heabybanan. Banan var välkänd i
motocrosssverige och hade hög status. Som exempel åkte stockhomare ner
under varje sportlov för träningsläger under 70-talet. De bodde då på
vandrarhem i Ronneby. Även sommarläger på Aspan genomfördes med
tränare som Rolf Tiblin. 1977 genomfördes en landskamp mellan Sverige och
Danmark och 1982 genomfördes ett SM. Enligt uppgift fostrades flest elitåkare
i sydsverige under -70 och -80-talet vid Heabybanan fram till nedläggningen
Heabybanan lades ned vid halvårsskiftet -84.
SMK Ronneby bedriver sedan år 2000 motocrossverksamhet på Sörbybanan i
Ronneby. På grund av ökad satsning, fler åkare och därtill höjd
bullerpåverkan till grannbebyggelse önskar man att flytta verksamheten till ett
område längre ifrån bebyggda områden. När man kommer upp som
tonåringar, juniorer och seniorer så måste man söka sig utanför kommunens
och länets gränser då den befintliga banan i Sörby endast tillåter 85cc.
Föreningen har under många år (31) genomsökt kommunen på lämpligt ställe
att anlägga crossbana.
Nulägesanalys
Fritid- och kulturrvaltningen tillsammans med föreningen har undersökt
möjligheten att bygga en ny motocrossbana i Hasselstad, i gamla grustaget på
fastigheten Hasselstad 5:3. Generalläkaren och flottiljchefen F17 gav inget
tillstånd att starta verksamhet på denna plats.
Förvaltningen och föreningen har därefter undersökt ny plats längre norrut
från Hasselstad. På fastigheten Hasselstad 3:3. Detta område blev högaktuellt
för vattentäkt under hösten 2014 vilket innebär att denna undersökning blivit
vilande.
Vid 22:an finns ett tredje alternativ på fastigheten Sörby 5:17 där det i nuläget
finns en privat ägare som vill sälja. Markägare vid sidan om lämnar i nuläget
inte sitt godkännande till planerna att anlägga crossbana. Dels med
hänvisning till skogsbruk samt dels störning på jakten. Möten med samtliga
markägare har skett i god mötesanda.
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För att kunna bedöma bullerpåverkan från ny motocrossbana har
bullerutredningar under åren utförts på samtliga tre platser.
Bullerberäkningarna syftar till att visa om området runt de nya föreslagna
områdena lämpar sig för motorsport.
Motocrossbanan är inlagd i beräkningsmodellen med dagens höjddata. Det
vill säga att det inte är gjort någon ändring i terrängen på och vid
motocrossbanan. Beräkningarna är på så vis ett konservativt estimat
(medelvärde beräknat från ett urval) av bullernivåer då det är naturligt att
lägga den framtida banan på lägre höjd i terrängen. För att skapa
bulleravskärmning i riktning mot bebodda områden vore det lämpligt med till
exempel bullervallar där det i dag är öppen terräng. Förutsättningen för att i
två av de föreslagna området verkställa ett anläggande av crossbana rent
fysiskt är goda men kräver en djupare utredning.
Avgränsning
Utredningen bör avgränsas till att omfatta Sörby 5:17 samt Hasselstad 3:3 och
i båda fallen bör följande utredas:
• Påverkan på natur. Skog och mark.
• Påverkan för grannar och närboende gällande ljud och trafik. Buller och
logistik
• Miljöpåverkan. Läckage
• Tillstånd. Länstyrelsen, Miljö- och bygg
• Avtal och regelverk. Servitut
• Friluftsliv. Orientering, jakt
• Ekonomi. Investeringsbehov, drift
• Besöksnäring. Marknadsföring
Behov
Vid anläggandet av crossbana finns investeringsbehov i spolplatta,
framdragning el och va, byggnation av miljöstation samt i förlängningen en
klubbstuga och parkering.
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Vision och handlingsplan
Vision: ”Ett centra för träning och tävling som åter sätter Ronneby på kartan i
motorkretsar. Alla motorcrossåkare som nu bedriver sin sport i andra
föreningar utanför Ronneby ska erbjudas att träna på hemmaplan” (Ungefär
15% av Rödebys åkare samt 30% av Vissefjärdas åkare härstammar från
Ronneby).
Under utredningens gång ska markägare och grannar kontaktas.
Skogsstyrelsen, Miljöteknik, Länstyrelse, Näringslivskontoret, Tekniska
förvaltningen, föreningsliv och Miljö- och byggkontoret kontaktas för
faktainhämtning kring regelverk, påverkan mm. Det juridiska och ekonomiska
i utredningen bistås av enheterna i stadshuset.
Tidsfaktor
Utredningen ska vara inlämnad före fjärde kvartalets utgång 2015.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Roger Gardell (FP), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) samt
Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet utreds i enlighet med den
arbetsplan som presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet utreds i enlighet med den
arbetsplan som presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott.
_______________
Exp:
Tommy Johansson
Eva Lydin
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§ 345

Dnr 2014-000461 875

Förslag att Ronneby kommun blir medlem i Stiftelsen
Blekinge Muséum
Fritid- och kulturnämnden § 90/2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet:
Fritids- och kulturnämnden har fått i återremiss av Kommunstyrelsen att ta
fram ett specificerat förslag på vad 400 000 kronor om året (utöver 100 000 kr
till Saxemara båtvarv) i samverkan med Blekinge museum ska användas till.
Det är dock viktigt att påpeka att det är svårt att exakt bestämma vilka summor
som ska användas på respektive projekt – det är av vikt att kunna vara flexibel
och ”flytta” pengar om exempelvis nya arkeologiska fynd skulle dyka upp.
Pengarna bör användas till att söka större summor via ansökningar och medel
från andra aktörer. Pengarna måste också ha effekten att publika insatser styrs
till Ronneby kommun; exempelvis föreläsningar, visningar, och publika
grävningar, liksom att informationsflödet till allmänheten säkerställs via
exempelvis bloggar och pressinformationer. Digitalisering av fynd bör också
ha hög prioritet.
Med gemensamma satsningar får både Ronneby kommun och Blekinge
museum ut mer av insatta resurser än om separata satsningar gjordes. 400 000
kr är visserligen mycket pengar, men är samtidigt i ett större perspektiv
begränsade om de inte växlas upp. Bara att ta ned en grupp med
marinarkeologer på en högteknologisk båt med mätutrustning, 3D-scanners
och specialkameror kostar i storleksordningen minst 100 000 kr per dygn.
Bedömning
150 000 kr till 400 000 kr Gribshunden. Skeppet Gribshunden har mycket
stor potential som ett av världens bäst bevarade 1400-talsskepp. Pengar
behövs för att söka projektmedel, samordna aktörer (nationella och
internationella), ordna tillstånd, bokningar osv. Det är av stort intresse att
få till en digitalisering av vraket, liksom att ta fram olika typer av
informationsmaterial (informationstavlor på land, skolmaterial, app/film,
broschyr) mm. Även finansiering för konservering krävs. Undersökningar
för en permanentutställning bör göras, liksom att utvidgning av befintlig
tillfällig utställning.
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150 000 kr till 400 000 kr Västra Vång. Arkeologiska
forskningsgrävningar är kostsamma eftersom det krävs både utrustning
(scanners, grävmaskiner, metalldetektorer) och många mantimmar för att
nå resultat. En veckas arbete kostar i storleksordningen 150 000 kr, därtill
krävs konservering av hittade föremål. Mycket viktigt är givetvis det
efterföljande forskningsarbetet, dessutom tillkommer fyndförvaring,
produktion av trycksaker och informationsspridning. De diskussioner
som förs om eventuellt besökscentrum vid Björketorpsstenen och
utveckling av en historisk ”slinga” längs Johannishusåsen skulle också
kunna innebära en del insatser.
50 000 kr till 150 000 kr till antikvariskt arbete. Skulle någon typ av
Stadsmuseum bli verklighet är insatser i denna process tänkbara.
Alternativt antikvariska insatser med kommunens stora samlingar i bl.a.
Kallinge.
50 000 kr till 150 000 kr övrigt. Ronneby är fullt av utvecklingsbara
historiska miljöer, som givetvis kan prioriteras. Heliga kors kyrka och
Drottning Margareta, Göholm och Puke, Brunnsparkseran, Bräkneåns
dalgång, Via Regia, hällristningar, industrihistoria (exempelvis
Emaljerverket). Även evenemang i samband med alla här ovan nämnda
områden är möjliga, jämför exempelvis förra årets 450-årsminne av
Ronneby blodbad.
Ett samarbetsprojekt av detta slag bör ses som en investering som utöver
sitt kulturvärde också betalar sig i ökad turistattraktivitet, ökad stolthet,
ökat antal arbetstillfällen och stora marknadsföringsvärden. Ronneby är
en av landets mest spännande platser för kulturmiljö och historia, vilket
bör utnyttjas.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom hur föreslagna
400 000 kr kan fördelas per årsbasis och för ärendet tillbaka till
kommunstyrelsen.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom hur föreslagna
400 000 kr kan fördelas per årsbasis och återsända ärendet till
kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Peter Bowin (V) samt Tommy Andersson (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet hänskjuts till
budgetberedningen utan ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ärendet
hänskjuts till budgetberedningen utan ställningstagande.
_______________
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§ 346

Dnr 2015-000299 8052

Revidering av bidragsbestämmelse för föreningar och
studieförbund i Ronneby kommun
Fritid- och kulturnämnden § 93/2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johanssson föredrar ärendet:
I samband med sammanträde i april bordlade Fritid- och kulturnämnden Teo
Zickbauers (S) yrkande om att se över regelverket gällande bidrag för att se
över möjligheten att föreningarna skulle kunna komma in med sina
ansökningar i slutet av året för att få sina bidrag utbetalade i januari. Fritidoch kulturnämnden beslutade vid nämndens möte den 13 maj att ge
förvaltningschef Tommy Johansson i uppdrag att arbeta fram ett förslag till att
tidigarelägga inlämningsdatum för bidragsansökningarna för att underlätta för
föreningarna att får sina bidrag utbetalade i januari samt att återaktualisera
ärendet på sammanträdet den 4 juni 2015.
Bedömning
Med nuvarande regelverk med sista dag för inlämnande av ansökningar den 31
mars kommer beslut och utbetalning under maj månad. Vid eventuella
återremisser kan några beslut och utbetalningar dröja till juni. I nuläget finns
möjlighet att begära förskott för föreningarna. Denna möjlighet har visat sig
vara en permanent hantering i några föreningar då verksamheten inte
överensstämmer med bidragsutbetalningar vilket får till följd att föreningarnas
verksamhet begränsas av osäkerheten kring storlek och beslut gällande bidrag.
I det nya förslaget grundas ansökan på föregående årsmöte och inte som nu att
kommunen väntar in nytt årsmöte.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom föreslagna ändringar i
regelverket gällande inlämnings tid för ansökan av bidrag och för ärendet
vidare till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom föreslagna ändringar i
regelverket gällande inlämnings tid för ansökan av bidrag och att översända
ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup (SD), Malin Norfall (S)
samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ställa sig bakom föreslagna ändringar i regelverket
gällande inlämnings tid för ansökan av bidrag.
Ledamot Tommy Andersson (S) deltar inte i beslutet.
_______________
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§ 347

Dnr 2015-000434 730

Nya taxor 2015 Äldreförvaltningen
Äldrenämnden § 107/2015
Sammanfattning
Idag har Ronneby kommun tre taxenivåer för hemtjänstavgift, fyra om
timtaxan räknas med. Kritiken är delvis att systemet är, i viss mening, orättvist.
Det förekommer att vårdtagare i nivå 1 har hjälp avsevärt fler timmar än en
vårdtagare i nivå 2, men trots det har vårdtagaren i nivå 2 en högre avgift.
Äldreförvaltningen föreslår att nivåindelningen för hemtjänstavgiften avskaffas
och att timtaxa inrättas.
Timtaxan ska vara 0,5 % av prisbasbeloppet, vilket är ca 222 kronor/ timme.
Taxan ska vara högst 80 % av avgiftsutrymmet,
Maxtavgiften är under 2015 1780 kronor/ månad vilket är 4 procent av
prisbasbeloppet. Detta finns reglerat i Socialtjänstlagen, 8 kapitlet 5§.
Förslag finns om att maxavgiften ska höjas med ca 220 kronor/månad.
Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44 300 kronor, dvs en sänkning med
200 kronor.
Förslag till beslut
a) Äldrenämnden beslutar att:
b)
c) Nivåindelningen avskaffas.
d) För insatser är avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet, ca 222
kronor/timme.
e) Avgift tas ut med 80 % av avgiftsutrymmet upp till maxavgiften,
enligt Socialtjänstlagen.
f) Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor.
g) Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet.
h) I övrigt behålls nuvarande regler.
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Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att;
a) Nivåindelningen behålls
b) För insatser är avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet, ca 222 kronor/timme,
(oförändrat).
c) Avgift tas ut med 80 % av avgiftsutrymmet upp till maxavgiften, enligt
Socialtjänstlagen, dock högst 4 procent av prisbasbeloppet per månad,
(oförändrat).
d) Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor.
e) Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet.
f) I övrigt behålls nuvarande regler.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs till kommande
sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
_______________
Exp:
Äldreförvaltningen
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§ 348

Dnr 2015-000370 734

Förslag till trygghetsboende i Kallinge
Äldrenämnden § 100/2015
Sammanfattning
Enligt beslut § 79 Dnr: 2015-000098-730 ska kommunala pensionärsrådet
lämna förslag på var de anser att nästa trygghetsboende i Ronneby kommun
bör placeras. Förslaget ska presenteras under Äldrenämndens sammanträde i
juni 2015.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att lämna kommunala pensionärsrådets förslag vidare
till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att:


bifalla förslaget att nästa trygghetsboende ska byggas i Kallinge



överlämna ärendet kommunstyrelsen utan eget ställningstagande

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs till kommande
sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
________________
Exp: Äldreförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

47(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 349

Dnr 2014-000551 730

Återremiss privata pensionsförsäkringar, äldreomsorgen
Äldrenämnden § 108/2015
Sammanfattning
Kommunfullmäktige återremitterade enligt § 21, diarienummer 2014–000551
frågan om privata pensionsförsäkringar ska medföra ett högre
förbehållsbelopp. Frågeställningen är intressant för hemtjänsttagare med privat
pensionsförsäkring och som betalar avgift. Dock inte för dem som ändå skulle
haft maxtaxa. Den troligaste kombinationen är vårdtagare, som har
pensionsförsäkring, men som även vid ett förhöjt förbehållsbelopp skulle
betala maxavgift. Uppskattningsvis skulle högst 10 vårdtagare beröras, dvs. de
skulle få sänkt avgift. Äldreförvaltningen kan inte, med nuvarande
information, utreda frågeställningen mer exakt. Äldreförvaltningen skulle
behöva ta in självdeklarationerna för dem, som idag valt att inte skicka in
dessa. Vårdtagaren kan välja att betala den högsta avgiften.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att tills vidare inte föreslå
att personer med privat pensionsförsäkring får ett högre förbehållsbelopp.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs till kommande
sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
________________
Exp: Äldreförvaltningen
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§ 350

Dnr 2015-000213 732

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap.
1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f §
socialtjänstlagen...
Äldrenämnden § 118/2015
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal
två att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka för vidare
beredning till kommunstyrelsen.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar ta informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet hänskjuts till
kommunstyrelsen utan ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet
kommunstyrelsen utan ställningstagande.
________________
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§ 351

Dnr 2015-000431 024

Tolkning av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
I bilagan till Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda står
följande:
”Arvode för sammanträden m m
Arvode för sammanträde med kommunfullmäktige, styrelse och nämnder med
mera utgör 1,8 % (943 kr) på det månatliga grundarvodet för möten som varar
längre än 4 timmar. För möten som varar från 2 till 4 timmar utgör arvodet 1,4
% (733 kr) på det månatliga grundarvodet. För möten som varar kortare tid än
2 timmar utgör arvodet 1,0 % (524 kr) på det månatliga grundarvodet.”
Personalenheten har till politiker som deltagit mindre än 2 timmar betalat ut
524 kr. Detta även om själva mötet varat längre. En politiker har nu ifrågasatt
detta och vill ha ersättning för den tid mötet varat.
Enligt 5 kap 4§ i bestämmelserna avgörs frågor om tolkning och tillämpning
av dessa bestämmelser av Kommunstyrelsens personalutskott. Sedan 2015-0101 finns inget personalutskott utan dessa frågor hanteras av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ärendet överlämnas härmed till arbetsutskottet för avgörande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S) samt
Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att faktisk närvarotid utgör grunden
för utbetalning av arvoden till förtroendevalda.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att faktisk närvarotid utgör grunden
för utbetalning av arvoden till förtroendevalda.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen
Personalenheten
Ekonomienheten
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§ 352

Dnr 2015-000187 011

Nytt leaderområde SydostLeader
Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
1.
Via Avsiktsförklaring vill den nybildade ideella föreningen,
SydostLeader att varje kommun nu bekräftar sitt åtagande bestående av
nedanstående tre punkter.
2.
Den kommunala medfinansieringen för Ronnebys del uppgår till
682 948 kr årligen, totalt 3 414 741 kr för hela perioden.
3.
Ronneby kommun avser också att bli medlem i den ideella
föreningen, SydostLeader och erlägga den årliga medlemsavgift
vars storlek kommer att beslutas vid årsstämma.
4.
Ronneby kommun har för avsikt att delta i föreningens
verksamhet i enlighet med dess stadgar och valberedningens
förslag samt att via sin årliga kommundel medfinansiera
beviljade projekt under programperioden.
Bedömning
SydostLeader har nu blivit prioriterad av Jordbruksverket vilket innebär en
möjlighet att verka inom alla fyra ESI-fonderna (Landsbygds-, regional-,
Social- samt Fiskerifonden). Den totala budgeten för SydostLeader utgörs av
medel från EU, stat och de elva samverkande kommunerna och uppgår enligt
hittillsvarande finansieringsmodell för perioden 2014 – 2020 till 69 092 723 kr
inklusive den kommunala medfinansieringen på 33 %. Beräkningsgrunden för
fördelningen av kommunernas medfinansiering bygger på s.k.
församlingskoder med hänsyn tagen till att fonderna inte gäller i tätorter över
20 000 invånare.
Leadermetoden är ett värdefullt och uppskattat inslag i arbetet med
landsbygdens utveckling. Vi ser fördelar med det föreslagna nya och utvidgade
Leaderområdet som vi menar ger utmärkta förutsättningar att ta tillvara hela
områdets fördelar och samtidigt skapa värdefulla samverkans- och
erfarenhetsvinster. Landsbygden står inför stora utmaningar där bland annat
frågor som befolkningstillväxt, kommunikation och infrastruktur samt lokal
service kommer att kräva omfattande insatser, ekonomiska såväl som inom
lokal samverkan.
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Insatser som Leadermetoden skulle göra möjligt. Kostnaden för
medfinansiering och medlemsavgift är omfattande och SydostLeaders resurser
är begränsade jämfört med de som fanns i Leader Blekinge, varför man bör
vara medveten om att denna Leaderperiod troligen innebär att kommunen
behöver ta en mer aktiv roll i arbetet med dessa projekt.
Förslag till beslut




Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta:
Att föreslå kommunstyrelsen att bifalla bifogade Avsiktsförklaring som
ska vara SydostLeader tillhanda senast 30 september.
Innebärande:
Att tillföra kommunala medfinansiering som för Ronnebys del
uppgår till 682 948 kr årligen, totalt 3 414 741 kr för hela perioden
Att som medlem i SydostLeader erlägga årlig medlemsavgift.
Att den årliga medlemsavgiften och medfinansieringen ska finnas
med i budgetberedningen under perioden 2016-2020.





Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att bifalla
bifogade Avsiktsförklaring som ska vara SydostLeader tillhanda senast 30
september. Innebärande att:


tillföra kommunala medfinansiering som för Ronnebys del uppgår till
682 948 kr årligen, totalt 3 414 741 kr för hela perioden
 som medlem i SydostLeader erlägga årlig medlemsavgift.
 den årliga medlemsavgiften och medfinansieringen ska finnas med i
budgetberedningen under perioden 2016-2020.
_______________
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§ 353

Dnr 2015-000231 000

Digitala möteshandlingar
Kommunikationschef Leif Söderlund lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Rapport om ”Stadshusets server och dess driftsäkerhet” Ks § 155/2015
Bakgrund:
IT-avdelningen har i dag ca: 150 servrar varav 8 st. är fysiska och resterande
virtuella. Alla utom 4 fysiska servrar är placerade i en Cisco USC som står i
Stadshusets serverrum sedan 2 år tillbaka. Under dessa två år har inte något
driftavbrott inträffat. Ibland hänger applikationer upp sig och gör att program
inte fungerar, men det har hitintills inte haft något samband med driften av
servrarna.
För att tillförsäkra support samt tillgång till ny hårdvara finns service och
supportavtal för motsvarande utrustning. Avtalen har nivån 24/7 med
inställelsetid 4 timmar. Vill man förbättra driftsäkerheten ytterligare för
serverdrift bör utrustningen dubbleras samt placeras i annan lokal.
Investeringskostnad ca: 1,3miljoner kronor samt ökade driftkostnader med ca
250 tkr/år.
Det trådlösa nätet har ett NBD (next business day) avtal med leverantören.
Övrig nätverkshårdvara har servicenivå S.4 Utbytesservice 4 tim.
Driftsäkerheten för applikationer är god med hög tillgänglighet under
kontorstid. Vill man förbättra driftsäkerheten på applikationsnivå bör ITenheten införa jourtjänstgöring.
Väljer man jour 24/7 beräknas kostnaden till 250 tkr. Alternativet till detta kan
vara jour 08.00 – 24.00 365 dagar, i detta fall beräknas kostnaden till 150 tkr.
Utöver kostnaden för jour tillkommer kostnad för arbetad tid.
Övrigt:
Om en heltäckande bild av informationssäkerheten skall erhållas bör risk- och
sårbarhetsanalyser genomföras inom respektive förvaltningar. Dessa analyser
fokuserar inte enbart på IT, utan även på manuella rutiner och arbetssätt.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD)
samt Roger Gardell (FP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet samt att ärendet också behandlas i kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att informationen noteras till
protokollet samt att ärendet också behandlas i kommunstyrelsen.
________________
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§ 354

Dnr 2015-000073 101

Information från kommundirektören
Sammanfattning
Kommundirektör Magnus Widén informerar kommunstyrelsens arbetsutskott
om Synpunkter från Ronneby kommun angående höghastighetesbanan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 355

Dnr 2015-000017 101

Kurser och konferenser
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kurser och konferenser läggs till
handlingarna utan beaktande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kurser och konferenser läggs till
handlingarna utan beaktande.
________________
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§ 356

Dnr 2015-000018 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Förvaltningsrätten Växjö, angående avgifter för insatser inom
socialförvaltningen
Kungliga Örlogsmannasaällskapet, information om en planerad aktivitet 201604-21–22
Ronneby kommun, fullmakt för kommunjuristen
Ronneby kommun, yttrande laglighetsprövning enligt kommunallagen
Tryggare Ronneby, viktiga frågor för nätverket
Protokollsutdrag
Äldrenämnden § 106/2015
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Roger
Gardell (FP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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