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§ 166

Dnr 2020-000015 101

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson
(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
________________
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§ 167

Dnr 2020-000013 101

Medborgarförslag
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
Dnr
2020/310

2020/312

2020/314

2020/320

2020/335

Justerandes sign

Ärendemening
MEDBORGARFÖRSLAG
- Swimrunarena vid
Skärsjön
MEDBORGARFÖRSLAG
- Ändra parkmarken på
Ronneby 25:2 till
tomtmark för bostäder

Beredning
TFK

Beslut
KF

KS (MEX samt
KF
remiss till MBN)
Begäran om
precisering
skickad.
MEDBORGARFÖRSLAG KS (MEX och
KF
- Bygg en
remiss till UN och
spontanidrottsplats vid
TFKN)
Kallingeskolan
MEDBORGARFÖRSLAG KS (remiss till
KF
- Alternativa förslag om ett MBN och
stadsmuseum i Ronneby
kulturutskottet)
kommun
MEDBORGARFÖRSLAG Avvisas med
- Hastighetsbegränsning
hänvisning till att
och skyltning på
ansökan om
Tvingvägen
hastighetssänkning
görs hos
länsstyrelsen. Se
särskilt ärende
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen behandlas enligt
nedan:
Dnr
2020/310

2020/312

2020/314

2020/320

2020/335

Justerandes sign

Ärendemening
MEDBORGARFÖRSLAG
- Swimrunarena vid
Skärsjön
MEDBORGARFÖRSLAG
- Ändra parkmarken på
Ronneby 25:2 till
tomtmark för bostäder

Beredning
TFK

Beslut
KF

KS (MEX samt
KF
remiss till MBN)
Begäran om
precisering
skickad.
MEDBORGARFÖRSLAG KS (MEX och
KF
- Bygg en
remiss till UN och
spontanidrottsplats vid
TFKN)
Kallingeskolan
MEDBORGARFÖRSLAG KS (remiss till
KF
- Alternativa förslag om ett MBN och
stadsmuseum i Ronneby
kulturutskottet)
kommun
MEDBORGARFÖRSLAG Avvisas med
- Hastighetsbegränsning
hänvisning till att
och skyltning på
ansökan om
Tvingvägen
hastighetssänkning
görs hos
länsstyrelsen. Se
särskilt ärende
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen behandlas enligt
nedan:
Dnr
2020/310

2020/312

2020/314

2020/320

2020/335

Ärendemening
MEDBORGARFÖRSLAG
- Swimrunarena vid
Skärsjön
MEDBORGARFÖRSLAG
- Ändra parkmarken på
Ronneby 25:2 till
tomtmark för bostäder

Beredning
TFK

KS (MEX samt
KF
remiss till MBN)
Begäran om
precisering
skickad.
MEDBORGARFÖRSLAG KS (MEX och
KF
- Bygg en
remiss till UN och
spontanidrottsplats vid
TFKN)
Kallingeskolan
MEDBORGARFÖRSLAG KS (remiss till
KF
- Alternativa förslag om ett MBN och
stadsmuseum i Ronneby
kulturutskottet)
kommun
MEDBORGARFÖRSLAG Avvisas med
- Hastighetsbegränsning
hänvisning till att
och skyltning på
ansökan om
Tvingvägen
hastighetssänkning
görs hos
länsstyrelsen. Se
särskilt ärende

________________
Exp:
Förslagsställarna
Teknik-fritid- och kulturnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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KF
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§ 168

Dnr 2020-000335 109

MEDBORGARFÖRSLAG - Hastighetsbegränsning och
skyltning på Tvingvägen
Sammanfattning
Ett medborgarförslag är inlämnat där det föreslås att hastigheten på
Tvingvägen sänks från 70 km/h till 50 km/h från backkrönet innan utfarten
till E22 alternativt från där det mer tätbebyggda området börjar. Eventuellt
också sätt upp skyltar som varnar för utfarten.
Bedömning
Enligt § 31 i Arbetsordningen för kommunfullmäktige kan ett
medborgarförslag bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde.
I detta fall är det länsstyrelsen som fattar beslut om hastighetssänkning samt
skyltning varför förslagsställaren bör vända sig dit. I och med att förslaget
inte ligger inom kommunfullmäktiges befogenhetsområde bör
medborgarförslaget avvisas och förslagsställaren meddelas om vart hon/han
ska vända sig istället.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avvisa medborgarförslaget med
hänvisning till att förslaget inte ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige avvisar medborgarförslaget med hänvisning till att
förslaget inte ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 169

Dnr 2020-000358 194

Fråga från Jan-Eric Wildros (S) ställd till vård- och
omsorgsnämndens ordförande Anders Lund (M)
Sammanfattning
Jan-Eric Wildros (S) ställer följande fråga till vård- och omsorgsnämndens
ordförande Anders Lund (M):
Nu har det hänt, det som inte kunde hända. En person med biståndsbeslut
som sökt boende på Vidablick har blivit nekad på grund av att man har
stängt avdelningar på just Vidablick. Hen blev då anvisad till Attendosvårdoch omsorgsboende, inte ett annat kommunalt boende. Är detta ett politiskt
direktiv från er i Alliansen?
Anders Lund (M) besvarar frågan muntligen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S) och Anders Lund (M).
Beslut
Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.
________________
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§ 170

Dnr 2020-000344 009

Interpellation från Peter Bowin (V) ställd till ordförande
i vård- och omsorgsnämnden Anders Lund (M)
Sammanfattning
Peter Bowin (V) lämnade 2020-05-28 följande interpellation ställd till vårdoch omsorgsnämndens ordförande Anders Lund (M):
Tidigare fanns det syrgas på de flesta äldreboenden men efter ”bodelningen”
med Landstinget har det i många kommuner runt om i Sverige upphört och
syrgas finns inte längre att tillgå på äldreboenden.
Hur ser det ut på våra äldreboenden, vilken väg har Ronneby valt?
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
________________
Exp:
Anders Lund
Peter Bowin

Justerandes sign
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§ 171

Dnr 2020-000014 101

Interpellationer
Sammanfattning
Peter Bowin (V) lämnar följande interpellation ställd till ordförande i
socialnämnden, Therese Åberg (M):
Vid sammanträdet den 26 november 2019 behandlades förslag till nya
riktlinjer för försörjningsstöd. Tidigare har värdet på bilen varit avgörande
för om det anses påverka försörjningsstödet i en för kommunen positiv
riktning, dvs att försörjningsstödet blivit lägre. Tjänstemännen lämnade
följande förslag/inriktningsbeslut:
Enligt rättspraxis är bil/mc att betrakta som en tillgång som kan användas
till hushållet försörjning. Undantag bör dock göras av medicinska eller
sociala skäl. Likaså bör lån knutna till fordonet regleras i samband med
försäljning. Förvaltningens erfarenheter av försäljning av fordon är att det
är en stor arbetsuppgift för handläggarna att bedöma särskilda skäl, kolla
bilinnehav, lån, försäljningspris mm och att försäljningar sällan leder till att
hushållen kan realisera tillgångar som gör att hushållet klarar sig utan
försörjningsstöd.
Vidare beskriver de rätt till bistånd för t.ex. arbetsresor på följande sätt:
Hushåll har rätt till bistånd till arbetsresor inklusive resor till AF, för att
söka jobb mm och andra resor som bedöms nödvändiga av medicinska eller
sociala skäl. Den föreslagna riktlinjen ger rätt till arbetsresor till
sysselsättning och ett mindre schablonbelopp för övriga arbetsresor. Den
föreslagna riktlinjen ger försörjningsstödstagare med sysselsättning bistånd
till resor till sysselsättning och till de flesta övriga arbetsresor. Den
föreslagna schablonersättningen ger även arbetslösa
försörjningsstödstagare utan sysselsättning bistånd till övriga arbetsresor
utan prövning av varje resa för sig. Utan schablonen skulle handläggarna
behöva göra individuella bedömningar av resbehov i betydligt fler fall t ex
vid resor för att besöka AF, söka jobb mm.
En ledamot yrkade på att när det gäller försäljning av bil, bör värdet av bilen
överstiga 63 % av prisbasbeloppet. Detta yrkandet föll bort när ärendet togs
upp igen.
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Vid Socialnämndens sammanträde 26/11 återremitterades ärendet
”Förändring av riktlinjer för ekonomiskt bistånd”. Socialnämnden beslutade
att återemittera förslaget till förändring och att ett antal yrkande på
förändringar av riktlinjerna skulle tas med i det nya förslaget.
I det bifogade förslaget till förändring av ”Riktlinjer för ekonomiskt
bistånd” har förslagen från socialnämnden 26/11 bibehållits och de yrkande
gällande förändringar har arbetats in i befintligt dokumentet för riktlinjer.
(Bilaga 1) De yrkande som framställdes den 26/11 rör flera olika delar av
riktlinjerna varför de nya texterna i vissa fall fogats in på flera ställen i
dokumentet för att kunna behålla grundstrukturen på dokumentet.
Förutom att beslutet togs den 28/1 2020 och därmed i enlighet med
Barnkonventionen som blivit lag skulle ha haft en konsekvensanalys (hur
påverkar de nya riktlinjerna barnen vad avser t.ex. lämning/hämtning på
förskolor och fritidssysselsättningar, socialt liv/nätverk m.m.) togs ingen
hänsyn till tjänstemännens beskrivning av konsekvenser för försörjningsstöd
(liten eller ingen påverkan) eller yrkandet om värdet på bilen (63% av
prisbasbeloppet).
Varför?
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa
sammanträde.
________________
Exp:
Therese Åberg
Peter Bowin
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§ 172

Dnr 2020-000259 040

Tertialrapport 2020-04-30
Sammanfattning
Härmed avges tertialrapport per 2020-04-30. Rapporten indikerar ett negativt
årsresultat om 12,2 mkr, vilket är 14,4 mkr sämre än budget.
Centrala konton och förutsättningar
Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott på 38,6 mkr.
Detta under antagande att KS och KF:s reserver för oförutsett och KF:s extra
reserv används helt under 2020. Krisledningsnämnden har genom sina beslut
tagit en del av reserverna i anspråk.
Nämnderna
Nämnderna redovisar sammantaget ett överskridande med 53,0 mkr mot
budget. Det är socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden som står för
de största budgetavvikelserna i kronor räknat.
För mer information se tertialrapporten och nämndernas rapporter.
Bedömning
Tertialuppföljningen 2020-04-30 präglas i år av extra stor osäkerhet med
anledning av den pågående Coronapandemin. Osäkerheten gäller framförallt
intäktssidan på centrala konton men också verksamheternas kostnader. Av
försiktighet antas centrala reserver behöva användas.
I prognosen har beaktats besked 18/5 om tillskott om 3 miljarder till Sveriges
kommuner samt information om att staten ersätter sjuklönekostnader även
juni och juli, tidigare gällde bara april och maj.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.
Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.
Redovisningen av ”Uppdrag till verksamheten 2020” noteras till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-20
1. Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges
ekonomistyrningsprincip. För samtliga nämnder gäller generellt att
löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt
att vara restriktiv avseende styrbara kostnader.
2. Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till
kommunfullmäktige.
3. Redovisningen av ”Uppdrag till verksamheten 2020” noteras till
protokollet.
4. Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt kommunstyrelsens arbetsutskott
att följa upp samtliga nämnders besparingsåtgärder och arbete med
att nå budget i balans.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), Anders
Lund (M), Sune Håkansson (RP), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD)
och Lova Necksten (MP).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S) och Nicolas Westrup (SD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige noterar tertialrapport per 2020-04-30, inklusive
redovisningen av särskilda uppdrag, och kommunstyrelsens beslut till
protokollet.
________________
Exp:
Ekonomienheten
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§ 173

Dnr 2020-000258 040

Information om kommunens krediter 2020-04-30
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Bedömning
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda
bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2020-04-30 till 246 (246) mkr.
Värden inom parantes avser per 2019-12-31. 64 (66) % av kommunens
lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har
44 (44) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Riksbankens styrränta ligger från 2020-01-08 på 0,00 % (-0,25 %).
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
1. Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning
och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt,
inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider
men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta bedöms
fördelaktigt.
2. Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens beslut jämte
sammanställning över ränteregleringstidpunkter till protokollet.
________________
Exp:
Ekonomienheten
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§ 174

Dnr 2020-000247 040

Omdisponering investeringsmedel budget - TFK
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämndens sammanträde 202004-21 § 74
I årets investeringsbudget (2020) finns två poster som inte kommer att
utföras av olika orsaker.
1. Projekt 67037 Dagvatten Hulta. Här har Miljöteknik gjort en
omprioritering och kommer inte att utföra detta 2020 utan dem väljer
andra mer prioriterade områden för dagvattensanering. I dagsläget ej
fastställda men arbeten kommer att utföras.
2. Projekt 67040 Busshållplats Västervägen. Detta projekt kunde
färdigställas sent hösten 2019 inom befintlig budget varför denna
post ej behöver utnyttjas där. Dock framflyttades GC-vägen
Hyndekulla – Ellebäcks till förmån för Västervägen och alla
exploateringar där.
Bedömning
Gatu/Park önskar därför använda Projekt 67037 för att följa med
Miljötekniks dagvattensaneringsplaner när dem blir aktuella och därför kalla
projektet Dagvattensanering Gata.
Vad gäller projekt 67040 så önskar Gatu/Park att dessa medel kallas ”Etapp
1 GC-väg Hyndekulla – Ellebäcksvägen”. Etapp 2 och färdigställande av
GC-vägsnätet i Hyndekullaområdet kommer att färdigställas 2022, då bör
investeringsvolymen minska från 3,6 mkr till 2,8 mkr.
Förslag till beslut
Teknik- Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna
omdisponeringen av investeringsmedel enligt förslaget.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21
Teknik - Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna
omdisponeringen av investeringsmedel enligt förslaget.
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Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna
omdisponeringen av investeringsmedel enligt förslaget ovan.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner omdisponeringen av investeringsmedel
enligt förslaget ovan.
________________
Exp:
Teknik-fritid- och kulturnämnden
Teknik-fritid- och kulturnämnden, Patrik Hellsberg
Ekonomienheten
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§ 175

Dnr 2020-000066 678

Uppdrag att utreda organisatoriska och
kostnadsmässiga möjligheter att flytta Träningsskolan
till tidigare Kuggebodaskolans och använda tidigare
Träningsskolans lokaler till förskola.
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-05-14 § 54
Av utredare Ulf Borgströms tjänsteskrivelse framgår följande;
”Kommunstyrelsen arbetsutskott återremitterar ärendet till
utbildningsnämnden med följande motivering:
- En översyn av fler alternativ bör genomföras och beskrivas. Likaså en
tydligare beskrivning av vilka kostnader som finns idag och vilka utökade
kostnader det blir till följd av alternativen.
Grundförslaget är :
Utbildningsnämnden ger uppdrag till utbildningsförvaltningen vid möte
2019-12-12, i ärende att utreda kostnadsmässiga samt organisatoriska
möjligheter att flytta träningsskola till Kuggebodaskolan och använda
tidigare träningsskole-lokaler på Friskytteväven 6 till förskola.
Verksamheten har bedömt dagens fysiska situation och troliga
elevutveckling, samt möjligheten att utöka och flytta träningsskolan till
Kuggebodaskolan eller placeras i Evakueringslokal på Folkparksvägen 14.
Nuvarande lokal för träningsskola kommer att bli ledig vid avflyttning, för
att kunna användas som förskola, denna lokal på Friskyttevägen 6 har
tidigare utgjort förskola och är lämplig för ändamålet. På grund av
utvecklingen av antalet barn i träningsskolan är lokalen för liten och behov
av nya lokaler föreligger.
Bedömning
Träningsskolan startades upp 2016 med 2 elever i Kortis lokaler , vid
höstterminen tillkom ytterligare 2 elever och i början av 2018 var man 6
elever. Vid denna tidpunkt började trångboddheten och beslut togs att flytta
verksamheten till ’’Igelkotten’’ Friskyttevägen.
Ett tydligt ökat tryck för denna typ av verksamhet märktes av då Ronneby
fick ett större antal nya invånare efter 2015.
Antalet elever har utökats efter hand och var vid höstterminen-19 uppe i 12
elever och 15 personal, ökningen är satt enligt prognos de närmsta åren till 2
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elever/ år. Detta får olika negativa effekter bla att lokalen är ytmässigt för
liten och inte anpassad utifrån de behov dessa funktionshindrade har och
dess hjälpmedel samt att utvecklingsmöjlighet inte finns i huset och då
begränsad tomtyta inte medger motoriskt varierande utemiljö.
Den lokal som undervisningen tillfälligt är förlagd i pga. en evakuering, är
provisorisk och begränsande, utemiljön är obefintlig och stödjer inte
läroplanen för motorisk utveckling. Innemiljön behöver 2 stora skötrum ,
större klassrum och anpassad matsal för alla , och ventilationen förstärkas.
Ytterligare en faktor som inte talar till lokalens fördel är dess takhöjd. I
boverkets byggregler anges att skollokaler ska ha en höjd av minst 2,7 m ,
denna lokal har takhöjd på 2,4 m. Detta sammantaget medför att
verksamheten inte kan vara kvar på Folkparksvägen 14 mer än tillfälligt.
Ronnebyhus har tillfrågats om alternativa lokaler för en permanent
träningsskola ,utifrån det ökande behovet.
Förutsättningen att hitta befintliga lediga lokaler med passande omgivning
och storlek är mycket begränsad om än möjlig i nuläget.
Kuggebodaskolan bedöms ha de grundläggande fysiska kvalitéer en
träningsskola kräver, vi ser även att behovet inte kommer att minska och att
lokalerna ger möjlighet att i en framtid erbjuda träningsskola på
gymnasienivå.
En anpassning av denna lokalisering för att erbjuda bästa möjliga skola är
kalkylerad och visas i bilaga 1.
I bilaga 2 finns en kostnadsjämförelse/ kostnadsskillnad mot nuvarande lokal
på Friskyttevägen , förslag Kuggebodaskolan och evakueringslokal på
Folkparksvägen.
Befintlig lokal på Friskyttevägen renoveras i dagsläget av Ronnebyhus och
anpassas till verksamhet för förskola, då vi befinner oss i brist av
förskoleplatser.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(78)

Sida

23(78)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-25
Kommunfullmäktige

Bilaga 1

Kuggebodaskolan ställs om till
träningsskola
Vån 1 Huvudbyggnad ca 400 kvm.
Skolans Utemiljö
Förråd ute
Ändra och bygga utemiljö.
Delsumma

40 000
500 000
540 000 kr

Ombyggnad inom skolan
Skötrum / HWC
Bygga rum i rummen
Inre renovering
Utrymning och tillgänglighet
Tillgänglighet ytterdörrar
Delsumma

500 000
250 000
2 900 000
100 000
120 000
3 870 000 kr

Skolans investering
Investering Inventarier skolans del

100 000 kr

Investering data/It etc.

80 000 kr

Delsumma

180 000 kr

kr

Skolans drift
Hyra skolan /år

700 000 Huvud-byggnad
Nyttjande av
50 000 gymnastik.
1 808 000
120 000
2 678 000 kr/år

Övrigt
Buss
Lokalvård
Summa

Summa investering UN (alt. TFK)
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Summa driftskostnad UN

2 678 000 kr/år

TFK ( Teknik fritid och kultur)

Drift / kök

80 000 kr
Transport
mat

Investeringsmedel
Matsal och kök

90 000

Uppdatering kök

TFK ( Teknik fritid och kultur)

Ny värmeanläggning

Utbyte
Oljepanna som
servar skola och
2 300 000 Gymnastikhall

Summa investering
Summa driftskostnad

2 390 000 kr
80 000

I Ronnebys miljöplan finns en beskriven avveckling av oljeeldning . Ny
värmeanläggning är baserad på en liknade anläggning och investering i
Backaryd.
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Bilaga 1

Fastighet : Friskyttevägen 6
Omställning av lokal till förskola. Var träningsskola.

Investering utemiljö.
Ändra och bygga utemiljö.
Delsumma

150 000
150 000

Investering inom lokalen.
Inre renovering , inget behov.

0

Investering Inventarier
Investering Inventarier förskolans del
Investering data etc.
Delsumma

Justerandes sign

320 000 kr
15 000 kr
335 000 kr kr

Driftkostnader
Hyra byggnad /år, kvarstår enligt tidigare.240 000 sek
Matkostnad ökning
Personal kostnad
Lokalvård
Delsumma

80 000
1 650 000
60 000
1 790 000

Summa invenstering
Summa driftskostnad

485 000
1 790 000
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Bilaga 2

Jämförelse av driftkostnader vid flytt av träningsskola

'Iggelkotten''
Friskyttevägen 6

Hyra /år
Övrigt
Buss
Lokalvård
Summa Kr /år

Drift / kök

Summa driftskostnad UN/år

Investering
Investering

Kuggeboda

240 000 kr 224 kvm.

700 000 kr 400 kvm.

Evakueringslokal
Folkparksvägen
14
1200 kvm, villkorat att
hyra hela fastigheten , 5
årigt avtal.UN avser 500
kvm anpassad yta inne
2 522 823 kr och ute ..

1 325 000 kr
60 000 kr

Nyttjande av
50 000 kr gymnastik.
1 808 000 kr
120 000 kr

1 325 000 kr
120 000 kr

1 625 000 kr

2 678 000 kr

3 967 823 kr

0 kr

1 625 000 kr

Biltransport
80 000 kr mat

90 000 kr Biltransport mat

2 758 000 kr

4 057 823 kr

4 590 000 kr UN
2 390 000 kr TKF

4 000 000 kr Stud.bost. AB

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig positiv till komplettering med
kostnadsjämförelse och utredning av lokaler samt beskrivning av
verksamhet. Att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att antaga
förslag att ställa om Kuggebodaskolan till Träningsskola för en långsiktig
lösning av verksamhet samt ge ekonomiska ramar för omdisponering ,samt
investering och ökad driftkostnad för Träningsskola och Förskola , enligt
underlag bilaga 1.
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Utbildningsnämndens beslut 2020-05-14
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till komplettering med kostnadsjämförelse och utredning av lokaler samt beskrivning av verksamhet. Att
utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att antaga förslag att ställa
om Kuggebodaskolan till Träningsskola för en långsiktig lösning av
verksamhet samt ge ekonomiska ramar för omdisponering ,samt investering
och ökad driftkostnad för Träningsskola och Förskola , enligt underlag
bilaga 1.
Utbildningsnämnden inger äskande till KS au 963 849kr avseende kostnad
för 6 månaders hyra (för tillfälliga lokaler Träningsskolan) som ej kunnat
förutses och där kostnaderna inte varit styrbara, beroende på vattenläcka i
Träningsskolans lokaler.
Ärendet är omedelbart justerat.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja
utbildningsnämnden investeringsmedel om 4 590 000 kronor och
driftsmedel om 2 678 000 kronor/år för omställning av
Kuggebodaskolan till träningsskola.
2. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja teknikfritid- och kulturnämnden investeringsmedel om 2 390 000 kronor
och driftsmedel om 80 000 kronor för omställning av
Kuggebodaskolan till träningsskola.
3. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja
utbildningsnämnden medel om 963 849 kronor för 6 månaders hyra
(för tillfälliga lokaler Träningsskolan).
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja
utbildningsnämnden investeringsmedel om 485 000 kronor och
driftsmedel om 1 790 000 kronor för omställning av Friskyttevägen 6
från träningsskola till förskola.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L) och Tony Holgersson
(SD).
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med följande tillägg:
-

Finansiering av investeringsmedel om totalt 7 465 000 kronor sker
via extern upplåning. Finansiering av driftmedel om totalt 5 511 849
kronor sker från extra reserv på centralt konto.

Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om finansieringen
av investeringsmedel om totalt 7 465 000 kronor kan ske via extern
upplåning och finansiering av driftmedel om totalt 5 511 849 kronor från
extra reserv på centralt konto och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bevilja utbildningsnämnden investeringsmedel om 4 590 000 kronor
och driftsmedel om 2 678 000 kronor/år för omställning av
Kuggebodaskolan till träningsskola.
2. Bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden investeringsmedel om
2 390 000 kronor och driftsmedel om 80 000 kronor för omställning
av Kuggebodaskolan till träningsskola.
3. Bevilja utbildningsnämnden medel om 963 849 kronor för 6
månaders hyra (för tillfälliga lokaler Träningsskolan).
4. Bevilja utbildningsnämnden investeringsmedel om 485 000 kronor
och driftsmedel om 1 790 000 kronor för omställning av
Friskyttevägen 6 från träningsskola till förskola.
5. Finansieringen av investeringsmedel om totalt 7 465 000 kronor sker
via extern upplåning. Finansiering av driftmedel om totalt 5 511 849
kronor sker från extra reserv på centralt konto.
________________
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Exp:
Utbildningsnämnden
Teknik-fritid- och kulturnämnden
Utbildningsförvaltningen, Tobias Ekblad
Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson
Ekonomienheten
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§ 176

Dnr 2020-000189 678

Lokalbehov avs förskoleavdelningar vid
Espedalsskolan
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-26 §126 att anslå investeringsmedel
om 3 664 500 kronor till teknik- fritid och kulturnämnden. Det är mark och
exploateringsenheten som kommer att ansvara för och genomföra
investeringen. Anslaget bör anslås mark och exploateringsenheten under
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återta tidigare beslut att bevilja
investeringsmedel avseende paviljonger Espedalsskolan om 3 664 500 kr till
teknik- fritid- och kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel avseende
paviljonger Espedalsskolan om 3 664 500 kronor till kommunstyrelsens
mark- och exploateringsenhet.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att återta tidigare
beslut att bevilja investeringsmedel avseende paviljonger
Espedalsskolan om 3 664 500 kr till teknik- fritid- och
kulturnämnden.
2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att bevilja
investeringsmedel avseende paviljonger Espedalsskolan om
3 664 500 kronor till kommunstyrelsens mark- och
exploateringsenhet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige återtar tidigare beslut att bevilja
investeringsmedel avseende paviljonger Espedalsskolan om
3 664 500 kr till teknik- fritid- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel avseende paviljonger
Espedalsskolan om 3 664 500 kronor till kommunstyrelsens markoch exploateringsenhet.
________________
Exp:
Ekonomienheten
Mark- och exploateringsenheten
Teknik-fritid- och kulturnämnden
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§ 177

Dnr 2020-000274 289

Utredning av tillbyggnad av Espedalsskolan
Sammanfattning
Det råder platsbrist på Espedalsskolan. Behovet av att bygga ut skolan för en
permanent lösning av platsbristen är stor. Behovet av lokaler inte kommer att
minska. En utredning om alternativ och kostnader föreslås tas fram för
presentation i höst.
Bedömning
Det råder platsbrist på Espedalsskolan och för att lösa det akuta behovet av
fler platser kommer paviljonger att vara på plats till skolstarten i höst. Detta
avhjälper dock bara det akuta behovet och är en dyr lösning. Det är ingen
långsiktig lösning på platsbristen.
Det finns ett förslag om att bygga ut skolan med ca 1000 kvm totalt i två
plan (500 kvm/plan). Ska även förskolan utökas behöver man bygga ut det
dubbla (2000 kvm) men det är inte en bra lösning eftersom utemiljön
minskar och trafiksituationen förvärras ytterligare. Att bygga ut skolan är
långsiktigt det bästa alternativet då man ser att behovet av lokaler inte
kommer att minska.
I arbetet med en långsiktig lösning bör även hänsyn tas till utemiljö, kök och
en hållbar trafiksituation. För att kunna utreda förutsättningar för
tillbyggnation behövs medel för projektledare och konsulter. Projektledare
på mark- och exploateringsenheten bedömer att arbetet med att ta fram
utredningen kostar ca 100 000. Då ingår lön för projektledare samt de
konstruktionskonsulter som kan behövas.
Tidsram för eventuell tillbyggnad är ca 2 år från levererad utredning under
förutsättning att medel erhålles. Utredningen kan presenteras i höst.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta tilldela mark- och exploateringsenheten
100 000 kr för att kunna utföra utredning om tillbyggnad av Espedalsskolan.
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Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilldela mark- och
exploateringsenheten 100 000 kr för att kunna utföra utredning om
tillbyggnad av Espedalsskolan. Finansiering sker via extern upplåning.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige tilldelar mark- och exploateringsenheten 100 000 kr för
att kunna utföra utredning om tillbyggnad av Espedalsskolan. Finansiering
sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng
Ekonomienheten
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§ 178

Dnr 2019-000710 001

Lokalutredning Stadshuset
Sammanfattning
Här följer en uppdatering i utredningen om Stadshusets lokaler och behovet
av åtgärder för att åtgärda bristen på tillräckliga lokaler.
Bedömning
Sedan ärendet återremitterades då föreslagna externa lokaler inte var klara
för inflyttning har ytterligare en koll av marknaden gjorts efter lämpliga
lokaler. Ett flertal andra lokaler har tittats på, men bedöms vara mindre
lämpliga än föreslagna lokaler i Kv. Ernst 7, med avseende på både läge och
ändamålsenlighet utan allt för stora ombyggnationer och
investeringskostnader.
Nu har nuvarande hyresgäst Arbetsförmedlingen sagt upp sitt hyresavtal i
aktuella lokaler till årsskiftets utgång och därmed är tidigare offererat
andrahandskontrakt inte längre aktuellt.
Istället har dialog med fastighetsägaren Samhällsbyggnadsbolaget, SBB,
återupptagits gällande lämpliga ytor för Ronneby Kommun att hyra.
Förslaget är att hyra erforderliga kontor till Personalenheten med några
kontor som marginal för eventuellt utökat behov samt efterfrågad
utbildningslokal.
En yta om ca 600 kvm har därför föreslagits och hyresnivån från SBB ligger
på ca 1200 kr/kvm + anpassningar vilket innebär att hyran förväntas hamna
på maximalt 800 000 kr per år.
Till detta kommer viss driftskostnad såsom el, larm, städning till en
uppskattad kostnad av 100 000 kr per år.
Fråga har även ställts till Arbetsförmedlingen om möjligheten att ta över
möblemang för att undvika nyinköp.
För att på allvar komma tillrätta med Stadshusets trångboddhet bedöms det
nu även nödvändigt att ta höjd för ombyggnationer i aktuellt förslag. Ett stort
antal nya tjänster har införts det senaste året och många medarbetare arbetar
nu på temporära arbetsplatser eller i delade kontor i väntan på att tillräckligt
antal kontor ska frigöras.
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Som tidigare beskrivet finns möjligheten att öka antalet kontor genom att
bygga om större 3-modulskontor till mindre 2-moduler.
Totalt finns maximalt 13 platser där det är möjligt, vilket skulle generera i
lika många antal nya kontor. Lämpligt för ombyggnation är dock 6-10
platser där fler kontor är mer önskvärt än större kontorsyta.
Kostnad för detta uppskattas till ca 100 000 kr per ombyggnation, inklusive
väggar, golv, dörrar, el, belysning, undertak, ventilation. I den kostnaden är
ungefär hälften kostnad för ytskikt vilket innebär att dessa kontor blir
nyrenoverade och underhållsbehovet skjuts upp 15-20 år.
Därför önskas anslag om 1 000 000 kronor till erforderliga ombyggnationer i
berörda korridorer.
Blir det medel över föreslås överskridande medel användas för anpassningar
av nya bokningsbara rum konferensrum och gemensamhetsytor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
besluta föreslå Kommunfullmäktige
att ge Kommundirektören uppdrag att teckna hyresavtal mellan Ronneby
Kommun och Samhällsbyggnadsbolaget avseende lokaler om ca 600 kvm i
Kv. Ernst 7.
att bevilja Kommunledningsförvaltningen anslag för hyreskostnad om max
800 000 kr per år.
Samt anslag för driftskostnader för de externa lokalerna om 100 000 kr per
år.
att bevilja kompletterande anslag om 200 000 kr för installation av IT,
passagesystem och ev. övriga anpassningar i samband med utflytt av
personal från Stadshuset till externa lokaler.

att ge Mark- och Exploateringsenheten uppdraget att bygga om flertal 3moduls kontor till mindre kontor.
att bevilja Mark- och Exploateringsenheten anslag för ovanstående
ombyggnation med 1 000 000 kr.
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Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Ge kommundirektören uppdrag att teckna hyresavtal mellan Ronneby
Kommun och Samhällsbyggnadsbolaget avseende lokaler om ca 600
kvm i Kv. Ernst 7.
2. Bevilja Kommunledningsförvaltningen anslag för hyreskostnad om
max 800 000 kr per år samt anslag för driftskostnader för de externa
lokalerna om 100 000 kr per år.
3. Bevilja kompletterande anslag om 200 000 kr för installation av IT,
passagesystem och ev. övriga anpassningar i samband med utflytt av
personal från Stadshuset till externa lokaler.
4. Ge mark- och exploateringsenheten uppdraget att bygga om flertal 3moduls kontor till mindre kontor.
5. Bevilja mark- och exploateringsenheten anslag för ovanstående
ombyggnation med 1 000 000 kr.
6. Finansiering av hyra om max 800 000 kr och driftkostnader om max
100 000 kr år 2020 sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter. Avseende år 2021 och framåt hänskjuts frågan om
driftkostnaderna till budgetberedningen.
7. Finansiering av investeringar om 200 000 kr för IT mm och
1 000 000 kr för ombyggnation i stadshuset, sker via extern
upplåning.
Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Roger Fredriksson (M), Ola
Robertsson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar på att återremittera ärendet med motiveringen
att uppdrag ges till kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheterna
och kostnaderna att hyra lokalerna internt inom kommunkoncernen.
Roger Fredriksson (M) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning och begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar återremittera ärendet röstar ja.
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De som önskar avgöra ärendet idag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga B, avges åtta (8) ja-röster,
tjugoen (21) nej-röster och 20 är frånvarande, varefter ordförande finner att
ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ge kommundirektören uppdrag att teckna hyresavtal mellan Ronneby
Kommun och Samhällsbyggnadsbolaget avseende lokaler om ca 600
kvm i Kv. Ernst 7.
2. Bevilja Kommunledningsförvaltningen anslag för hyreskostnad om
max 800 000 kr per år samt anslag för driftskostnader för de externa
lokalerna om 100 000 kr per år.
3. Bevilja kompletterande anslag om 200 000 kr för installation av IT,
passagesystem och ev. övriga anpassningar i samband med utflytt av
personal från Stadshuset till externa lokaler.
4. Ge mark- och exploateringsenheten uppdraget att bygga om flertal 3moduls kontor till mindre kontor.
5. Bevilja mark- och exploateringsenheten anslag för ovanstående
ombyggnation med 1 000 000 kr.
6. Finansiering av hyra om max 800 000 kr och driftkostnader om max
100 000 kr år 2020 sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter. Avseende år 2021 och framåt hänskjuts frågan om
driftkostnaderna till budgetberedningen.
7. Finansiering av investeringar om 200 000 kr för IT mm och
1 000 000 kr för ombyggnation i stadshuset, sker via extern
upplåning.
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Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Nicolas Westrups yrkande.
________________
Exp:
Kommundirektör, Tommy Ahlquist
Lokalstrateg, Hanna Bodesund
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
Ekonomienheten
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§ 179

Dnr 2020-000244 010

Utökning av verksamhetsområde för del av Droppemåla
1:87
Sammanfattning
Del av Droppemåla 1:87 kommer att bebyggas med bostäder och behovet av
att ansluta till det kommunala ledningsnätet finns.
Bedömning
Fastigheten Droppemåla 1:87 är stor (delen som berörs är markerad med rött
på karta nedan och överensstämmer med detaljplan) och på delar av
fastigheten kommer det att byggas bostäder. Vatten- spill- och
dagvattenledningar finns i närheten. Behovet av att anslutas till det
kommunala nätet är stort. Utökningen av verksamhetsområde gäller därför
för vatten, spill och dagvatten. Miljöteknik är ledningshavare.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att besluta utöka verksamhetsområde för vatten,
spill och dagvatten gällande del av Droppemåla 1:87.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta utöka
verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten gällande del av
Droppemåla 1:87.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområde för vatten, spill och
dagvatten gällande del av Droppemåla 1:87.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
Miljöteknik, Jörgen Holmström
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§ 180

Dnr 2020-000283 252

Begonian 4 återköp
Sammanfattning
Fastigheten Begonian 4 på Gölstigen 6 i Ronneby såldes till en privatperson
2018-06-29. I köpekontraktet finns en klausul om byggnadsskyldighet som
innebär att köparen åläggs att bygga bostadshus på fastigheten, som ska vara
färdigt till väsentliga delar inom 18 månader från köpebrevets tecknande.
Vidare förpliktigar köparen sig att, om bostadshus inte byggs på fastigheten,
erbjuda kommunen att köpa tillbaka fastigheten för ursprunglig köpeskilling.
Fastighetsägaren har bestämt sig för att inte bebygga fastigheten och
erbjuder därför kommunen att köpa tillbaka fastigheten.
Bedömning
Fastigheten Begonian 4 såldes till en privatperson 2018-06-29. I
köpekontraktet finns en klausul om byggnadsskyldighet som innebär att
köparen åläggs att bygga bostadshus på fastigheten, som ska vara färdigt till
väsentliga delar inom 18 månader från köpebrevets tecknande. Vidare
förpliktigar köparen sig att, om bostadshus inte byggs på fastigheten, erbjuda
kommunen att köpa tillbaka fastigheten för ursprunglig köpeskilling.
Nuvarande ägare till fastigheten Begonian 4 inkom 2020-05-13 med
skriftligt erbjudande att låta kommunen köpa tillbaka fastigheten till den
ursprungliga köpeskillingen om 271 600 kr. Ingen byggnation är påbörjad på
fastigheten. Erbjudandet om återköp överensstämmer helt med § 12 och § 13
i det ursprungliga köpekontraktet mellan kommunen och köparen, se bifogat
underlag.
Ovan nämnda klausuler syftar till att motverka spekulationsköp av tomter
som kommunen tar fram. Målet när kommunen tar fram tomter för
byggnation är att de ska säljas och bebyggas inom överskådlig tid. Om
möjlighet till återköp inte finns riskerar tomter alltså att stå obebyggda under
väldigt lång tid.
Möjligheterna för kommunen att sälja vidare fastigheten till en ny köpare
som får chansen att uppföra bostadshus på tomten bedöms vara goda. Den
aktuella fastigheten ligger på Gamla Hulta vilket är ett av de populäraste
bostadsområdena i Ronneby tätort. Vid ett återköp och sedan försäljning till
en ny köpare bedöms fastigheten kunna bli bebyggd inom en snar framtid.
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Vid ett återköp står köparen (kommunen) för stämpelskatt för lagfart om
totalt 4,25 % av köpeskillingen, d.v.s. ca 11 500 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt för
återköp av Begonian 4.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat
köpekontrakt för återköp av Begonian 4. Finansieringen av stämpelskatten
sker via mark- och exploateringskontot.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt, till detta protokoll
bifogad bilaga 1, för återköp av Begonian 4. Finansieringen av
stämpelskatten sker via mark- och exploateringskontot.
________________
Exp:
Mark- och exploateringsenheten, Sara Jonasson
Säljaren
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§ 181

Dnr 2019-000159 253

Västra Hallen - Ansökan om att köpa mark
Sammanfattning
Fastighetsägaren till Västra Hallen 1:170 i Hallabro har inkommit med en
ansökan om att köpa till mark från fastigheten Västra Hallen 1:84. Man har
som syfte att hålla åkermarken öppen samt en önskan om att möjliggöra för
utökad hästverksamhet. Marken berörs delvis av en äldre detaljplan från
1955. En värdering av marken är gjord i december 2019.
Bedömning
För att hålla åkermark och möjliggöra för utökad hästverksamhet önskar
fastighetsägare till Västra hallen 1:170 att köpa till mark från fastighet
Västra hallen 1:84.
För området finns en äldre detaljplan från 1955 som berör en liten del av den
mark som önskas köpas. Detaljplanen säger allmän platsmark
park/plantering, i dagsläget är det inte någon park utan en blandning av åkeroch skogsmark. Det föreligger ett arrende för bete på en del av den mark
som önskas köpas, vilket kan sägas upp vid eventuell försäljning.
För att säkerställa försäljning till rätt värde har en värdering av marken gjorts
i december 2019 där man bedömt marknadsvärdet till 300 000kr.
Värderingen är utförd av auktoriserad lantbruksvärderare Johannes Pålsson
och biläggs denna skrivelse.
En del av den mark som önskas köpas innefattar parkeringsplatser för
Hallabro Bygdegård.
För att på bästa sätt lösa markköp och fastighetsbildning för alla intressenter
har Hallabro samhällsförening blivit erbjudna att köpa den mark som de idag
nyttjar för parkering och de ställer sig positiva till detta. Värderingen som
gjorts innefattar 4,3 hektar mark, ur värderingen kan ett pris om ca
7kr/kvadratmeter utläsas, vilket anses lågt för den yta på ca 3000kvadrat som
i sådana fall tänkts till föreningen.
Pris för marken är satt till 10kr/kvadratmeter med hänsyn till värdering och
den mer attraktiva fastighet som bildas.
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Bägge parter är informerade om och överens i frågan om att föreningen
köper en del av marken.
Det föreligger inte något kommunalt intresse för marken.
Vid godkännande av överenskomna fastighetsregleringar bekostas
lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet.
Förslag till överenskommelser samt nya kartor för markköpen finns
upprättade och biläggs denna skrivelse.
2020-05-15
Ärendet är kompletterat med kartbild som visar det aktuella markområdet i
förhållande till Översiktsplan 2035. Ca 2,4 hektar av det aktuella
markområdet om ca 4,6 hektar är utpekat som framtida verksamhetsområde i
översiktsplanen. I Hallabro finns ytterligare ett framtida verksamhetsområde
i översiktsplanen (också till större delen kommunägt) om ca 3,6 hektar på
västra sidan RV27, vilket bedöms uppfylla behovet av mark för det
ändamålet framöver.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna de båda överenskommelserna om
fastighetsreglering.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna de båda
överenskommelserna om fastighetsreglering.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge strategiska
utvecklingsenheten i uppdrag att se över marktillgången och möjligheterna
att i norra delen av Hallabro skapa ett verksamhetsområde som harmoniserar
med den nya vägsträckningen.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner de båda överenskommelserna, till
detta protokoll bifogad bilaga 2 och 3, om fastighetsreglering.
2. Kommunfullmäktige ger strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att
se över marktillgången och möjligheterna att i norra delen av
Hallabro skapa ett verksamhetsområde som harmoniserar med den
nya vägsträckningen.
________________
Exp:
Exploateringsingenjör Sara Jonasson
Mark- och exploateringschef
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§ 182

Dnr 2020-000236 261

Yxnarum 19:46 - Ansökan om arrende
Sammanfattning
Ägarna till Yxnarum 19:46 önskar arrendera en ca 10 meter bred remsa för
extra trädgård.
Bedömning
Ägarna till Yxnarum 19:46 önskar arrendera 400 kvm av Listerby 16:54 för
extra trädgård. De önskar bland annat anlägga ett trädgårdsland.
Området regleras i detaljplan 350, laga kraft 2003-01-28. I detaljplanen är
marken planlagd som allmän plats, natur. Stadsarkitekten påpekar det
olämpliga i att arrendera ut ytan.
Miljöteknik har fiberledningar grunt i marken. Ledningsvisning krävs.
Enligt kartan finns det fornminnen uppe på höjden. En extra kontroll på
Fornsök, Riksantikvarieämbetet, visar att det inte finns några fornminnen
registrerade på arrendeområdet, men en klausul läggs till i arrendeavtalet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna
bilagt arrendeavtal.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen godkänner bilagt arrendeavtal. Till detta protokoll bifogad
bilaga 2.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Roger Fredriksson (M), Jan-Eric
Wildros (S), Ola Robertsson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Magnus Pettersson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag om att
arrendera ut marken.
Jan-Eric Wildros (S), Ola Robertsson (S) och Peter Bowin (V) yrkar bifall
till Magnus Pettersson(S).
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Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
De som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga C, avges sjutton (17) jaröster, elva (11) nej-röster, en (1) avstår och tjugo (20) är frånvarande,
varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner bilagt arrendeavtal, till detta protokoll
bifogad bilaga 4.
________________
Exp:
Mark- och exploateringsenheten, Eva Lydin
Sökanden
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§ 183

Dnr 2020-000166 4230

Förlängning av avfallsplan 2014-2019
Sammanfattning
Sedan 1991 ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga
avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera avfallet på ett
miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Kravet finns idag i miljöbalken 15
kap 41 §. Där framgår att det för varje kommun ska finnas en
renhållningsordning och en avfallsplan som ska innehålla uppgifter om
avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets
mängd och farlighet. Miljöbalken innehåller också krav om hur
renhållningsordningen och avfallsplanen ska tas fram. Det gäller exempelvis
kraven om samråd och utställning och att beslut om renhållningsordning och
avfallsplan ska fattas av kommunfullmäktige.
2017 kom nya föreskrifter om vad en avfallsplan ska innehålla och viktiga
förändringar är att:


Avfallsplanens syfte ska beskrivas.



Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen,
etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer.



Mål och åtgärder för nedskräpning har tillkommit.



Kommunerna ska redovisa de styrmedel man planerar att använda för
att implementera mål och åtgärder.



Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som
kommunen ansvarar för, vilket tydliggör att kommunen ansvarar för
både hushållsavfall och avfall som uppkommer i kommunens egna
verksamheter.

Bedömning
Renhållningsordning för Ronneby kommun antogs under 2019 av
kommunfullmäktige. Den senaste avfallsplan gällde för perioden 2014-2019.
Det finns inte resurser till att ta fram en ny avfallsplan under 2020 utan först
till början av 2022. Under tiden som arbete pågår med att ta fram en ny
avfallsplan föreslås den senaste avfallsplanen att förlängas och gälla till och
med 2021, trots att avfallsplanen 2014-2019 inte uppfyller de nya
föreskrifterna. Ny avfallsplan är planerad att antas i början av år 2022.
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Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att förlänga Avfallsplanen 2014-2019 att gälla till och
med 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga Avfallsplanen
2014-2019 att gälla till och med 2021.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lova Necksten (MP) och Kenneth Michaelsson (C).
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige förlänger avfallsplan 2014-2019 att gälla till och med
2021.
________________
Exp:
Miljösamordnare, Sofie Samuelsson
Miljöteknik, Annelie Carlsson
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§ 184

Dnr 2020-000246 880

Förslag till ny biblioteksplan för Ronneby Kommun
2020-23
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-16 § 45
Av Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare, framtaget svarsyttrande framgår
följande;
Enligt 17§ i bibliotekslagen (SF S 2013:801) ska varje kommun ha en
politiskt antagen plan för hur den kommunala biblioteksverksamheten ska
bedrivas och utvecklas. En biblioteksplan ska innefatta de bibliotekstyper
som finns i den kommunala verksamheten - inom Ronneby kommun innebär
det folkbibliotek och skolbibliotek.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden är huvudman för folkbiblioteken och
utbildningsnämnden för skolbiblioteksverksamheten.
Ett förslag till ny biblioteksplan för Ronneby kommun har arbetats fram
under våren 2020 av personal från Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen
samt personal från utbildningsförvaltningen. Underlagen från de båda
förvaltningarna har sammanställts till ett gemensamt förslag till
biblioteksplan och skall antas av respektive nämnd samt efter bifall i
kommunfullmäktige. Planen föreslås gälla under tiden 2020-2023 och vara
vägledande för bibliotekens verksamhetsinriktning under aktuell period.
En biblioteksplan ska dels beskriva verksamheten i ett nuläge och dels vara
utvecklande och ange mål och inriktning för verksamheten. Vår bedömning
är att den föreslagna biblioteksplanen uppfyller de villkoren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

50(78)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-25
Kommunfullmäktige

Utbildningsnämndens beslut 2020-04-16
Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till biblioteksplan för
Ronneby kommun 2020-2023.
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-04-21 § 80
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska det finnas en politiskt antagen
plan i varje kommun för hur den kommunala biblioteksverksamheten ska
bedrivas och utvecklas. Tidigare biblioteksplan för Ronneby kommun har
varit aktuellt t o m 2019 och en ny biblioteksplan för perioden 2020-2023
har nu arbetats fram. Planen berör de två bibliotekstyper som finns inom
Ronneby kommun – folkbibliotek och skolbibliotek. Ansvarig för
folkbiblioteksverksamheten är Teknik-, fritid- och kulturnämnden och för
skolbiblioteksverksamheten Utbildningsnämnden. Biblioteksplanen
innehåller dels en nulägesbeskrivning och dels en framåtblick med mål och
specifika åtgärder fram till år 2023 utifrån båda biblioteksverksamheternas
perspektiv.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21
Teknik- fritid och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
anta Biblioteksplan för Ronneby kommun 2020-2023.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för
Ronneby kommun 2020-2023.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S).
Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
förändringen att på sida fem, under rubriken skolbiblioteken, i förslag till
biblioteksplan för Ronneby kommun 2020-2023, ändra så att det står Region
Blekinge istället för Blekinge Läns Landsting.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till biblioteksplan för Ronneby kommun
2020-2023 med förändringen att på sida fem, under rubriken skolbiblioteken,
ändra så att det står Region Blekinge istället för Blekinge Läns Landsting.
________________
Exp:
Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen
Teknik-fritid- och kulturnämnden
Teknik-fritid- och kulturförvaltningen
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§ 185

Dnr 2020-000252 730

Uppräkning av ersättning för LOV vård- och
omsorgsboende
Sammanfattning
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-04-22 § 46
Enligt förfrågningsunderlag för LOV vård och omsorgsboende, ska
dygnsersättningen fastställas årligen att gälla från den 1 januari. Eftersom
denna ersättning ej är uppräknad sedan 2017 så föreligger behov av
uppräkning enligt tabellen nedan.
Uppräkning LOV ersättning för särskilt boende 2020
Ny ersättning 2020
Ersättning 2017
Privat regi Kommunal regi Privat regi
Somatik
1867
1263
1704
Demens
2059
1497
1869
Tomrum
355
20
345
Parboende/somatik
1205
812
1107
Parboende/demens
1323
921
1330

Uppräkning LOV-ersättning vård- och omsorgsboende.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen:
Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och
omsorgsboende 2020.
Bedömning
Enligt förfrågningsunderlag för LOV vård och omsorgsboende, ska
dygnsersättningen fastställas årligen att gälla från den 1 januari. Eftersom
denna ersättning ej är uppräknad sedan 2017 så föreligger behov av
uppräkning enligt tabellen.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen:
Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och
omsorgsboende 2020.
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Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen:
Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och
omsorgsboende 2020.
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-04-22
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige:
-

Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och
omsorgsboende 2020.

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den
uppräknade LOV ersättningen för vård- och omsorgsboende 2020.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Magnus
Pettersson (S) och Bo Johansson (S).
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner den uppräknande LOV ersättningen för
vård- och omsorgsboende 2020.
Deltar inte i beslutet
Sune Håkansson (RP) deltar inte i beslutet.
________________
Exp:
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen
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§ 186

Dnr 2020-000216 012

Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020
för lokala BRÅ
Sammanfattning
För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby
Kommun ett lokalt brottsförebyggande råd (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ,
som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras
utifrån de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.
Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby
kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRÅ's
verksamhet är följande:
I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet
Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i
Genomförd verksamhet 2019
Trygghetsmätning
Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens
trygghetsmätning bryts ner i fem områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra,
Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till
trygghetsmätningarna. Resultatet av trygghetsmätningen för 2019 har
presenterats i Kommunfullmäktige under januari 2020.
Nattvandring
Nattvandringsverksamheten för föreningar i Ronneby kommun har fortsatt
under 2019. Med nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande
rådet stimulera till ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer, samt bidra till en
ökad trygghet i centrum och vid behov runt om i kommunen. Verksamheten
är ett samarbete mellan Ronneby kommun och kommunpolisen i Ronneby.
Under 2019 genomfördes 22 vandringar av totalt sex föreningar.
Verksamheten finansieras även av externa intressenter genom frivillig
sponsring.
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Brottsförebyggande konferens i skolan
För fjärde året i rad arrangerade lokala BRÅ ett seminarium om hur man kan
arbeta brottsförebyggande i skolan. Syftet var att med medverkande lyfta
skolans roll och samarbetet mellan olika aktörer på skolans arena. Polisen,
skolledning, elevhälsan, aktörer från fritid- och kulturverksamhet och
socialtjänsten samt politiker inbjöds att medverka. 2019 års tema var
interkulturell kunskap och de krockar som kan uppstå vid kulturmöten.
Föreläsningarna avslutades med erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner.

Trygghetsvandring
Under hösten 2019 genomfördes en trygghetsvandring i Ronneby mellan
Folkparksvägen och resecentrum i syfte att definiera olika faktorer i miljön
som kan påverka upplevelsen av trygghet, och underlätta att brott att begås.
Det handlar exempelvis om belysning, förvaltning av fastigheter och
trafiksituation.
Deltagande var representanter från lokala BRÅ, Tekniska förvaltningen,
Kommunledningsförvaltningen, socialtjänsten, förskoleverksamheten,
flygtekniska gymnasiet, Polisen och fastighetsförvaltare. En
sammanställning över förslag till åtgärder för att öka trygghetsupplevelsen
har skickats ut till ansvariga som ska återrapportera inom sex månader.
Föreläsningsdagen Underbara Ronnebyungdomar
Föreläsningsdagen ”Underbara Ronnebyungdomar” arrangerades återigen
under hösten 2019. Detta arrangemang som är en samverkan mellan
utbildningsförvaltningen och lokala BRÅ riktas till kommunens ungdomar i
åk. 8 och Gy.1. samt deras föräldrar.
Cirka 700 ungdomar lyssnade under dagen till en föreläsning med temat
självkänsla och framtidsdrömmar. Kvällsföreläsningen riktad till allmänhet
och föräldrar och lockade cirka 60 personer.
Nytt samverkansavtal Ronneby kommun och Polismyndigheten
Under 2019 har ett nytt samverkansavtal mellan Ronneby kommun och
Polismyndigheten tagits fram. Detta löper över 4 år och
huvudsamverkansområdet är ”Öka tryggheten i offentliga miljöer”. En
aktivitetsplan som revideras på årlig basis är kopplat till detta avtal.
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Effektiv Samordning för Trygghet - EST
Som en del av ovanstående samverkansavtal har i BRÅ:s regi Ronneby
kommun, Polismyndigheten och Ronnebyhus AB fortsatt sin nära samverkan
kring lokal lägesbild under 2019 utifrån metoden Effektiv Samordning för
Trygghet – EST. Metoden, som är beprövad och utvärderad, är utarbetad av
Örebro universitet i samverkan med Örebro kommun och nationella BRÅ.
Arbetet med lokal problembild i enlighet med EST ger struktur åt samverkan
i det lokala brottsförebyggande arbetet, och ligger till grund för
gemensamma insatser och prioriteringar i syfte att öka tryggheten i det
offentliga rummet. En annan viktig faktor är att metoden bidrar till att göra
det brottsförebyggande arbetet mer kunskapsbaserat och ger underlag till
orsaksanalyser.
För att utveckla detta arbete har man under 2019 introducerat det digitala
stödet EMBRACE där otrygghetsskapande händelser rapporteras in varje
vecka av totalt 28 rapportörer från kommunens olika verksamheter,
Ronnebyhus och WF-fastigheter. Dessa har utbildats under senare delen av
2019 av kommunens trygghetssamordnare och kris- och
säkerhetshandläggare.
Trygghetssamordnaren har ansvaret att driva och samordna EST- arbetet
Verksamhetsplan 2020
Det som skiljer verksamhetsplan 2020 från verksamhetsplan 2019 är att
”Underbara Ronnebyungdomar” och ”BRÅ-dagen” utgår till förmån för en
gemensam utbildningssatsning under hösten 2020 tillsammans med
Folkhälsorådet inom narkotika riktad mot framför allt skolpersonal. I övrigt
kvarstår samma aktiviteter i verksamhetsplanen som funnits tidigare år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala
BRÅ 2019 och verksamhetsplan för lokala BRÅ 2020..
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
verksamhetsberättelsen för lokala BRÅ 2019 och verksamhetsplan för lokala
BRÅ 2020.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelsen för lokala BRÅ
2019 och verksamhetsplan för lokala BRÅ 2020.
________________
Exp:
Lokala brottsförebyggande rådet, Bibbi Rönnlund
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§ 187

Dnr 2020-000074 003

Nytt reglemente utbildningsnämnden
Sammanfattning
SKR tillhandahåller s.k. normalförslag till kommunala reglementen.
Utbildningsnämndens reglemente är daterat och behöver uppdateras för att
följa den nya struktur som SKR föreslår. Detta ärende utgör en sådan
ändring. Utbildningsnämnden reglemente föreslås nu få en uppdaterad
struktur men som i sak inte ska förändra nämndens uppgifter eller
ansvarsområden.
Bedömning
Allmänna ändringar - Ny struktur

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKR. De flesta
reglementen baseras på det förslag som togs fram 1992 och som SKR sedan
reviderade löpande. Under 2018 publicerade SKR ett nytt s.k. normalförslag
för reglementen. Det nya normalförslaget innebär en omfattande uppdatering
i lagligt hänseende men också strukturellt. Det nya normalförslaget
motsvarar den nu gällande lagstiftningen.
Under 2019 har flertalet reglementen uppdaterats, nu föreslås det att
Utbildningsnämndens reglemente ska få samma uppdaterade struktur.
Förändringarna är tämligen omfattande varför de inte låter sig beskrivas i
text, utan man gör bäst i att läsa det gamla reglementet och jämföra med
ändringsförslaget. Den uppmärksamme kommer notera att ändringarna i sak
inte är särskilt stora. Strukturen är emellertid annorlunda. Det nya förslaget
bär också en större tydlighet än tidigare.
Sakliga ändringar

Nämndens ansvarsområde och särskilda uppgifter har omformulerats
tillsammans med förvaltningschefen och de verksamhetsutvecklare som
denne utsett. Förändringarna är inte stora, men de kan inte heller sägas vara
av redaktionell natur. De motsvarar dock nämndens uppdrag av idag.
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Utbildningsnämndens remissvar

Förslaget har ställts på remiss till Utbildningsnämnden som också lämnat ett
svar på begäran.
Utbildningsnämnden har i ett beslut lämnat ett officiellt svar på remissen
genom sex olika synpunkter. Synpunkterna och svar på dessa redogörs för
här nedan:
1. Utbildningsnämnden anser att ”kulturskolan” i 2 kap. 4 § rätteligen
ska benämnas Ronneby kulturskola. Ändringen är sådan som
nämnden råder över och i förslaget till kommunfullmäktige är
ändringen införd på sås sätt som nämnden önskar.
2. Utbildningsnämnden önskar ändra ordalydelsen i 3 kap. 6 § av en
icke redogjord anledning. Paragrafen är till ordalydelsen samma i
samtliga reglementen. Att ändra ordalydelsen i utbildningsnämndens
reglemente kan uppfattas som att ordförandes ansvar är annorlunda
där jämfört med övriga nämndsordförande. Något som inte är fallet.
Ändringen ska således inte genomföras.
3. Utbildningsnämnden önskar ändra ordalydelsen i 4 kap 1 § av en icke
redogjord anledning. Som ovan anfört så är också denna paragraf till
ordalydelsen samma i samtliga reglementen. Att ändra ordalydelsen i
utbildningsnämndens reglemente kan uppfattas som att
utbildningsnämndens ordförande har ett annorlunda uppdrag jämfört
med övriga nämndsordförande. Något som inte är fallet. Ändringen
ska således inte genomföras
4. Utbildningsnämnden önskar ändra ordalydelsen i 4 kap. 4 § och
lägga till att utskicket ska ske elektronisk och via mail. Återigen så
finns det inga sakliga skäl att UN ska ha en annan ordalydelse än
övriga nämnder Att utskicken sker elektroniskt är teknikneutralt och
följer lagstiftarens syfte med formuleringen. Att lägga till via mail
efter elektroniskt är närmast tautologiskt och fyller således inte något
syfte.
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5. Utbildningsnämnden önskar ändra ordalydelsen i 4 kap. 11 § genom
att ta bort ordet kulturutskott då något sådant inte finns under
nämnden. Ordet ska inte finnas där och precis som nämnden påpekar
ska det tas bort. Paragrafen ska motsvara övriga reglementen där
nämndesekreteraren ges närvarorätt i såväl utskott som
nämndsammanträden.
6. Utbildningsnämnden önskar stryka paragraferna 6 kap 1-5 §§ och
ändra ordalydelsen i 6 kap. 6 §. Anledningen är enligt nämnden att
det saknas utskott under nämnden.
Det som nämnden inte noterat är att man genom 3 kap. 4 § ges möjlighet att
framställa till kommunfullmäktige om inrättande av ett utskott. Kapitlet
behövs därför och ska inte utgå.
Angående 6 kap. 6 § gäller följande. Beredningsutskottet är en hybrid mellan
en beredning och ett utskott. Därför måste uppgifterna för detta utskott
särregleras.
Formuleringen ”bör redogöras för” indikerar att det inte finns ett
beredningstvång men att beredningsutskottet fungerar som en instans innan
nämndens sammanträde. Beredningsutskottet skall följa bestämmelserna i 13§§ men inte 4-5§§.
Ändring i 6 § ska således ej heller genomföras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för Utbildningsnämnden i
enlighet med SKRs normalförslag såsom det presenterats i detta ärende.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för
Utbildningsnämnden i enlighet med SKRs normalförslag såsom det
presenterats i detta ärende.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente, till detta protokoll bifogad bilaga
5, för Utbildningsnämnden i enlighet med SKRs normalförslag såsom det
presenterats i detta ärende.
________________
Exp:
Tobias Ekblad
RosMarie Ronnehed
Tommy Ahlquist
Anna-Karin Sonesson
Mathias Kågell
Julia Brorsson
Verksamhetsutvecklare under utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare
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§ 188

Dnr 2020-000321 002

Tillfällig lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
Sammanfattning
Regeringens förslag till tillfällig lag om en effektivare tillsyn för att minska
spridningen av covid-19 på serveringsställen förväntas träda i kraft den 1 juli
i år. Lagrådet lämnade remissen utan anmärkningar och nu ska riksdagen ta
beslut om lagförslaget, sannolikt innan midsommar.
Lagen föreslås gälla fram till årsskiftet. Den ställer krav på serveringsställen
som serverar mat och dryck inom en näringsverksamhet. Verksamheter utan
möjlighet till förtäring på stället omfattas dock inte, exempelvis vissa
glasskiosker och take away-ställen där det saknas sittplatser och bord. Det
skiljer sig från Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
Enligt lagförslagets 4 § ansvarar den kommunala nämnd som ansvarar för
miljö- och hälsoskyddsområdet för tillsyn över att den nya lagen och
anslutande föreskrifter följs. Detta får förstås som att det som avses är den
nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken.
I Ronneby kommun fullgör Miljö- och byggnadsnämnden (”MBN”)
kommunens uppgifter inom Miljöbalkens område, jmf. 1 kap. 1 § Miljö- och
byggnadsnämndens reglemente. Eftersom tillsynsuppdraget lagts på den
kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet behöver
Kommunfullmäktige inte ändra MBNs reglemente för att nämnden skall ha
befogenhet att utöva tillsyn.
MBN får genom lagen ett särskilt tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta
om förelägganden mot serveringsställen. Beslutet kan innebära att
serveringsstället måste möblera om, begränsa sina öppettider eller stänga.
Kraven kan förenas med vite. Besluten gäller omedelbart, om inte annat
anges i beslutet.
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KostnaderTillsynen är inte avgiftsbelagd. Kommunernas kostnader för
tillsyn och klagomålshantering ska ersättas av staten genom statsbidrag.
Ersättningen fördelas utifrån antal serveringsställen med minst en anställd.
Som framgår av lagrådsremissen behövs av smittskyddsskäl en intensiv
tillsyn, särskilt under sommarmånaderna.
Delegation
För att tillsynen ska bli effektiv behöver MBN besluta om att delegera vissa
beslut. Förvaltningschefen för Miljö-. och byggnadsförvaltningen (”MBF”)
är den person som har ansvaret att hålla delegationsordningen uppdaterad.
Kommunfullmäktige bör därför uppmärksamma MBN på att lagstiftningen
sannolikt kommer träda i kraft den 1 juli och att de för att kunna hantera
lagen behöver delegera vissa uppgifter. Kommunfullmäktige bör också
förklara att kommunjuristerna kan vara behjälpliga vid uppdaterande av
delegationsordningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att uppmana Miljö- och byggnadsnämnden att vidta de åtgärder som behövs
för att kunna tillämpa lagen den 1 juli 2020
att i övrigt notera informationen till protokollet..
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Att uppmana Miljö- och byggnadsnämnden att vidta de åtgärder som
behövs för att kunna tillämpa lagen den 1 juli 2020
2. Att i övrigt notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Att uppmana Miljö- och byggnadsnämnden att vidta de åtgärder som
behövs för att kunna tillämpa lagen den 1 juli 2020.
2. Att i övrigt notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Presidiet Miljö- och byggnadsnämnden
Hillevi Andersson (C), Ordförande
Magnus Persson (M), 1:e vice ordförande
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande
Kommundirektör Tommy Ahlqvist
Förvaltningschef Anette Andersson
Oskar Engdahl, jurist MBF
Kommunjuristerna
Kanslichefen
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§ 189

Dnr 2020-000276 109

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de
medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till
kommunfullmäktige två gånger per år, i juni och oktober. Från och med
februari i år sker arbetet med medborgarförslag enligt en ny rutin. Den
innebär bl. a. att kommunfullmäktige i större utsträckning använder sig av
möjligheten i § 31 Arbetsordning för kommunfullmäktige att i vissa fall
överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Sedan
redovisningen i oktober har 52 stycken medborgarförslag, av de som då
fanns på listan, beslutats av kommunfullmäktige. Totalt har det i år fram till
och med april månads kommunfullmäktige inkommit och anmälts 17
medborgarförslag. I dagsläget är det 8 medborgarförslag som är äldre än 12
månader.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kanslienheten
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§ 190

Dnr 2020-000277 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
motioner
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner
vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per
år. Sedan redovisningen i oktober har sju motioner beslutats av
kommunfullmäktige och fem stycken har tillkommit.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i
protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kanslienheten
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§ 191

Dnr 2020-000280 101

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, juni
2020
Sammanfattning
I bifogad sammanställning redogörs för de kommunfullmäktigebeslut, tagna
under 2010 – april 2020, som resulterat i ett uppdrag och som ej var klara vid
ingången av 2020.
Uppdragen har förts in i Stratsys där uppdragen har lagts på en eller flera
förvaltningar, bolag eller enheter. Vid rapportering ska en kommentar
skrivas vad som hänt i ärendet och status bedöms enligt
ej påbörjad,
påbörjad, klar.
Inför rapportering kompletteras påminnelser från Stratsys även med
mailutskick vid ett eller flera tillfällen.
Bedömning
Inför och efter redovisningen för statusen för uppdrag givna av
kommunfullmäktige till och med augusti 2019 gjordes en kraftsamling för att
genomföra och avsluta uppdrag. Det har resulterat i att från att
sammanställningen då innehöll totalt 80 ärenden till att sammanställningen
idag har 45 ärenden. 18 nya uppdrag har tillkommit sedan senaste
redovisningen.
Sedan tidigare hänger ett uppdrag från ett budgetbeslut kvar i redovisningen.
Budgetuppdragen redovisas dock nu egentligen särskilt och inte i denna
återrapportering som ska omfatta uppdrag som kommunfullmäktige har
lämnat utöver uppdragen i budget. Uppdraget ligger i denna redovisning pga
av att kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle uppmanat till slutförande av
uppdraget. En sammanställning ser ut som följer:
Kategori
Budget
Övriga
beslut
Totalt

Ärende

Ej
påbörjad

Påbörjad
Klar

1
44

4

1
28

12

45

5

28

12

Av 45 redovisade ärenden har 40 ärenden status

Justerandes sign

påbörjad alternativt

Utdragsbestyrkande

klar

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-25
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen
till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Kanslienheten
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§ 192

Dnr 2020-000267 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2020
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-04-28 § 46
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för första
kvartalet 2020, redovisas för Socialnämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar; - att notera återrapporteringen till protokollet samt
översända densamma till kommunfullmäktige.
Socialnämndens beslut 2020-04-28
Socialnämnden beslutar; - att notera återrapporteringen till protokollet samt
översända densamma till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera ärendet till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Socialnämnden
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§ 193

Dnr 2020-000213 001

Återrapportering från krisledningsnämnden 2020
Sammanfattning
Följande protokoll från krisledningsnämnden återrapporteras till
kommunstyrelsen:
-

Protokoll från krisledningsnämnden 2020-05-05.

Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunfullmäktige ska godkänna
återrapporteringen från krisledningsnämnden med tillägget att de 25 %, av
den nedsatta hyran, som inte täcks av staten finansieras inom teknik-fritidoch kulturnämndens befintliga budget.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återrapporteringen från
krisledningsnämnden samt att de 25 %, av den nedsatta hyran, som inte täcks
av staten finansieras inom teknik-fritid- och kulturnämndens befintliga
budget.
________________
Exp:
Teknik-fritid- och kulturnämnden
Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson
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§ 194

Dnr 2019-000741 109

Besvarande av medborgarförslag - Trafiksituationen på
Risatorpsvägen
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-04-21 § 81
I ett medborgarförslag som inkommit till Ronneby kommun att se över
trafiksituationen på Risatorpsvägen. Trafiksituationen på Risatorpsvägen är
besvärlig. Under oktober-november 2019 har tre bilolyckor med avåkningar
skett i närheten av vår fastighet på Risatorpsvägen 32. Vid två tillfällen har
bil kört in i trädgårdar och vid den tredje avkörningen har trafikdelare vid
övergångsställe körts över. Utan att veta exakt vad som skett är det
förmodligen hastighet i samband med ouppmärksamhet som varit orsakerna.
Om det i samband med dessa avkörningar har skett någon personolycka vet
jag inte.
Kommunen bör göra något åt trafiksituationen innan det är för sent. Att
sänka hastigheten är inte någon lösning, det är redan 50 km.
Fordonshastigheten ser ut att överstiga begränsningen oavsett vad den blir.
Bättre att göra något för att uppmärksamma fordonsföraren på att de framför
ett fordon, som t ex farthinder likt Vietorpsvägen ut från Ronneby.
Bedömning
Risatorpsvägen är en huvudgata och det är hastighetsbegränsning på 50
km/h. Vägen är belyst och det finns utbyggd gång- och cykelbana på vägens
östra sida, något som separerar oskyddade trafikanter från fordon. På vägens
västra sida finns gångbana. Cirka 160 meter söder om den aktuella
fastigheten finns ett övergångställe. Det finns en mittrefug på
övergångstället. Fotgängare behöver endast passera en körriktning i taget och
det innebär att körbanans bredd reducerats. Norr om övergångsstället finns
en upprepningsskylt (50 km/h). Sikten är bra.
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning på
Risatorpsvägen vid den aktuella platsen för att dokumentera trafikflöden och
hastighet.
Trafikbelastningen var 1725 fordon/dygn med medelhastighet 53 km/h. 85 %
har kört långsammare än 61 km/h.
Aktuell trafikmätning visar att hastigheten ligger över den önskade, men i
jämförelse med liknande vägsträckningar inte är alarmerade.
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Att trafiken håller för hög hastighet är ett problem som vi konstaterat på flera
liknade vägar i kommunen och det är inte unikt för Risatorpsvägen.
Bristande respekt för hastighetsbegränsningar och bristande hänsyn till
oskyddade trafikanter och boende längs vägarna är ett attitydproblem som är
svårt att ändra på.
Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Det är förarens
ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt enligt 3 kap 14 §
trafikförordningen (1998:1276) och polisens uppgift att övervaka gällande
lagar och regler. Mätresultatet har skickats till polisen.
Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och
skador i trafiken) har det inte inrapporteras från polis och sjukvård någon
olycka på den aktuella platsen under de senaste 5 åren.
När det gäller fysiska åtgärder såsom farthinder och liknande så har vi
prioriterat skolor och där stort antal passager av oskyddade trafikanter
genomförs. Att placera ut farthinder vid den aktuella platsen är att det sänker
endast farten lokalt precis där farthindret är anlagt och påverkar tyvärr inte
farten på resten av sträckan. Dessutom ökar problem med buller för boende
och mer utsläpp.
Kommunen har ett antal hastighetsdisplayer som placeras på olika platser i
kommunen. Hastighetsdisplayen visar aktuell hastighet för passerande
fordon och gör trafikanterna uppmärksamma om vilken hastighet de håller.
Denna display kommer att sättas upp på den aktuella platsen när vi har
någon ledig.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid- och
kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige avslå förslaget om farthinder
på Risatorpsvägen med motiveringen att fysiska åtgärder som farthinder
sänker endast farten lokalt precis där farthindret är anlagt och påverkar
tyvärr inte farten på resten av sträckan. Dessutom ökar problem med buller
för boende och mer utsläpp. Sådan åtgärder som farthinder görs vid skolor
och där stort antal passager av oskyddade trafikanter genomförs.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige avslå
förslaget om farthinder på Risatorpsvägen med motiveringen att fysiska
åtgärder som farthinder sänker endast farten lokalt precis där farthindret är
anlagt och påverkar tyvärr inte farten på resten av sträckan. Dessutom ökar
problem med buller för boende och mer utsläpp. Sådan åtgärder som
farthinder görs vid skolor och där stort antal passager av oskyddade
trafikanter genomförs.
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Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om
farthinder på Risatorpsvägen med motiveringen att fysiska åtgärder som
farthinder sänker endast farten lokalt precis där farthindret är anlagt och
påverkar tyvärr inte farten på resten av sträckan. Dessutom ökar problem
med buller för boende och mer utsläpp. Sådan åtgärder som farthinder görs
vid skolor och där stort antal passager av oskyddade trafikanter genomförs.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget om farthinder på Risatorpsvägen med
motiveringen att fysiska åtgärder som farthinder sänker endast farten lokalt
precis där farthindret är anlagt och påverkar tyvärr inte farten på resten av
sträckan. Dessutom ökar problem med buller för boende och mer utsläpp.
Sådan åtgärder som farthinder görs vid skolor och där stort antal passager av
oskyddade trafikanter genomförs.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Teknik-fritid- och kulturnämnden
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§ 195

Dnr 2019-000323 109

Besvarande av medborgarförslag - Bygg
seniorbostäder i Listerby - Utveckla Listerby, steg 3
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om bygga seniorbostäder i Listerby har inkommit.
Förslaget är att bygga nya bostäder på tomten där den gamla mataffären låg,
benämnd centrumtomten.
Bedömning
Ett medborgarförslag om bygga seniorbostäder i Listerby har inkommit.
Förslaget är att bygga nya bostäder på tomten där den gamla mataffären låg,
benämnd centrumtomten. Det blir ett centralt läge med närhet till bibliotek,
kommande idrottshall, busshållplats, cykelbana mm
Det förslagsställaren påpekar om bristen på lägenheter/bostäder för att kunna
lämna sin villa är en uppfattning som delas utav kommunen. Listerby och
Yxnarum är ett område som starkt domineras utav villabebyggelse.
Markägandet är till största delen privat och kommunens marker i området är
små. Markförsäljningar i Listerby är ganska få och kommunen bevakar de
försäljningar som kommer ut. Centrumtomten ägs utav kommunen.
Detaljplan saknas och kommer att krävas oavsett vad tomten ska bebyggas
med.
Kommunen håller på med en förstudie om kommande idrottshall i Listerby.
Den utpekade marken är i första hand centrumtomten. Eventuell annan
lokalisering utreds.
Sammanfattningsvis är kommunen positiv till förslagsställarens önskemål
om att bygga flera bostäder i Listerby för att kunna bidra till flyttkedjor.
Kommunen bevakar markförsäljningar och för diskussioner med privata
byggföretag för att få till fler bostäder. Vad som händer med centrumtomten
får inte föregås utav den förstudie som pågår angående kommande
idrottshall.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat.
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Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 196

Dnr 2020-000362 192

Anmälan av motion från Stefan Österhof (S) om en
likvärdig skola för hela kommunen
Stefan Österhof (S) lämnade följande motion om en likvärdig skola för hela
kommunen:
Sammanfattning
Bakgrund De statliga styrdokumenten är tydliga med att utbildning ska vara
likvärdig oavsett var i landet man bor. Det finns en modell med utjämning av
kommunalskatt mellan ”rika” och ”mindre rika” kommuner.
När vi kommer till olika skolor i samma kommun är det vårt ansvar att säkra
likvärdigheten. Framtidens skolor har sedan några år tillbaka jobbat med att
utforma centralortens skolor och förskolor. Här börjar vi nu se att det händer
saker i byggnader och ansökan om bygglov.
I den ekonomiska situation som vi med flera kommuner befinner oss i måste
vi se om vi kan organisera oss på andra sätt för att bättre använda de medel
vi har. Det är då alltid de mindre enheterna i våra ytterområden som sätts
under luppen, då de kostar något mer per elev. När pengarna inte räcker till
att göra allt så måste vi ändå göra något, men att skicka elever från byarna
till centralorten har inte varit en framkomlig väg.
Elever från ytterområden/byskolor åker mycket buss idag för att få den
undervisning som de har rätt till. De ska få en utbildning som är likvärdig
den som elever från centralorten får men har inte lokaler, utrustning eller
behöriga pedagoger på plats.
Kommunfullmäktige har fastställt en utvecklingsplan för kommunen och
där pekat ut utvecklingsområden. Hur kan vi med den utvecklingsplanen
som bas tillgodose de behov av lokaler, utrustning och behörig personal som
finns nu och i framtiden. Hur kan vi gå vidare när tätorten är klar? Kan vi
bygga om på befintliga platser? Behöver vi bygga nytt på någon plats?
Bygga nytt i stället för att bygga om? Hur bussar vi bäst och minst? Med
tanke på hur lång tid det tar från beslut till inflyttning så måste vi börja
fundera på svaren nu.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

77(78)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-25
Kommunfullmäktige

Mål
För att skapa framtidstro och en likvärdig skola i hela Ronneby behöver vi
likt ”Framtidens skolor” utse en arbetsgrupp som får ta fram en bred politisk
inriktning mot en likvärdig skola i hela kommunen. En sådan arbetsgrupp
bör ha en bred förankring så att ett val med förändrad styrkebalans inte
riskerar att arbetet stannar av eller måste tas om igen.
Arbetsgruppen ska i sitt arbete ta hänsyn till:
-

Bussåkning ska ske i så liten omfattning som möjligt för de yngre.

-

Behov av lämpliga lokaler ska tillgodoses.

-

En god arbetsmiljö ska främjas för elever och personal. Personalförsörjning ska underlättas. - Utvecklingsområdena i
utvecklingsplanen ska beaktas.

Deltar i debatten
I debatten deltar Stefan Österhof (S).
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till utbildningsnämnden för vidare
hantering.
________________
Exp:
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Artiketn skapades

Ku

16

juni 2020

ngöretse: kom m u nfu Ltmäktige

2020-06-25

kl,. 18:00

i Ronnebysalen

Kungörelse: kommunfuLl.mäktige 2020-06-2s kL. 1g:00 i Ronnebysalen
Kommunfultmäktige i Ronneby kattas ti[] sammanträde
Torsdagen den 25 juni 2019, kl.. 1g:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby

för behandling av föl.jande ärenden:
1. Vat av

justerare

2. Medborgarförslag
3. Medborgarförstag

-

Hastighetsbegränsning och skyltning på tvingvägen

4. Frägor
5. lnterpellation från peter Bowin (v) stätld tiil. ordförande i vård- och
omsorgsnämnden Anders Lund (M)

6. lnterpe[[ationer
7. Tertiatrapport 2O2O-O4-3O

8. lnformation om kommunens krediter 2O2O-O4-3O
9. Omdisponering investeringsmedel budget - TFK
10. Uppdrag att utreda organisatoriska och kostnadsmässiga möjl.igheter att fl.ytta
Träningsskolan ti[[ tidigare Kuggebodaskotans och använd;tidigär; Träningsskolans
[okaler ti[[ försko[a.
11.

Lokatbehov avs förskoteavdetningar vid Espedalsskolan

12. Utredning av tittbyggnad av Espedatsskolan
13. Lokatutredning Stadshuset
14. Utökning av verksamhetsområde

för det av Droppemål.a

1:87

15. Begonian 4 återköp
16.

Västra Hatten - Ansökan om att köpa mark

17. Yxnarum 19:46

- Ansökan om arrende

18. Förl"ängning av

avfallsplan 2014-2019

19. Förstag til.t ny bibtioteksplan för Ronneby Kommun 2o2o-23

Bilaga A

20. Uppräkning av ersättning för LoV vård- och omsorgsboende
21. Verksamhetsberättel.se 2019

och verksamhetsplan 2o2O för tokal.a BRÅ

22. Nytt regtemente utbil.dningsnämnden
23. Tittfätl.ig tag om tittfättiga smittskyddsåtgärder på serveringsstäl.l.en

24. Redovisning av beredningsl.äget för ej sl.utbehandtade medborgarförstag
25. Redovisning av beredningsl.äget för ej slutbehandtade motioner
26. Återrapportering av KF-bestut som

lett til.[ uppdrag, juni 2020

27. Sociatnämndens ej verkstätlda besl.ut enl.igt 95 och rapportering
enl.igt 2A f _gSS tag
om stöd och service ti[[ vissa funktionshindrade samt 4 f<äb r o"Ä ,"fporterin!
S
16 kap 6 5 sociattjänsten 2020
"ntigi
28. Återrapportering från krisl.edningsnämnden 2020

29. Besvarande av medborgarförslag - Trafiksituationen på Risatorpsvägen
30. Besvarande av medborgarförsl.ag
Listerby, steg 3
31. Anmätan av

motioner

Uppdaterad: 2020-06-16

- Bygg seniorbostäder i Listerby - Utveck[a

Bilaga B

Omröstningslista nr. f

Ronneby kommunfullmåktiges sammanträde den 25 juni2020 klockan 19:36:12.

13. Lokalutredni

Stadsh

Ledamösr
Roger Fredriksson
Asa Evaldsson
Anders Bromde
Lennarth Förberq
Kajsa Svensson
Helene Foqelberq
Anders Lund
Therese Aberq
Christer Stenström
Kenneth Michaelsson
Hillevi Andersson
Tim Svanberg
Silke iacob
Roger Gardell
Nils lngmar Thorell
Willy Persson
Maqnus Pettersson
Malin Månsson
Tommy Andersson
Amani El-Ali Mazloum
Bo Johansson
Annette Rydell
Ola Robertsson
Catharina Christensson
Jan-Eric Wildros
Monika Lindqvist
Stefan Osterhof
lnqrid Karlsson
Kranislav Miletic
Anna-Karin Wallqren
Pär Dover
Peter Bowin
Omid Hassib
Lova Necksten
Nicolas Westrup
Benqt Johansson
Gina Hellberq Johansson
Sandra Berqkvist
Benqt Johansson
Tim Aulin
Tomas Lund
Mattias Ronnestad
Carina Aulin
Anders Oddsheden
Haide Friberq
Yvonne Olsson
Johan Grönblad
Anna Carlbrant
Sune Håkansson

Partl

Kret

(M)

Alla
Alla
Alla

UL
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

(c)
(c)
(c)
(c)
(L)
(L)
(KD)

(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(v)
(v)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

(!qL
(sD)
(SD)
(SD)

(sD)
(SD)

(sD)
(SD)
(-)
(RP)

X

Alla

X
X
X

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

X
X
X
X

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

X
X
X
X
X
X

Daniel Nilsson

X

X
X

Alla

X

Alla
Alla

X
X
X
X
X

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
AIla
Alla
Alla

Vt(,f

Frånv

X
X

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

Tony Holgersson

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Alla
Alla

X
SUMMA:
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Avst
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Omröstningslista nr. 2

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2020 klockan l9:47:39.
17. Yxnarum 19:46 - Ansökan om arrende
Ledamöter
Roger Fredriksson
Asa Evaldsson
Anders Brom6e
Lennarth
Svensson
Helene Foqelbero
Anders Lund
Therese Aberq
Chrisler Stenström
Kenneth Michaelsson
Hillevi Andersson
Tim Svanberg
Silke
Gardell
Nils
Thorell
Persson
nus Pettersson
Malin
T

Andersson

Amani El-Ali Mazloum
Bo Johansson

Annette Rydell
Ola Robertsson
Catharina Christensson
Jan-Eric Wildros
Monika
Stefan
Karlsson
Kranislav Miletic
Anna-Karin
Pär Dover
Peter Bowin
Omid Hassib
Lova Necksten
Nicolas
Johansson
Gina
Johansson
Sandra Bergkvist
Bengt Johansson
Tim Aulin
Tomas Lund
Mattias Ronnestad
Carina Aulin
Anders Oddsheden
Haide Friberg
Yvonne Olsson
Johan Grönblad
Anna Carlbrant
Sune Håkansson

Kret

(M)

Alla

X

Alla

X

(M)
(M)
(M)
(M)

(M)
(M)
(M)
(M)

(c)
(c)
(c)
(c)
(L)
(L)

(KD)

(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(v)
(v)
(MP)
(SD)
(SD)

(SD)
(SD)

(SD)

(sD)
(SD)

(sD)
(SD)

(SD)

Nei

Avst

Frånv

X
X
X

Alla

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

X
X
X
X
X
X
X

Alla

Alla

X
X
X
X

Alla

Alla
AIla
Alla

Daniel Nilsson

X
X
X

Alla
Alla

Alla

X

Alla
Alla

X
X
X
X
X

Alla
Alla

Alla
Alla
Alla
Alla

X
X
X
X
X
X

Alla

Alla
Alla
Alla

X

Alla

X

Alla

Alla
Alla

X
X
X
X
X
X

Tony Holqersson

Alla
AIIa
Alla

Alla
Alla
Alla
Alla

(sD)
(SD)

Alla

€qL

Alla
AIIa
Alla

(RP)

Ja

Alla
Alla

Alla
Alla

C)

Epättare

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
SUMMA:
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11
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KÖPEKONTRAKT FÖR BEGoNIAN

4

Säljare

Konny Landön Gustavsson (880904-3311), nedan kallad
Säljaren. Andel 1/1.

Adress

Strömmaslättsvägen I 5,

Telefon

073s 27 0s 82

Köpare

Ronneby kommun (212000-0837), nedan kallad Köparen.

37

2 50 Kallinge

Andel 1/1.
Adress

Stadshuset, 372 80 Ronneby

Telefon

0457 61 80 00

Fastighet

Ronneby Begonian 4

I

Överlåtelsefiirklaring

1.1 Säljaren överlåter håirmed till Köparen fastigheten

Ronneby Begonian 4,

om totalt 1108 kvm, som markerats på kartan.

2

Köpeskilling

2.1

Köpeskillingen om 27 I 600 kronor (tvåhundrasjuttioentusensexhundra)
skall erläggas kontant på tillträdesdagen.

2.2

Köparen ska betala in köpeskillingen på Säljarens
konto
i
Nåir köpeskillingen är betalad upprättar Köparen (kommunen)
köpebrev som kvitteras av Säljaren.

2.3

-(bank).

Säljaren ska överlämna tillhöriga kartor och andra handlingar

20 $ JB

Å/

Kr-

till

jml4

kap

köparen.

3

Tillträdesdag mm

3.1

Tillträde till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och Säljare
särskilt överenskommer.

W @C<
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3.2

Partema är överens om att äganderätten övergår

till

Köparna på

tillträdesdagen enligt 3.1 under forutsättning att köpeskillingen är
betald i sin helhet.
Faran for fastigheten går över på tillträdesdagen.

4

Inteckningar mm

4.1

Säljaren garanterar att fastigheten inte är intecknad eller belastas av
servitut eller andra nyttjanderätter på tillträdesdagen.

5

Fastighetens skick

5.1

Köparen godtar Fastighetens skick.

6

Fördelning av utgifter mm

6.1

Utgifter och inkomster som löper på fastigheten fore tillträdesdagen
ska bdras av Säljaren.

6.2

Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen
ska biiras av Köparen.

7

Inskrivningsåtgärder mm

7.1

Köparen ska svara for de lagfarts-, intecknings- och andra
inskrivningsåtgärder och -kostnader som krävs med anledning av detta
avtal.

8

Tvist

8.1

Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol.

9

Förutsättningar för avtalets giltighet

9.1

För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby kommuns
kommunfu llmäktige godkänner det. Om kommunfullmäktige
godkänner avtalet efter att det undertecknats, ska avtalet, under

forutsättning att kommunfullmäktiges godkännande är lagakraftvunnet,
anses ingånget från och med dagen ör underskrift.

9.2

Om fiirutsättningarna enligt 9.1 inte uppfylls är avtalet utan verkan,
dock ska gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

l0

Avtalsexemplar

10.1 Det här avtalet har upprättats
parterna tagit varsitt.

Ål(-W @a

i

Wå likalydande exemplar av vilka
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Säljaren 2020-

Köparen 2020För Ronneby kommun

Konny Land6n Gustavsson

Roger Fredriksson

Anna Hinseäng
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Karta tillhörande köpekontrakt Begonian 4
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Överenskommelse om fastighetsreglering
Avträdare:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Adress:

Stadshuset, 372 80 Ronneby

Telefon:

0457

Org.nr:

212000-0837

Mottagare:

Hallabro samhällsftirening

Adress:

Gamla Kongavägen 18, 37 012 Hallabro

Telefon:

0709-494075

Org.nr:

8024-1 s3 168

6t

80 00

I

Overlåtelseftirklaringochfastighetensomfattning

1.1

Kommunen överlåter härmed till mottagaren del av fastigheten Västra hallen 1:84 i
Hallabro Ronneby kommun, markerad på karta i bilagal.

2

Ersättning
Köpeskilling tir satt till 10kr/kvadratmeter. Köpeskillingen skall erläggas kontant på
tillträdesdagen. Exakt köpesumma beståims i lantmäteriftinättningen. Ersättning ska

2.1

betalas senast en månad efter laga kraft vunnen fiirrättning.

3
3.1

Tillträdesdag mm
Tilltrade till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3
vunnit laga kraft.

3.2

Överftiring av mark enligt det hiir avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3

Gränsema kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriftirrättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
härmed biträds av avträdaren. Mottagaren svarar för kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4

Fördelning av utgifter mm
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten ftire tillträdesdagen ska bäras av

4.1

ar,trädaren.

4.2

Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av
köparen.

rJK- cur e"U

2

5
5.1

Inskrivningsåtgärder mm
Mottagaren ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6

Tvist

6.1

Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol.

7

Förutsättningar fiir avtalets giltighet
För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmåiktige
godkåinner det. Om Kommunfullmiiktige godkänner avtalet efter att det undertecknats,

7.1

ska avtalet, under ftirutsättning att Kommunfullmåiktiges godkännande är
lagakraftvunnet, anses ingånget fran och med dagen efter att Kommunfullmåiktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.
7.2

Avtalets giltighet ftirutsätter attLarftmäterimyndigheten medger att avtalet läggs
grund ftir genomftirande av fastighetsreglering.

7.3

Om ftirutsättningama enligt 7.1 och 7.2 inte uppfylls åir avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

8

Avtalsexemplar

8.1

Det håir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

till

Kommunen

Mottagaren

Ronneby den

Ronneby den

Roger Fredriksson

För ftireningen, Cecilia Svensson

Anna Hinseåing

i\}(5- (,{A

p C-3

ffi

RONNEBY

KOMMUN
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Overenskommelse om fastighetsreglering
Avträdare:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Adress:

Stadshuset, 372 80 Ronneby

Telefon:

0457

Org.nr:

212000-0837

Mottagare:

Timmy Compier

Personnr:

910618-0970

Adress:

Ronnebyvä gen 3 4,

Telefon:

0735-3342t3

I
1.1

6t

80 00

37 0 12

Hallabro

Överlåtelsefiirklaring och fastighetens omfattning
Kommunen överlåter härmed till mottagaren del av fastigheten Västra hallen
l:g4 i

Ronneby, markerad pä karta.

2

Ersättning

2.1

Överenskommen köpeskilling om 300 000kr (Trehundratusenkronor). Köpeskillingen
skall erläggas kontant på tillträdesdagen. Ersåittning ska betalas senast en månad
efter
laga kraft vunnen ftinättning.

3
3.1

Tillträdesdag mm
Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2
och3.3
vunnit laga kraft.

3.2

Överftiring av mark enligt det här avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3

Gråinserna kan justeras

i mindre omfattning i samband med lantmäteriftjrrättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten
vilken
håirmed bitrads av avträdaren. Mottagaren svarar ftir kostnaden ftir
åstighetsbildningen.

4

Fördelning av utgifter mm
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten ftire tillträdesdagen ska bäras
av

4.1

avträdaren.

4.2

Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras
av

köparen.

2

5
5.1

Inskrivningsåtgärder mm
Mottagaren ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder
och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtäI.

6

Tvist

6.1

Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol

7

Förutsättningar ftir avtalets giltighet
För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmdktige

7.r

godkåinner det. Om Kommunfullmäktige godkåinner avtalet
efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ftirutsättning att Kommunfullmåiktiges godkännande

lagakraftvunnet, anses inganget från och med
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

dagen.t"rät

är
Kommunfullmåiktiges

7.2

Avtalets giltighet ftirutsätter attLantmäterimyndigheten medger att avtaletläggs
grund ftir genomftirande av fastighetsreglering.

7.3

Om ftirutsättningarna enligt 7.1 och 7.2 inte uppfylls är avtaletutan verkan,
dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

8

Arrende

8.1

Nzir fastighetsregleringen vinner laga kraft upphör gällande arrendeavtal på
markområdet.

9

Avtalsexemplar

9.t

Det håir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna
tagit varsitt.

Kommunen

Mottagaren

Ronneby den

Roger Fredriksson

Timmy Compier

Anna Hinseäng

ilq- W
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AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE
Parter
Jordägare:

Ronneby kommun, genom dess Mark och Exploateringsenhet,
ägare till fastigheten Listerby 16:54, härefter kallade
Jordögaren.

Adress:

Stadshuset, 372 80 Ronneby

Telefon:

0457 61 80 00

Org.nr:

212000-0837

Arrendator:

XX, ägare till fastigheten Yxnarum l9:46,härefter kallad
Arrendatorn.

Adress:

Storsegelvägen 6, 372 74 Listerby

Telefon:
Personnummer:

I

Fastighet

Ett markområde av fastigheten Listerby 16:54 i Ronneby kommun. Delen av
fastigheten ligger intill fastigheten Yxnarum 19:46, och omfattar ca 400 kvm.
Arrendestället har markerats med röd ftirg på bifogad karta,bilare.

2

Ändamål

Ändamålet med upplåtelsen av arrendestället åir extra trädgård.

Arrendatorn får inte uppftira byggnader eller andra anläggningar på arrendestället,
om Jordägaren inte har gett sitt skriftliga samtycke till det.
På arrendestället far inte bedrivas verksamhet som strider mot det ändamål och

mot den användning som reglerats ovan.

3

Myndighetskrav

Arrendatorn skall ftilja gällande plan- och bygglagstiftning. Anendatorn skall
ftilja gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning. Arrendatorn ansvarar ftjr de
kostnader som kan bli aktuella på grund av sådana åtgärder som krävs enligt
sådan lagstiftning.
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Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som myndighet
eller domstol kräver eller ftirordnar ftir arrendestället.
Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som
ftirsåikringsbolag kräver ftir arrende stället.

4

Arrendetid

Arrendetiden

åir ett år

(DATUM)

Anendetiden blir ftirlängd med ett år i taget om avtalet inte sägs upp senast tre
månader fiire det att arrendetiden går ut.
Parterna ska inte ha några ersättningsanspråk med anledning av att avtalet har
sagts upp.

5

Arrendeavgift

Arrendeavgiften (grundavgiften) är 2000 kr ftir varje arrendear. Arrendeavgiften
ska varje år betalas i ftirskott. Arrendeavgiften for 2020 uppgår till2140 kronor.
Arrendeavgiften (grundavgiften) är anpassad till indextalet ftir oktober månad
2014 (bastal314,02) enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basar.
Skulle indextalet någon påftiljande oktobermånad ha ändrats i ftirhållande till
bastalet, justeras arrendeavgiften med samma procenttal som indextalet ftiråindrats
i ftirhållande till bastalet.

Vid tillämpningen av index ska områikning av arrendeavgiften göras med hela
procenttal. Höjning och såinkning ska ske till nåirmast hela tal. På samma sätt
avrundas arrendeavgiften till heltal kronor.
Arrendeavgiften ska aldrig justeras lägre än grundavgiften.
För varje kalenderår ska avgiften justeras så, att den ftiljer indexråikningen fram
till oktober månad nåirmast ftire det arrendeårets början.

6

Upplåtelse i andra hand

Arrendatorn far inte upplåta nyttjanderätt till någon del av arrendet, om inte
Jordägaren har gett skriftligt samtycke

till

det.

Arrendatorn har inte fitt att hyra ut ledigt utrymme i byggnad eller upplåta
område av ouppodlad mark till upplagsplats eller ftir liknande ändamåI.
Om Arrendatorn i strid mot detta avtal upplåter nyttjanderätt till någon del av
arrendet, är avtalet ftirfallet i sin helhet. Anendatorn ska då inte ha några
ersättningsanspråk mot Jordägaren.

6$r-
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7

Overlåtelse

Arrendatom far inte på något sätt sätta annan i sitt ställe, om inte Jordägaren har
gett skriftligt samtycke till det.

8

Arrendeställetsskick

Arrendestället utarrenderas i det skick det
alltid hålla arrendestället i vårdat skick.

åir

på tillträdesdagen. Arrendatorn ska

Arrendatorn far inte ftilla träd på arrendestället. Om det finns önskemål om att
ftilla träd ska trädftillningsansökan (finns på hemsidan) lämnas in till Teknik, ftitid
och kulturftirvaltningen.
Arrendatorn är ansvarig för att anvåindningen av arrendestället inte medftjr
störningar eller olägenheter. Om sådana ftirekommer, ska de omedelbart åtgärdas.

Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på eget ansvar och på egen bekostnad
ftra bort sina anläggningar och återställa arrendestället i urrp*ngligt skick så
langt det är möjligt.

9

Särskilda villkor

För arrendet gäller också ftiljande villkor

I det fall arrendatorn vid eventuella markarbeten hittar vad som kan vara

fornlämningar ska arbetet omedelbart stoppas och Länsstyrelsen ska
kontaktas.

Arrendatorn ansvarar fiir alla miljöftiroreningar som drabbar arrendestället på
grund av arrendatorns nyttjande av arrendestället som parkeringsplats.
Jordägaren har rätt attpäarrendatorns bekostnad utftirå sanering äv arrendestället.

Arrendatorn är medveten om att det finns ledningar i marken, som ska vara
tillgängliga. rnget får byggas/grävas ovanftir ledningarna. Ledningsvisning
krävs- använd ledningskollen.se
Jordägaren äger tillträde till arrendestället ftir besiktning och utftjrande av
erforderliga reparations- och underhållsarbeten på ledningar eller andra
kommunaltekniska anläg gningar.

För tillftilligt hinder eller men i arrenderätten till ftiljd av reparations- eller
underhållsarbete på ledningar eller andra kommunaltekniskä anläggningar eller
andra därmed jämftrliga omståindigheter äger arrendatorn inte rätt till nidsattning
av arrendeavgiften.
Om Arrendatorn inte ftiljer dessa siirskilda villkor har Jordägaren rätt att med
omedelbar verkan säga upp det htir avtalet. Då har Jordägaren inte heller någon
skyldighet att betala ekonomisk ersättning till Anendatorn.
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10 Ersättning fiir skada
Arrendatorn ska hålla Jordägaren skadeslös ftir skadestånd som kan drabba
Jordägaren på grund av Arrendatoms verksamhet eller nyttjande av arrendestället
Detsamma gäller kostnader som håinger samman med skadestånd.

11 Moms
Om Jordägaren iir eller blir skattskyldig ftir mervärdesskatt (moms) ftir denna
upplåtelse ska Arendatorn betala den samtidigt med arrendeavgiften. Skattesats
ska vara den som gäller vid betalningstillftillet.

12 Tvist
Tvist med anledning av detta arrendeftirhållande ska avgöras av skiljemiin enligt
lag om skiljeftirordnande. Länets arrendenåimnd ska vara skiljenåimnd.

13 Hänvisning till jordabalken
I övrigt gäller det som stadgas i 7 och 8 kapitletjordabalken om lägenhetsarende.

14 Förutsättningar för avtalets giltighet
För att det här avtalet ska vara giltigt krävs ftiljande.

a) Att Arrendatorn är ägare och till fastigheten Yxnarum 19:46.
Om denna ftjrutsättning inte är uppfyllda, är det här avtalet ftirfallet i sin helhet.
Varje part ska då båira sin kostnad.

15 Avtalsexemplar
Det här avtalet har upprättats i två exemplar. Parterna har behållit varsitt
exemplar.
För Jordägaren den
För Arrendatorn den
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Utgivare : Kommunlednings fiirvaltningen
Gäller från och med: 1 juni2020
Antagen: KF 2020-06-25, g 187, dnr KS 2020-000074 003
Ändrad:

Reglemente för Utbildningsnämnden
Utöver vad som ftireskrivs i kommunallagen ftir nämnder och dess verksamhet gäller
bestiimmelserna i detta reglemente.

1

kap.

lnledande bestämmelser

Allmänt om nämndens uppgifter
1$
Utbildningsnåimnden ansvarar ftir i detta reglemente angivna uppgifter samt ftir uppgifter som
enligt lag eller ftirfattning ankommer på nämnden, med undantag ftir de uppgifter som
kommunfullmäktige uppdragit åt annan nämnd eller där kommunfullmäktige i särskilt fall
beslutat annat.
Nåimnden ska ftilja det kommunfullmäktige - i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut - har bestämt att nåimnden ska fullgöra, samt verka ftir att fastställda mål uppnås

och i övrigt ftilja givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden ska leda ftirvaltningens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv genom att utöva en
samordnad styming. Nämnden ansvarar ftir att dess organisation är tydlig och iindamålsenlig
med hänsyn till av kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
ftirfattningar ftir verksamheten.
Nämnden ska inom sitt ansvarsområde svara ftlr samordning och aktiv samverkan samt samråd
med andra myndigheter, aktiv samverkan med andra relevanta aktörer, medborgardialog med
kommunmedlemmama samt omvärldsbevakning.
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kap.

2

Uppdrag och verksamhet

Ansvarsområden
1$
Utbildningsnåimndens ansvarsområde omfattar kommunens uppgifter enligt skollagen
(2010:800) ftir utbildning inom det offentliga skolväsendet. Dessa utbildningar om-fattar barn,
ungdom och vuxna inom skolbarnomsorg, fiirskola, grundskola, såirskola, gymnasieskola och
kommunal vuxenutbildning.

Ansvar
2$
Niimndens ansvar innebär att den ska inom sina ansvarsområden

1'
2.
3.

4'

ansvara ftir att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell
lagstiftning,
ansvara ftir regelmässig uppftiljning och utvärdering inom sina ansvarsområden (ftir detta
ändamål ska nämnden tillåimpa en effektiv intern kontroll),
regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret, samt
rapportera hur niimnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat.

Allmänna uppgifter
3$
Niimnden ska inom sitt område svara ftir

l.

utformning av informationsverksamhet,

8.

information enligt 19 $ lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet vad avser
nämndens verksamhetsfrågor, samt
besluta om frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsftirordning en (1949:105) och
offentli ghets- och sekrete sslagen (2 0 09 400).

2. arbetet med kommunens långsiktiga mål om en ekologiskt hållbar utveckling,
3. vården av nämndens arkiv,
4. underhåll och ftirvaltning av lös egendom,
5. investeringar i lös egendom inom ramen lor beviljade anslag,
6. arbetsgivaransvaret fiir arbetsmiljön inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet,
7. att ftilja lokalt samverkansavtal, samt vid behov ftirhandla enligt Il-14 och 38 $$ och

:

Särskilda uppgifter
4S
Utbildningsnåimnden ansvarar ftir Ronneby kulturskola, verksamhet på Kunskapskällan och
internatverksamhet inom gymnasieprogrammet Flygteknik, Blekinge Naturbruksgymnasium
samt gymnasiesärskolan Sj öarp.

ilrl'
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Avtal
s$
Utbildningsnämnden äger rätt att, inom sin budgetram , träffaavtal om ftirhyrning av lokaler ftir
sin verksamhet med en längsta hyrestid om fem år eller med en högsta hyra uppgaende till l0
prisbasbelopp per år.
Ovan nämndatätt avser externt ftirhyrda lokaler samt lokaler som hyrs av kommunala bolag. För
hyrestider överstigande fem år eller 10 prisbasbelopp eller båda krävs kommunfullmäktiges
beslut.

Personuppgifter
6$
Nämnden är personuppgiftsansvarig ftir de register och andra behandlingar av personuppgifter
som sker i nåimndens verksamhet.

Författningssamling
7$
Nämnden ansvarar ftir att uppdatera fiirfattningssamling inom verksamhetsområdet och att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Information och samråd
8S
Nåimnden och niimndens ordftirande ska i möjligaste mån fran ftirvaltning och andra niimnder
erhålla den information och det underlag som behövs ftir sin verksamhet.
Rätten

till information

och underlag innefattar inte uppgift ftir vilken sekretess råder.

Nämnden ansvarar ftir att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs ftir att kommunstyrelse eller
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Samråd bör även ske med ftireningar och organisation nålr dessa iir särskilt berörda.
Nåimnden beslutar om formerna

ftir samrådet.

Nämnden ska verka ftir att samråd sker med dem som nyttjar dess tjåinster.

Nämndens uppföljning och redovisning
e$
Nämnden ska kontinuerligt ftilja upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa
fullmiiktige liimnat dem;

1.

2.

till fullmäktige

hur de har fullgjort de uppdrag som

i reglemente,
genom finansbemyndigande.

Nåimnden ska vid redovisningen även redogöra ftir hur uppdrag som delegerats

fil{T
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till

den fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt de riktlinjer som fastställts av fullmåiktige. Redovisningen lämnas
kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

till

Niimnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

3 kap. Organisation.
Organisation nom verksamhetsområdet
i

l$
Nämnden ansvarar ftir dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med håinsyn till av
fullmåiktige fastställda mål och styrning och andra ftirfattningar ftir verksamheten.

Sammansättning
2$
Utbildningsnåimnden består av det antal ledamöter som fullmiiktige beslutat.

Presidium
3S
Nämndens presidium ska bestå av ordförande, ftirste vice ordftirande och andre vice ordftirande
och utses av kommunfullmåiktige.

Viceordftirandena ska biträda ordftiranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordftiranden anser att det behövs.

Utskott
4S
Inom Utbildningsnämnden ska det finnas ett beredningsutskott. Utskottet ska bestå av så många
ledamöter som fullmiiktige beslutar. Nåimnden frr dåirutöver framställa till fullmåiktige om att
inrätta ytterligare utskott.

Personal

ss
Den personal som ska bitrada Utbildningsnämnden vid fullgörandet av dess uppgifter ingår i
utbildningsftirvaltningen.

Ordförande
6$
Det åligger ordftirande

1. att leda niimndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inftir sammanträdena se till att ärenden som ska behandlas

i niimnden vid behov åir

beredda,

ffT]- \-tu/f ffi
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se till att ftirdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, samt
:6. bevaka

att nämndens beslut verkställs.

4

kap. Nämndens arbetsformer m.m.

Sammanträde
1$
Nåimnden sammanträder på tid och plats som nåimnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om
ordftiranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos
ordftiranden och innehålla uppgift om det eller de åirenden som önskas blibehandlade!å
det
extra sammanträdet

Ordftiranden ska, om möjligt, samråda med vice ordftirandena om tiden
ftir extra sammanträde.
Om det fcireligger särskilda skal far ordftiranden ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller
tiden ftir sammanträdet. om möjligt ska samråd ske med vice ordftirandena.
Om ordftiranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden ftir ett
sammanträde ska ändras, ska ordftiranden se till att varje ledamot ochirsättare
snarast
underrättas om beslutet.
Nämnden ska senast i november fastställa tidema ftir ordinarie sammanträde
nästkommande år.

Andra sammanträden
2$
När kommunfullmtiktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas.

Ansvar for kallelse
3S
ordftiranden ansva.rar ftir att kallelse utftirdas

till

sammanträdena.

När varken ordftiranden eller vice ordftirandena kan kalla till sammanträde ska
den som har
tjänstgjort som ledamot i nåimnden liingst tid göra det (ålderspresidenten). Om
flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordftirandens uppgifter av den äldste
av dem.

Formalia och utskick av kallelse
4S
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats ftir sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan fiirtroendevald
som får närvara på
v-id samqanträdet på lämpligt sätt, senast fem dagar ftire sammanträdesdagen.
Kallelse fäir ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordftiranden bestämmer formen ftrfallelse.

I undantagsfall far kallelse ske på annat sätt.
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Föredragningslista
s$
Kallelsen bör åtftilj.as av ftiredragningslista. ordftiranden beståimmer
i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på ftlredragningslistan ska bifogas
kallelsen.

Offentl iga sammanträden
6$
Nämnden fär besluta om offentliga sammanträden.

Offentliga sammanträden fär inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning
eller i vilka det
ftirekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans
7S
Nåimnden får, om särskilda skäl ftireligger, sammanträda med
ledamöter niirvarande på distans.
Sådant sammanträde far endast äga rum om ljud- och bildöverftiring
sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på
lika villkor. Lokalen ska vara så

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild och ljud.
Nämnden frr bestämma vad som närmare ska gälla ftir deltagande
på distans i nåimnden.

Närvarorätt
8S
Kommunstyrelsens ordftrande ffir närvara och delta vid sammanträden
med niimnden, men inte
delta i besluten. Nämnd far därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen
denna rätt.
Kommunstyrelsens ordftirande har också rätt attfa sin mening
antecknad i protokollet. Den
ftrtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt attfa
sin -.någ antecknad i
protokollet.

Härutöver far nåimnden medge ftirtroendevald som inte åir ledamot
eller ersättare i niimnden att
näwara vid sammanträde med niimnden ftir att lämna upplysningar.
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. om niimnden beslutar
det, fär den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden ffir heirutöver beståimma att awranska ha rätt attnärvaravid
nåimndens sammanträden.
Närvarorätten gäller inte åirenden som rör myndighetsutövning
mot någon enskild.

Kom m u nd i rektörens närva rorätt
e$
Kommundirektören fär närvara vid nämndens sammanträden.

Förvaltn i ngschefens närvarorätt
10s
Förvaltningschefer under nämnden fär närv anvid nämndens sammanträden.
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Näm ndsekreterarens nä rvarorätt

lts
Niimndsekreteraren har nåirvarorätt och ansvarar för protokollfiiring
vid nämndens och utskottens
sammanträden.

Persona lföreträda res nä rva

ro

rätt

12$
Personalftireträdare här närvaro- och yttranderätt vid behandling
av personalärenden.

Medborgarforslag
13$
Medborgarftirslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut,
ska om möjligt beredas
så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att ftirslaget
vacktesi fullmäktige.
Nämnden ska fortlopande informera fullmiiktige om de beslut som fattas
i anledning av ett
medborgarftirslag.
Nämnd-en ska två gånger per år redovisa de medborgarftirslag som
inte avgjorts inom ett år från

det att ftirslagen väcktes i kommunfullmdktige.

Fullmåiktige ska informeras om anledningen till att iirenden inte avgjorts
och när beslut kan
ftirväntas fattas' Redovisningen ska göras på fullmåiktiges ordinari*ammanträden juni
i
och
oktober.

När ett medborgarftirslag beretts ftirdigt och beslut ska fattas, ska ftirslagsställaren
underrättas.
Nämnden far besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom
medborgarftirslag får
näwara nåir nämnden behandlar ärendet i överläggningarna men inte
nar beslult fattas.

5 kap. Ledamots tjänstgöring
Ledamots forhinder
1S
En ledamot som iir ftirhindrad attdelta i ett sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till nåimndens sekreterare.
Ersättare inkallas snarast möjligt
E

till dänstgöring

av nåimndens sekreterare

rsättares tjänstgöri ng

2S
Om en ledamot är ftirhindrad attdelta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare
tjåinstgöra i ledamotens ställe. Den ersättaren ska kallas in som
star i tur att tjänstgöra och som
inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt
atttjänstgöra även om en
i ledamotens ställe.

ersättare trätt
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Tjänstgöringsordning
3S
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjåinstgöra enligt den ordning som fullmäktige
har bestämt. Om ingen ordning är bestiimd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i
fullmäktiges protokoll från valet. En ersättare från samma parti som den frånvarandeledamoten
har alltid rätt att träda in i istället ftir en ersättare från ett annat parti.
En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt atttjänstgöra även om en ersättare har
trätt i ledamotens ställe.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och fa sin mening antecknad
protokollet.

till

Jäv, avbruten tjänstgöring
4S
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjiinstgöring på grund av jäv i ett iirende far
tjänstgöra igen sedan åirendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder åin jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebålansen mellan
partiema.

Yrkanden

ss
När nämnden ftrklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordftiranden igenom de
yrkanden som framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt.
Ordftiranden beftister genomgången med ett klubbslag. Dåirefter får inte något yrkande iindras
eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordftiranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det
skriftligt.

Deltagande i beslut
6S
En ledamot som, diir detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta
till ordftiranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om nåimnden fattar det
med acklamation.

Reservation
7$
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren ftjre den tidpunkt som
har fastställts ftir justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar juståring.

w w&q
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Justering av protokoll
8$
Protokollet justeras av ordftiranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta_att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. paragrafen
ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordfiiranden
och en f"A"Å,.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
e$
Nämnden ansvarar ftir att beslut och ftireskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt
gällande bestämmelser.

Delgivning
10s
Delgivning till nåimnden sker genom ordftirande, ftirvaltningschef eller
annan som nåimnden

utser.

Undertecknande av handlingar
11 $

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nåimnden ska undertecknas
av
ordftiranden, eller vid ftirfall ftir ordftiranden, av vice ordftiranden och
kontrasigneras av en

anställd som nämnden bestiimmer.

Ersättare för ordforanden och vice ordforanden
12$
Om varken ordftiranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett
sammanträde, ffir nämnden utse annan ledamot som ersättare ftir
dessa. Tills valet ftirrättats,
fullgörs ordftirandes uppgifter av den som har tjänstgjort som ledamot
i nåimnden längst tid. Om

flera ledamöter har lika lang tjänstgöringstid fuilgcirJordfttrandens uppgifter
av den äldste av

dem.

Motsvarande gäller om ordftiranden eller annan i presidiet inte kan
fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordftiråndens eller övriga presidiets
uppgifter.

kap.

6

Utskott

Ordförande
1S

I"9T

ett utskott väljer nämnden ftir den tid nåimnden beslutar bland utskottets
ledamöter en
ordftirande och två vice ordftiranden.

xttT-
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Utskottets

a

rbetsformer

2S
Om ordft)randen i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl åir ftirhindr
ad. attfullgöra sitt
uppdrag ftir längre tid ffir nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare
ftir
ordftiranden fullgöra dennes uppgifter.

Fyllnadsval
3$
Avgår en ledamot i utskottet, som inte valts proportionellt, ska fyllnadsval snarast
fiirrättas.

Sammanträde och protokoll
4S
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott beståimmer. Sammanträdet
ska också
hållas när ordftjranden anser att det behövs ellei när minst hälften av ledamöter
begär det.
Utskottet far handlägga ärenden baranär mer åin hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid utskottssammanträde

ska

protokoll ftjras.

Utskottets arbetsformer

ss
Vad som ftireskrivs i detta reglemente om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan
av
hinder attnäwaravid nämndens sammanträde och ersättare ftir ordftirande i nämnden
gäller i
tillämpliga delar även ftir utskottet, om inte annat särskilt har ftireskrivits.
Utskottet bestämmer utöver vad som ftiljer av dettareglemente själv sina arbetsformer.

Bered ningsutskottets uppg ifter
6$
De åirenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör ftirst redogöras
ftir i
beredningsutskottet. Beredningsutskottets ordfiirande avgör hur åirenåen ska redogöras
i
utskottet.
Beredningsutskottet liimnar samtliga åirenden vidare
av dagordning i enlighet med 3 kap. 6 g.

till

nämndens ordfiirande ftir fastställande

Beredningsutskottet omfattas ej av bestämmelserna i 6 kap. 4-5
$$ detta reglemente.
Reglementet träder i kraft den dd mm2020
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