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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 18:00-21.45, ajournering 10 min kl.20:10-20:20

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2017-02-14 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2017-02-15 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2017-02-15 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2017-02-16.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, tisdag 2017-02-28 kl.10.00
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Nils Ingmar Thorell (L)
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§ 42

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändringar av
dagordningen:
-

Fyllnadsval till uppdraget som nämndeman för Miljöpartiet de gröna
efter entledigande av Eva Millertorp (MP) lyfts in mellan ärende 13
och 14.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen samt att utse Malin
Norfall (S) och Roger Fredriksson (M) till att jämte ordförande justera
protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 43

Dnr 2017-000011 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga frågor lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 2017-000134 006

Information om 2016 års trygghetsmätning
Sammanfattning
Kommunpolis Katarina Johansson ger information om 2016 års
trygghetsmätning.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr 2017-000100 109

Anmälan av medborgarförslag- angående trafiken på
Utmarksvägen
Tristan Laz lämnar följande medborgarförslag angående trafiken på
Utmarksvägen:
Sammanfattning
Då det nu byggs en cykelbana/gångbana i skogsområdet mellan Hjorthöjden
och Utmarksvägen, undrar vi som bor i "bostadsområdet på Utmarksvägen
vad som händer med säkra vägar denna sträckan? Vi vet ju om att mätningen
som gjordes i höstas visade att på en vecka så:
Passerade ca 2000 fordon på denna avstängda väg, (vilket är extremt många
för att vara en gata där bara buss och boende på
Utmarksvägen/grönaslättsvägen har behörighet att köra). En bra bit ÖVER
50% av fordonen körde fortare ån 45km/h på denna SO-sträcka. OCH DET
REGGADES HASTIGHETER PÀ 80-90km/h!!!!! Och allt detta i ett
bostadsområde där det bor många mindre barn som leker och cyklar till
skolor.
Detta är inte klokt med tanke på att denna väg inte använd enligt
gatuenheten. Vi undrar även vilka fler bostadsområden som har en väg som
tillåts användas som genväg? Vi undrar även om det är nödvändigt att bussen
leds här igenom med tanke på att det hoppar på ca 1 person i veckan. Plus att
dessa yrkestrafikanter till bussförare är väldigt flitiga med att köra för fort
igenom området och preja ut oss boende i skogen vid möte, viftande
långfinger glåpord mm. Detta har hänt väldigt många gånger mot flera
boende på gatan.
Förslag:
Låt bussen ändra sin linje, maxi/stadshuset- hjorthöjden(vänd tillbaka)hälsotorget- vidablick (vänd tillbaka) och in stan (hade inte varit fel om man
kunde hoppa av vid torget som man kunde förr)- resecentrum. Stäng sedan
av Utmarksvägen för trafik, och låt endast cyklister, gående och boende i
området nyttja vägen. Utryckningsfordon blir inte heller lidande av detta.
Om ni inte väljer detta förslag så kräver vi flertalet vägbulor och
hastighetssänkande åtgärder och linjer och skyltning igenom HELA
bostadsområdet.
Det ska inte krävas en olycka innan ni tar detta på allvar!!

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Tristan Laz
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 46

Dnr 2017-000099 109

Anmälan av medborgarförslag- Knut Hahnsskolans
elevråd föreslår att Ronneby kommun ska fortsätta
servera fullfeta mejeriprodukter istället för
"lättprodukter" på kommunens skolor och förskolor
Elevrådet på Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby lämnar genom Elsa
Glans följande medborgarförslag om att Ronneby Kommun ska fortsätta
servera fullfeta mejeriprodukter istället för lättprodukter på kommunens
skolor och förskolor:
Sammanfattning
Elevrådet på Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby föreslår att Ronneby
Kommun ska fortsätta servera fullfeta mejeriprodukter istället för
"lättprodukter" på kommunens skolor och förskolor. Genom att äta fullfeta
mejeriprodukter istället för "lättprodukter" minskar vi bland annat risken för
att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar och cancer.
Följande personer ställer sig emot politikernas beslut om den nya
kostpolicyn som trädde i kraft den 1 januari 2017, och önskar fullfeta
mejeriprodukter (så som smör och mjölk): Se namnlista tillhörande
medborgarförslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Elsa Glans
Elevrådet på Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 47

Dnr 2017-000106 109

Anmälan av medborgarförslag - Naturliga råvaror och
fetter i förskolan
Helena Rosenqvist lämnar följande medborgarförslag angående naturliga
råvaror och fetter i förskolan:
Sammanfattning
Bakgrund: Angående Kommunens beslut om att alla förskolor ska gå över
till lättmargarinin och lättprodukter. Vi föräldrar vill att våra barn ska äta
naturliga råvaror och fetter i största möjliga mån och inte kemiskt framställt
margarin med flera tillsatser.
Länk till Forskning Smör och Margarin:
hflp://publicationshhchaimers.se/recurds/fullatextlflocalml 3097] .pdf
Förslag: Att Kuggeboda/Backsippans förskola, som är en giftfri förskola,
fortsätter att köpa Bregott till smörgåsen, mellanmjölk och de produkter som
behövs för att laga en bra måltid med minsta möjliga tillsatser.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Helena Rosenqvist
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(81)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

Kommunfullmäktige

§ 48

Dnr 2017-000122 109

Anmälan av medborgarförslag - Önskar en mindre
variant av brunnshallarna (inglasad) på torget, som kan
hyras ut till intresserade torghandlare
Barbro Höckerdal lämnar följande medborgarförslag om att uppföra en
mindre variant av brunnshallarna på torget:
Sammanfattning
Jag skulle Vilja ha en mindre Variant av Brunnshallarna uppförda på torget.
Gärna inglasade och kanske uppdelade för att kunna hyras ut till intresserade
torghandlare. Det skulle göra torget trevligare och anknyter på ett fint sätt till
Ronnebys historia som kuren.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Barbro Höckerdal
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr 2017-000152 109

Anmälan av medborgarförslag - Bättre belysning vid
trevägskorsningen Angelskogsvägen - Metallgatan
Agne Petersson lämnar följande medborgarförslag angående bättre belysning
vid trevägskorsningen Angelskogsvägen- Metallgatan:
Sammanfattning
Jag vill lämna följande förslag. Vid trevägskorsningen AngelskogsvägenMetallgatan bör det bli bättre belysning när det är mörkt. det passera många
trafikanter där. Senare bör hela Angelskogsvägen få bättre belysning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Agne Petersson
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr 2017-000010 109

Medborgarförslag
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare
medborgarförslag lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr 2017-000108 319

Anmälan av interpellation till kommunalrådet Roger
Fredriksson (M) från gruppledare Willy Persson (K)
angående trafikhinder på Värperydsvägen
Willy Persson (KD) lämnar följande interpellation ställd till Roger
Fredriksson (M):
Sammanfattning
F17 är en av Ronneby kommuns största arbetsplatser och nu även länets
största byggarbetsplats, med mycket tung trafik till och från både F17 och
byggarbetsplatsen. Då är det viktigt att trafiken kan flyta på ett smidigt sätt
till och från F17 och att den inte störs av några trafikhinder som tvingar
fordonen att stanna vid möte.
Idag finns ett trafikhinder utmed Värperydsvägen där södergående trafik
tvingas stanna vid möte. Varje stopp innebär ett ökat buller och att mycket
avgaser och luftföroreningar släpps ut när de tunga fordonen tvingas stanna
och sedan köra igång igen på grund av hindren. Trafikhindret är beläget intill
villafastigheter som drabbas särskilt hårt av utsläppen och bullret. Stoppen
skapar också irritation på F17 och på byggarbetsplatsen då tillfartsvägen inte
är framkomlig på ett acceptabelt sätt.
Mitt förslag är att hindret tas bort och ersätts av sänkt hastighetsgräns eller
av någon form av hinder som inte tvingar fordonen att stanna.
Är kommunalrådet beredd att diskutera denna angelägna fråga med Tekniska
Förvaltningen, så att tillfartsvägen till F17 blir smidigare och mer
miljövänlig?
Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar på interpellationen:
Willy Person ställer frågan om undertecknad är beredd att diskutera frågan
om utformningen av trafikhindret med Tekniska förvaltningen.
Det finns nu ett initiativ från tjänstemannasidan som innebär att man ser över
möjligheten till alternativa åtgärder på den aktuella vägsträckan. Jag avser
avvakta den översynen innan jag tar några vidare initiativ.

Justerandes sign
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M), Willy Persson (KD),
Christer Leksell (SD), Roger Gardell (L) samt Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas, att
interpellationen får besvaras under sammanträdet samt att notera
interpellationen och svaret till protokollet.
________________
Exp:
Roger Fredriksson
Willy Persson

Justerandes sign
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§ 52

Dnr 2017-000157 101

Anmälan av interpellation från Tim Svanberg (C) ställd
till Malin Norfall (S) om partiets hållning angående den
statliga utredningen "ordning och reda i välfärden"
Tim Svanberg (C) lämnar följande interpellation ställd till Malin Norfall (S):
Sammanfattning
Den statliga utredningen "ordning och reda i välfärden" ärjust nu ute på
remiss runtom i Sverige. Ronneby kommun är en av de kommuner som
givits möjlighet att vara remissinstans. I Ronneby, liksom i övriga landet
hotas mångfalden av utredningens konsekvenser och skulle innebära stor
negativ påverkan för Ronneby kommuns invånare.
Ett så kallat vinsttak skulle enligt bedömare innebära att de flesta privat
drivna företagen i välfärdssektorn blir tvungna att upphöra med sin
verksamhet. I Ronneby har flera hundra föräldrar sina barn i andra skolor än
de kommunalt drivna. Om utredningen blir verklighet får Ronneby kommun
enorma organisatoriska problem att hantera som inte låter sig göras inom
ramen för nuvarande organisation.
För oss i Centerpartiet valet enkelt. Vi tror att din och min möjlighet att
själva välja vilken skola som är bäst för våra barn, vilket äldreboende våra
anhöriga ska bo på eller vilken vårdcentral som passar just vår livssituation
bäst stärker såväl trygghet som kvalitet. Att kunna påverka själv är en större
garant för att också trivas med det val vi gör. På så sätt flyttar vi makten över
välfärden närmare de som berörs av den.
Ronneby kommun svarade på remissen genom KSAU den 20/2. KSAU
uttalade sig kritiskt mot utredningen, men oppositionen valde en annan väg
och applåderar utredningen. På flera håll i Sverige har S-företrädare
kritiserat utredningen pga. dess katastrofala konsekvenser, men i Ronneby
väljer (S) att ha en mer dogmatisk inställning.
Jag vill därför fråga Socialdemokraternas gruppledare Malin Norfall
följande:
Vad är det som gör att S i Ronneby landar i en helt annan uppfattning kring
utredningens konsekvenser än vad era partikollegor i exempelvis Norrköping
gör ?
Vilka åtgärder anser du behöver vidtas i Ronneby om utredningens förslag
blir verklighet?
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Deltar i debatten
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att första frågan i Tim
Svanbergs (C) interpellation inte får framställas då den enligt ordförande inte
hör till en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning av ett
ärende.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen, vad gäller andra frågan, får
framställas samt att denna besvaras på sammanträdet i mars 2017.
________________
Exp:
Malin Norfall
Tim Svanberg
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§ 53

Dnr 2017-000009 101

Interpellationer
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare
interpellationer lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 54

Dnr 2017-000007 101

Frågor
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte ställts några
frågor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 55

Dnr 2017-000138 101

Anhållan om entledigande från uppdraget som
ordförande i överförmyndarnämnden, Krister Holmqvist
(C)
Sammanfattning
Krister Holmqvist (C) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som ordförande i överförmyndarnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Krister Holmqvist (C) från
uppdraget som ordförande i överförmyndarnämnden samt att till ny
ordförande utse Susanne Petersson (C).
________________
Exp:
Susanne Petersson
Krister Holmqvist
Överförmyndarnämnden
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§ 56

Dnr 2016-000700 101

Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
socialnämnden efter Anna Diurhuus-Gundersen (M)
Sammanfattning
Anna Diurhuus-Gundersen anhåller i en skrivelse om entledigande från
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Diurhuus-Gundersen från
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Förslag till ny ersättare i socialnämnden bordläggs till kommunfullmäktiges
sammanträde i januari 2017.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-26
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde i februari 2017.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Anders Bromée (M).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kajsa Svensson (M) till ny ersättare i
socialnämnden.
________________
Exp:
Kajsa Svensson
Socialnämnden
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§ 57

Dnr 2016-000663 101

Fyllnadsval till uppdraget som nämndeman för
Miljöpartiet de gröna efter entledigande av Eva
Millertorp (MP)
Sammanfattning
Eva Milletorp (MP) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som nämndeman.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-24
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Eva Milletorp (MP) från
uppdraget som nämndeman samt att bordlägga frågan om ny nämndeman till
sammanträdet i december 2016.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15
Kommunfullmäktige beslutar att till ny nämndeman utse Mikael Carlén
(MP).
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L).
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar ledamöterna att Mikael Carlén
vid beslutet 2016-12-15 § 410 inte var folkbokförd i kommunen, och att
beslutet därmed är ogiltigt.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar med anledning av att Mikael
Carlén (MP) vid valet 2016-12-15 inte varit folkbokförd i kommunen att
nytt beslut fattas i frågan.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare fattat beslut under § 410
2016-12-15 samt att på nytt utse Mikael Carlén (MP) till ny nämndeman.
________________
Exp:
Mikael Carlén
Tingsrätten
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§ 58

Dnr 2016-000603 059

Avyttring av fastigheter AB Ronnebyhus
Ekonomichef Johans Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-24 § 395 att återremittera ärende om
avyttring fastigheter Ronnebyhus AB till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade remittera frågeställningarna till
Ronnebyhus AB. Bolagets styrelse har inkommit med sina svar, bifogas.
I kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 2016-11-24 §
395 anges bl a
att Ronnebyhus AB ska slutföra tidigare godkända försäljningar samt
att bolaget får i uppdrag att avyttra ytterligare 300 lägenheter i Ronneby och
Kallinge tätorter.
Bakgrunden till den första punkten är ett KF-beslut 2012-02-23 § 42, där
bolagets styrelse lämnade förslag till olika åtgärder. KF godkände
huvuddelen av förslagen om dessa. Merparten av beslutade åtgärder är
verkställda. I de fall åtgärden inte genomförts beror det på att de
kommersiella villkoren inte kunde accepteras vid tidpunkten eller att
förutsättningarna för verkställande förändrats. I KF-beslutet fick
bolagsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på avyttring av ytterligare ca
250 lägenheter.
Ronnebyhus AB återkom med förslag till avyttring av 220 lägenheter och 34
lokaler, tillsammans ca 19 000 kvm. Därutöver föreslog man även avyttring
av fastigheter i ytterområdena. En förutsättning som angavs i förslaget var att
försäljningar ska genomföras på affärsmässiga grunder. KF beslutade
2013-10-31 § 212 att godkänna föreslagna avyttringar ”på sätt som bolaget
finner lämpligt”. Att-satsen om försäljning av fastigheter i ytterområdena
exkluderades i beslutet innebärande att dessa inte erbjudits till försäljning. I
nuläget är 133 lägenheter sålda, samt de lokaler som ligger i de sålda
fastigheterna. De förslag till försäljning som ännu inte verkställts beror på att
de kommersiella villkoren inte kunnat accepteras av styrelsen.
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Den andra punkten ovan om avyttring av ytterligare 300 lägenheter är inte
initierad av bolaget utan ett förslag från kommunstyrelsen. Det kan finnas
anledning att omformulera uppdraget utifrån syftet med avyttringen. Om
syftet är att helt eller delvis finansiera en specifik nybyggnation så bör
utgångspunkten vara kostnaden för denna. Då kanske det ska vara färre eller
fler lägenheter samt även lokaler som ska avyttras. Uppdraget skulle istället
kunna formuleras att bolagets låneskuld är begränsad till befintlig låneram
och att finansieringsbehov därutöver ska självfinansieras genom avyttring av
fastigheter som beslutas av bolagets styrelse i enlighet med affärsmässiga
grunder. I nuläget finns 100 mkr i outnyttjad låneram att tillgå för bolaget.
Bedömning
Med hänsyn tagen till det remissvar som styrelsen i Ronnebyhus AB lämnat
anses frågorna som ställdes i motiveringen till återremissen besvarade.
Innan eventuell nybyggnation påbörjas ska kommunfullmäktige ges
möjlighet att yttra sig. I underlaget som tillställs kommunfullmäktige för
yttrandet bör det affärsmässiga perspektivet speciellt belysas då kommunen
som ägare har förpliktelser för bolagets ekonomiska åtaganden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:
att ge styrelsen i Ronnebyhus AB i uppdrag att avyttra fastigheter i
nödvändig omfattning inom Ronneby och Kallinge tätorter så att bolagets
lånebehov, med hänsyn tagen till bolagets investeringsplaner, inte överstiger
av kommunfullmäktige beslutad låneram för bolaget.
att fastställa ägardirektiv för Ronnebyhus AB i enlighet med föregående
punkt
att fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför extra
bolagsstämma avseende Ronnebyhus AB.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:
- att fastställa följande ägardirektiv för AB Ronnebyhus.
- att slutföra de försäljningar av de fastigheter i Kallinge som ej är
verkställda i enlighet med beslut den 23 februari 2012, § 42
- Bolaget får i uppdrag att avyttra ytterligare 300 lägenheter i Ronneby och
Kallinge tätorter till och med halvårsskiftet 2017.
- Medel från avyttringen av de 300 lägenheterna används för bolagets
nybyggnation av bostäder
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- att fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför extra
bolagsstämma avseende AB Ronnebyhus, se bilaga 2.
Bilaga 1, Beslut kommunfullmäktige den 23 februari 2012, § 42, dnr KS
2011/399, Beslut om Ronnebyhus strategier för framtiden
Bilaga 2, Instruktioner till stämmoombud vid extra bolagsstämma i AB
Ronnebyhus
Beslut kommunfullmäktige 2016-11-24
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.
Motiveringen till återremissen tillförs protokollet genom bifogad bilaga 3.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera frågeställningarna enligt
KF §395/2016, bilaga 3 till styrelsen i Ronnebyhus AB. Ronnebyhus AB ska
redovisa sitt svar inför kommunstyrelsen innan 2017-01-31.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
- fastställa följande ägardirektiv för AB Ronnebyhus.
- slutföra de försäljningar av de fastigheter i Kallinge som ej är verkställda i
enlighet med beslut den 23 februari 2012, § 42
- Bolaget får i uppdrag att avyttra ytterligare 300 lägenheter i Ronneby och
Kallinge tätorter till och med årsskiftet 2017-2018.
- Medel från avyttringen av de 300 lägenheterna ska används för
nybyggnation av bostäder
- fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför extra
bolagsstämma avseende AB Ronnebyhus, se bilaga 2.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Erik Olsson (V), Roger Fredriksson (M), Malin
Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Ola Robertsson (S), Tommy Andersson
(S), Anders Bromée (M) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
med följande tillägg:
- att kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om försäljningsavtalen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(81)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

Kommunfullmäktige

- att det i den föreslagna instruktionen till kommunens bolagsstämmoombud
inför extra bolagsstämma avseende AB Ronnebyhus, ändras så att bolaget
får i uppdrag att avyttra 300 lägenheter till och med årsskiftet 2017/2018
- att det i den föreslagna instruktionen till kommunens bolagsstämmoombud
inför extra bolagsstämma avseende AB Ronnebyhus, ändras så att en extra
bolagsstämma hålls våren 2017.
Erik Olsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut vad
gäller att-sats två, tre och fyra samt att kommunfullmäktige fastställer
följande ägardirektiv för AB Ronnebyhus:
- att avyttra ca 320 lägenheter i syfte att friställa kapital så att en
nyproduktion alternativt renovering av befintliga lägenheter kan genomföras
utan ny upplåning,
- att en eventuell avyttring skall villkoras med att köparen förbinder sig att
producera en (1) ny lägenhet för var fjärde (4) lägenhet som säljs,
- att avyttringen skall genomföras enligt affärsmässiga principer samt,
-att kommunfullmäktige skall godkänna förslag till vilka fastigheter/hus som
föreslås avyttras innan försäljning kan vinna laga kraft.
Peter Bowin (V) yrkar bifall till Erik Olssons (V) yrkande.
Malin Norfall (S) yrkar på att:
- Ronnebyhus ska fullfölja ägardirektiven om att bygga nytt, samt
- att Ronnebyhus får återkomma med hur de ska finansiera byggnationen.
Ola Robertsson (S) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.
Ajournering
Malin Norfall (S) begär ajournering om tio (10) minuter. Ordförande Nils
Ingmar Thorell (L) bifaller ajourneringen och sammanträdet ajourneras kl.
20:10.
Sammanträdet återupptas kl. 20:20
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Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på
kommunstyrelsens, Erik Olssons (V) och Malin Norfalls (S) förslag till
beslut, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska verkställas.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer kontraproposition på Erik
Olssons (V) och Malin Norfalls (S) yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller Malin Norfalls (S) yrkande som motförslag till
kommunstyrelsens.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
JA-röst för bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Erik Olssons (V) yrkande.

Omröstningsresultat 1
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll, bifogad bilaga B,
sjutton (17) JA-röster, sju (7) NEJ-röster, tjugofyra (24) avstår från att rösta,
en (1) är frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutar att Malin Norfalls (S) yrkande utgör motförslag till
kommunstyrelsens.
Omröstningsresultat 2
Omröstningen som begärdes under propositionsordning ett (1) ska nu
verkställas och följande propositionsordning godkänns:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
NEJ-röst för bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.
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Efter företagen omröstning avges till detta protokoll, bifogad bilaga C,
tjugosex (26) JA-röster, tjugotvå (22) NEJ-röster och en (1) är frånvarande,
varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet De Gröna och
Vänsterpartier reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Propositionsordning 3
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger
Fredrikssons (M) tilläggsyrkande om att kommunfullmäktige fattar slutligt
beslut om försäljningsavtalen, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 4
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger
Fredrikssons (M) yrkande om att det i den föreslagna instruktionen till
kommunens bolagsstämmoombud inför extra bolagsstämma avseende AB
Ronnebyhus, ändras så att bolaget får i uppdrag att avyttra 300 lägenheter till
och med årsskiftet 2017/2018, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 5
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger
Fredrikssons (M) yrkande om att det i den föreslagna instruktionen till
kommunens bolagsstämmoombud inför extra bolagsstämma avseende AB
Ronnebyhus, ändras så att en extra bolagsstämma hålls våren 2017, bifall
mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- fastställa följande ägardirektiv för AB Ronnebyhus,
- slutföra de försäljningar av de fastigheter i Kallinge som ej är verkställda i
enlighet med beslut den 23 februari 2012, § 42
- Bolaget får i uppdrag att avyttra ytterligare 300 lägenheter i Ronneby och
Kallinge tätorter till och med årsskiftet 2017-2018.
- Medel från avyttringen av de 300 lägenheterna ska används för
nybyggnation av bostäder
- kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om försäljningsavtalen
- fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför extra
bolagsstämma avseende AB Ronnebyhus, till detta protokoll bifogad bilaga
1.
________________
Exp:
Johan Sjögren
Gun-Marie Offesson, Ekonomichef AB Ronnebyhus
Peter Persson, VD AB Ronnebyhus
AB Ronnebyhus
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§ 59

Dnr 2016-000217 040

Tilldelning av medel till kostenheten för asylsökande
barn
Kostchef Elena Johansson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Vid KSau 2016-11-21 återremitterades aktuellt ärende för samordning
mellan berörda förvaltningar.
Bedömning
Samråd har skett mellan Inger Hjort och Elena Johansson där följande
procentsatser avseende kostenhetens tilldelning av kommunen erhållna
bidrag från Migrationsverket enats kring (justering från tidigare
förslagsskrivelse):
Förskola från 12% till 8%.
Förskoleklass från 15% till 12%.
ÅK 1-6 från 8% till 6%.
Beloppen är justerade motsvarande ingen frukost eller mellanmål från
förskola upp till åk 6. Avseende förskolebarnens belopp är det under
förutsättning att de går 5 timmar 3 dagar i veckan. Gör de inte det så ska
inget erhållet bidrag överföras till kostenheten. Detta innebär att uppföljning
krävs avseende om respektive barn går 3 eller 5 timmar per dag, något som
Utbildningsförvaltningen skall redovisa.
Nytt förslag på tilldelning till Kostenheten blir därmed enligt tabell 1 nedan:
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen föreslår att KF
beslutar:
-att Kostenheten tilldelas medel av kommunens erhållna bidrag från
Migrationsverket för måltidsfinansiering för asylsökande barn enligt
redovisade procentsatser i tabell 1 ovan.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
-

Kostenheten tilldelas medel av kommunens erhållna bidrag från
Migrationsverket för måltidsfinansiering för asylsökande barn enligt
redovisade procentsatser i tabell 1 nedan.

(Tabell 1)

Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

Kostenheten tilldelas medel av kommunens erhållna bidrag från
Migrationsverket för måltidsfinansiering för asylsökande barn enligt
redovisade procentsatser i tabell 1 nedan.

(Tabell 1)

_______________
Exp:
Kostenheten
Utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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§ 60

Dnr 2016-000216 040

Tilldelning av medel till kostenheten för barn med
permanent uppehållstillstånd
Sammanfattning
Under 2015 har andelen barn ökat i förskolor och skolor på grund av andelen
nyanlända barn. Enligt Migrationsverket har 301 barn i åldrarna 0-19 år fått
permanent uppehållstillstånd i Ronneby kommun. Kostenheten har vidtagit
åtgärder för att täcka dom merkostnader detta inneburit men inte lyckats fullt
ut. För att kunna uppehålla en fortsatt god standard på måltiderna inom
förskola och skola ansöker vi om medel för volymökningen.
Bedömning
För barn med permanent uppehållstillstånd betalas ett schablonbelopp ut
automatiskt till den kommun dit barnen först anländer. 2016 är detta
schablonbelopp 125 000 kr enligt Migrationsverket. Tekniska Förvaltningen
föreslår att kostenheten tilldelas medel 2016 och framåt av balanskontot för
Flyktingmedel gällande måltider i förskolan och skolan för barn med
permanent uppehållstillstånd. Detta med en engångssumma motsvarande
7000 kr det året barnet får uppehållstillstånd i Ronneby kommun. Hittills har
kostenheten klarat volymökningen med befintlig personal men vår
bedömning framöver är att personaltätheten måste ökas för att klara
ytterligare volymökningar.
För att täcka volymökningarna som uppstått under 2015 med anledning av
nyanlända barn föreslår Tekniska Förvaltningen få ta del av erhållet tillfälligt
statsbidrag för mottagning av flyktingar under 2016 till ett belopp
motsvarande 863 tkr. Beloppet baseras på livsmedelskostnaden för dom 301
barn som fått uppehållstillstånd under 2015. Under 2015 klarade kostenheten
volymökning personalmässigt genom ett intensivt arbete med översyn av
sysselsättningsgraderna. Inför 2017 kommer Tekniska förvaltningen att lyfta
volymökningen i kommande budgetberedning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att tilldela Tekniska förvaltningen medel från balanskonto Flykting under
ankomståret med ett belopp upp till 7000: -/barn/helår. Beloppet beräknas
baserat på antal vistelsemånader under ankomståret.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att
-

tilldela Tekniska förvaltningen medel från balanskontot
Flyktingmedel 2016 och framåt med ett belopp motsvarande 7000 kr
per barn det år barnet får uppehållstillstånd i Ronneby kommun.

tilldela Tekniska förvaltningen 863 tkr från erhållet tillfälligt statsbidrag för
mottagning av flyktingar för att täcka volymökningar uppkomna under 2015.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
-

tilldela Tekniska förvaltningen medel från balanskonto Flykting
under ankomståret med ett belopp upp till 7000: -/barn/helår.
Beloppet beräknas baserat på antal vistelsemånader under
ankomståret.

Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- tilldela Tekniska förvaltningen medel från balanskonto Flykting under
ankomståret med ett belopp upp till 7000: -/barn/helår. Beloppet beräknas
baserat på antal vistelsemånader under ankomståret.
________________
Exp:
Kommundirektör Magnus Widén
Kostchef Elena Johansson
Förvaltningschef Magnus Graad
Ekonomichef Johan Sjögren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(81)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

Kommunfullmäktige

§ 61

Dnr 2016-000744 701

Gemensam familjerättsverksamhet för Ronneby,
Karlshamns och Sölvesborgs kommuner
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Under 2015 har Cura Individutveckling i samarbete med berörda kommuner
utrett frågan om en gemensam familjerättsverksamhet. Utredningen har lett
fram till ett erbjudande från Cura Individutveckling att överta
Familjerättsverksamheten enligt bifogat avtal (bilaga 2).
Socialförvaltningen år mycket positiv till den gemensamma familjerätten
som vi anser kommer att ge utökade möjligheter till att erbjuda en
professionell och kompetent familjerättsverksamhet. En gemensam
familjerätt skulle även minska verksamhetens sårbarhet vid sjukfrånvaro
mm.
Bedömning
Under 2015 har Cura Individutveckling i samarbete med berörda kommuner
utrett frågan om en gemensam familjerättsverksamhet. Utredningen har lett
fram till ett erbjudande från Cura Individutveckling att överta
familjerättsverksamheten enligt bifogat avtal (bilaga 2).
Gemensam familjerätt
Den gemensamma familjerätten kommer att överta samtliga
familjerättsärenden från socialnämnden med undantag för
faderskapsbekräftelse för sambopar, sk S-protokoll. Alla övriga utredningar
och rådgivningsverksamhet inklusive samarbetssamtal kommer att hanteras
av Cura. Curas direktion kommer att utgöra en familjerättsnämnd som
övertar socialnämndens beslutanderätt i familjerättsliga frågor. Personalen
kommer att vara anställda av Cura och få sin delegation från Curas
Familjerättsnämnd.
Den gemensamma familjerätten kommer att lokaliserad till Karlshamns
kommun men vid behov kan klientmöten och samarbetssamtal genomföras i
respektive hemkommuns lokaler.
Socialförvaltningen är mycket positiv till den gemensamma familjerätten
som vi anser kommer att ge utökade möjligheter till att erbjuda en
professionell och kompetent familjerättsverksamhet. En gemensam
familjerätt skulle även minska verksamhetens sårbarhet vid sjukfrånvaro
mm.
Kostnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37(81)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

Kommunfullmäktige

Kostnaden för en gemensam familjerätt 2017 är enligt Curas budgetförslag 4
393 tkr. Ronnebys andel av kostnaden är ca l 700 tkr. För innevarande år är
kostnaden för Ronnebys familjerättsverksamhet budgeterad till l 622 tkr.
Personal
Personal som idag jobbar med familjerätt i Ronneby socialförvaltning
kommer att erbjudas anställning i Cura Individutvecklings
Familjerättsorganisation.
Genomförande
Att överföra socialnämndens ansvar för familjerättslig verksamhet till en
Familjerättsnämnd i Cura Individutvecklings regi kräver beslut i
kommunfullmäktige.


En ny förbundsordning för Cura Individutveckling ska godkännas av
kommunfullmäktige.



Socialnämndens reglemente behöver justeras.

Socialnämndens beslut 2016-11-30
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom att en gemensam familjerätts
verksamhet för Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner bildas i
enlighet med upprättat avtalsförslag.
Föreslå att kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna upprättat
avtalsförslag avseende gemensam familjerätts Verksamhet för Ronneby,
Karlshamns och Sölvesborgs kommuner.
Föreslå att kommunfullmäktige fattar beslut om ändringar i Cura
Individutvecklings förbundsordning och socialnämndens reglemente.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

Justerandes sign

-

ställa sig bakom att en gemensam familjerätts verksamhet för
Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner bildas i enlighet
med upprättat avtalsförslag.

-

besluta om att godkänna upprättat avtalsförslag avseende gemensam
familjerätts Verksamhet för Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs
kommuner.

-

besluta om att godkänna upprättat avtalsförslag avseende gemensam
familjerätts Verksamhet för Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs
kommuner.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunfullmäktige i enlighet med tredje
att-satsen i socialnämndens beslut även fattar beslut om de ändringar i Cura
Individutvecklings förbundsordning och socialnämndens reglemente som
krävs.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger
Fredrikssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

ställa sig bakom att en gemensam familjerätts verksamhet för
Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner bildas i enlighet
med upprättat avtalsförslag.

-

godkänna upprättat avtalsförslag avseende gemensam familjerätts
Verksamhet för Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner,
till detta protokoll bifogad bilaga 2.

-

godkänna ändringarna i Cura Individutvecklings förbundsordning, till
detta protokoll bifogad bilaga 3, och socialnämndens reglemente, till
detta protokoll bifogad 4.

________________
Exp:
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
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§ 62

Dnr 2017-000029 253

Ronneby 22:49 - Markförsäljning Viggenområdet
Mark- och fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja
marken enligt bilagt avtal.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
- Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut med följande förändringar:
- ordet marken i beslutsformuleringen byts ut mot fastigheten,
- tillägg av en att-sats, ”att realiseras efter att kommunen blivit
lagfaren ägare till fastigheten”.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på ändringsyrkandet
om att ordet marken i beslutsformuleringen byts till fastigheten och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger
Fredrikssons (M) tilläggsyrkande om ytterligare en att-sats, ” att realiseras
efter att kommunen blivit lagfaren ägare till fastigheten”, och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten enligt bilagt avtal, till detta
protokoll bifogad bilaga 5, att realiseras efter att kommunen blivit lagfaren
ägare till fastigheten.
________________
Exp:
Eva Lydin, tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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§ 63

Dnr 2016-000746 045

Hemställan om utökad låneram.
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Räddningstjänsten Östra Blekinge föredrog sitt behov av utökad drift- och
investeringsram för budgetberedningen i september 2016. Detta resulterade i
ett ökat driftsanslag om totalt 1950 tkr år 2017, varav Ronnebys andel är 751
tkr. Detta betalas genom en ökad medlemsavgift. I det ökade driftanslaget
ingår beräknad kapitalkostnad för de investeringar som redogörs för i
förbundets hemställan om utökad låneram och yttrande över investeringar.
För att kunna finansiera kommande investeringar behöver förbundet en
utökad låneram. I förbundsordningen anges maximalt 25 mkr i låneram.
Av de 25 mkr i låneram avser 5 mkr en kredit i Karlskronas internbank
medan resterande 20 mkr i vanliga lån fördelas enligt kommunernas andelar.
Ronnebys andel är 38,5% av 20 mkr, dvs 7 700 tkr.
Bedömning
Behovet av investeringar har redogjorts för vid budgetberedningen och
driftanslaget, som betalas genom medlemsavgiften, har höjts från och med år
2017, bland annat för att täcka de ökade kapitalkostnaderna som
investeringarna förväntas ge.
Investeringarna över 500 tkr behöver beslutas formellt i respektive
fullmäktige inför varje nytt budgetår. Beviljas investeringarna bör
konsekvensmässigt även låneutrymmet öka för att kunna verkställa
investeringarna.
För Ronneby innebär förslaget en ökning av låneramen med 4 727 tkr till
totalt 7 700 tkr.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås att godkänna Räddningstjänsten Östra
Blekinges investeringsförslag för 2017 samt att utöka Ronneby kommuns
låneram till förbundet till totalt 7 700 tkr, både punkterna enligt förbundets
direktionsprotokoll per 2016-12-14.

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna
Räddningstjänsten Östra Blekinges investeringsförslag för 2017 samt att
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utöka Ronneby kommuns låneram till förbundet till totalt 7 700 tkr, både
punkterna enligt förbundets direktionsprotokoll per 2016-12-14.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Räddningstjänsten Östra
Blekinges investeringsförslag för 2017 samt att utöka Ronneby kommuns
låneram till förbundet till totalt 7 700 tkr, både punkterna enligt förbundets
direktionsprotokoll per 2016-12-14.
________________
Exp:
Räddningstjänsten Östra Blekinge, Anna Henningsson
Räddningstjänsten Östra Blekinge, Lennart Paulrud
Ekonomienheten Ronneby kommun
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§ 64

Dnr 2016-000707 678

Placering av två paviljonger vid Backarydsskolan
Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen Tommy Ahlqvist lämnar
följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström och Skolområdeschef Ingela Berg,
Skolområde Kallinge, delgav nämndsledamöterna behovsbilden för
förskolan och grundskolan. Stor brist på medel till inventarier påtalades.
Vidare informerades kring placeringen av två paviljonger vid
Backarydsskolan. Förslaget avser 3 fskavdelningar och planeras vara klart
till hösten 2017. Projektledare Unni Hallberg, Tekniska förvaltningen,
informerade kring tillfälligt bygglov, bygglovsansökan och upphandling
mm.
Bedömning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist anför följande i sin förslagsskrivelse; ”I
december 2015 flyttades förskolan Mosippan i Backaryd över till skolan.
Elevantalet i skolan var relativt lågt, ca 30 elever, det fanns möjlighet till
samutnyttjande av lokaler mm.
Antalet barn i förskolan och i skolan har successivt ökat. Under 2016 har
nyanlända elever skjutsats från tätorten till Backarydskolan, vilket har varit
mycket positivt.
Förutsättningarna för Backarydsskolans elevantal har förändrats påtagligt
alltsedan överflytten av förskolan skedde. Skolan är nu trångbodd och antalet
barn i förskolan och skolan ökar enligt prognos.
Genom att placera paviljonger vid Backarydsskolan kan nuvarande och
framtida trångboddhet avhjälpas. Två avdelningar inom förskolan kan bli tre,
expedition för administration och elevhälsa kan också inrymmas.
Vi skulle kunna öka antalet barn som skjutsas till skolan, vilket skulle
minska kön på Start Soft. Eleverna får inte plats i tätortens skolor.
Totalt skulle 75 - 100 barn kunna få sin undervisning på skolan. Då vi ser
Hallabro- och Backarydsskolan som samverkande enheter, uppstår bl a
kostnader för utökning av bussturer mellan skolorna. Slöjdsalen finns i
Hallabroskolan och musiksalen finns i Backaryd.
Ökade kostnader för Skolskjutsar kopplat till slöjd, markarbeten, leasing av
paviljonger, förändring för kostenheten samt inventarier, kan inte inrymrnas
inom given ram 2017.
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Jag hänvisar också till bilagor som visar på elevprognoser och utökade
kostnader. ”
Förslag till beslut
Jag föreslår att Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget att placera
paviljonger i Backaryd samt hänskjuter frågan till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige för beslut.
Utbildningsnämndens beslut 2016-11-17
Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget och hemställer att;
- placera paviljongerna Backaryd samt hänskjuta frågan till KS/KF för
beslut; samt
- att KS/KF föreslås tillföra medel för den totala etablerings- och
verksamhetskostnaden för lösningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att;
-

bevilja utbildningsförvaltningen 4 481 000kr i investeringsanslag för
uppförande av paviljongerna,

-

anslå 670 000 kr från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda
utgifter till drift år 2017 (5mån) samt fördela summan mellan
kostenheten och utbildningsförvaltningen,

-

hänskjuta framtida driftkostnader till budgetberedningen samt,

uppdra utbildningsförvaltningen att fortsätta arbetet genom dialog med
grannar, samhällsföreningen och sportföreningen angående paviljongernas
placering.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att;

Justerandes sign

-

bevilja utbildningsförvaltningen 4 481 000kr i investeringsanslag för
uppförande av paviljongerna, vilket finansieras genom extern
upplåning,

-

anslå 670 000 kr från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda
utgifter till drift år 2017 (5mån) samt fördela summan mellan
kostenheten och utbildningsförvaltningen,

-

hänskjuta framtida driftkostnader till budgetberedningen samt,
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-

uppdra utbildningsförvaltningen att fortsätta arbetet genom dialog
med grannar, samhällsföreningen och sportföreningen angående
paviljongernas placering.

Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att;
-

bevilja utbildningsförvaltningen 4 481 000kr i investeringsanslag för
uppförande av paviljongerna, vilket finansieras genom extern
upplåning,

-

anslå 670 000 kr från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda
utgifter till drift år 2017 (5mån) samt fördela summan mellan
kostenheten och utbildningsförvaltningen,

-

hänskjuta framtida driftkostnader till budgetberedningen samt,

-

uppdra utbildningsförvaltningen att fortsätta arbetet genom dialog
med grannar, samhällsföreningen och sportföreningen angående
paviljongernas placering.

________________
Exp:
Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 65

Dnr 2016-000747 040

Taltidningen - äskande om medel
Förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Thomas Andersson
lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Arbetet med Taltidningen Kommun Nytt överfördes till fritid- och
kulturnämnden utan medfölj ande budgetmedel inför 2016 års verksamhet.
Fritid- och kulturnämnden äskade extra medel motsvarande en halvtidstjänst.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28 att avslå tilläggsäskandet om 200
tkr. I och med dåvarande befattningshavares pensionsavgång 2016-04-30,
överfördes ansvaret från IT-enheten till biblioteksenheten inom fritid- och
kulturförvaltningen. Eftersom det inte fanns någon inom biblioteket som
kunde ta över produktionen, upprättades ett samarbetsavtal med Karlskrona
kommun som ger ut en egen taltidning. Taltidningsredaktören i Karlskrona
hade vid detta tillfälle möjlighet att kunna ta sig an, läsa in och producera
Kommun Nytt åt Ronneby kommun. Denna lösning har fungerat på ett
mycket tillfredsställande sätt och det har t o m tillkommit några
prenumeranter. Kommun Nytt har idag ett 50-tal prenumeranter.
Ronnebys taltidning är en av de äldre kommunala taltidningarna som
oavbrutet getts ut i landet. En taltidning är en viktig informationskälla för
synskadade. Det kan gälla förändringar i stadsmiljön, kungörelser och
meddelanden från kommunen, matsedel och arrangemangstips. I och med att
taltidningsredaktören i Karlskrona kommer att få utökade arbetsuppgifter
från och med 2017, så har hon inte möjlighet att fortsätta att producera
Kommun Nytt åt Ronneby kommun.
Bedömning
Att fortsätta att erbjuda en taltidning till Ronnebys synskadade kan antingen
göras internt inom kommunens egen verksamhet eller att tjänsten upphandlas
externt.
En taltidning är av allmän informativ karaktär och ansvaret för att hantera
och producera en sådan ligger närmare de som har ansvar för att föra ut
kommuninformation rent generellt.
Fritid- och kulturnämnden anser därför att ansvaret för Kommun Nytt bör
ligga inom den nya enheten för kommunikation, turism och
medborgarservice.
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Fritid- och kulturnämnden beslut 2016-12-08
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för taltidningen Kommun Nytt från och med 2017 förs över till den
nya enheten för kommunikation, turism och medborgarservice att eventuella
tilläggsmedel för 2017 avsatta för driften av Kommun Nytt följer med till
den enhet som tar över ansvaret.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå förslaget från fritid- och kulturnämnden
angående ansvaret för taltidningen Kommun Nytt.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
-

avslå förslaget från fritid- och kulturnämnden angående förflyttning
av ansvaret för taltidningen Kommun Nytt

-

fritid- och kulturförvaltningens uppdrag att tillhandahålla taltidningen
kvarstår samt,

-

vidhålla tidigare beslut från kommunfullmäktige om att detta ska
hanteras inom befintlig ram.

Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

avslå förslaget från fritid- och kulturnämnden angående förflyttning
av ansvaret för taltidningen Kommun Nytt

-

fritid- och kulturförvaltningens uppdrag att tillhandahålla taltidningen
kvarstår samt,

-

vidhålla tidigare beslut från kommunfullmäktige om att detta ska
hanteras inom befintlig ram.

________________
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Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 66

Dnr 2016-000691 019

Samverkansöverenskommelse Ronneby Kommun och
Polismyndigheten 2017-2018
Folkhälsosamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Samverkansavtalet mellan Polismyndigheten i sydöstra Götaland och
Ronneby kommun 2017-2018 ska ligga till grund för det operativa
brottsförebyggande arbetet i Ronneby med målet att verka för en minskad
brottslighet och ökad trygghet. Avtalet anger de yttre ramarna för samverkan
kring den brottsförebyggande verksamheten, samt lyfter fram
problemområden där gemensamma åtgärder är möjliga. Samverkansavtalet
har hittills följts upp årligen men från och med 2017 föreslås att avtalet löper
över två år.
2017-2018 års samverkansavtal utgår ifrån 2016 års upplaga samt de
uppföljningssamtal med ansvariga aktörer som genomförts och
sammanställts i bifogade dokumentet "Uppföljning Samverkansavtal i
Brottsförebyggande arbete mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten
i sydöstra Götaland 2016". Hänsyn har tagits till framkomna synpunkter och
utifrån dessa har två nya samverkansområden benämnda medborgarlöften
identifierats.
Avtalet 2017-2018 anger följande områden för samverkan:


Trygghetsvandringar



Våld i nära relationer



Livsstilskriminella



Trygghetsmätningar



Evenemang och storhelger



Alkohol- och droger



Skola/Fritid- och kulturverksamhet



Medlingsverksamhet vid brott



Trafik



Näringslivet (nytt område fr.o.m.2017)

Avtalet anger följande specifika medborgarlöften för samverkan:
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Trygg verksamhet i våra sport- och fritidsanläggningar



Äldres trygghet och säkerhet

Bedömning
Uppföljning av 2016 års samverkansavtal och formulering av 2017-2018
samverkansavtal har genomförts i god samverkan med berörda parter, därför
är bedömningen att det nya avtalet är ändamålsenligt och relevant i
förhållande till aktuell situation i Ronneby kommun och resursmässiga
förutsättningar för de samverkande parterna.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till Ronneby kommuns
och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse och medborgarlöften i
brottsförebyggande arbetet 2017-2018.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom
förslaget till Ronneby kommuns och Polismyndighetens
Samverkansöverenskommelse och medborgarlöften i brottsförebyggande
arbetet 2017-2018.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till Ronneby
kommuns och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse och
medborgarlöften i brottsförebyggande arbetet 2017-2018.
________________
Exp:
Lokala Brottsförebyggande Rådet
Lokalpolisområdeschef Patrik Oldin
Kommunpolis Katarina Johansson
Socialförvaltningen
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Utbildningsförvaltningen
Fritid- och kulturförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Ronnebyhus AB
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§ 67

Dnr 2017-000038 007

Utlåtande avseende delårsrapport 2016 Cura
individutveckling.
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med samtliga Blekinges
kommuner som medlemmar.
Revisorerna i Cura individutveckling överlämnar sitt utlåtande avseende
delårsrapport per 2016-08-31 till kommunfullmäktige i Ronneby.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till
protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige notera informationen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige notera informationen
till protokollet samt att anmoda Cura Individutveckling att expediera ärenden
så att de fortfarande är aktuella.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet samt
att anmoda Cura Individutveckling att expediera ärenden så att de
fortfarande är aktuella.
________________
Exp:
Cura Individutveckling
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§ 68

Dnr 2017-000035 251

Upprättande av exploateringskonto för del av Risatorp
samt Lindebo
Exploateringsingenjör Anna Hansen lämnar följande besluts förslag:
Sammanfattning
Del av Risatorp 1:10 ska planläggas för bostäder och eventuell förskola.
Lindebo (Hoby 1:26 och 1:73) i Bräkne-Hoby ska få ny detaljplan för att
möjliggöra utbyggnad med 30-40 lägenheter.
Bedömning
Exploateringen av Lindebo möjliggör 30-40 nya lägenheter under
förutsättning att ny detaljplan antas. Markundersökningar som kommer att
krävas på området kring Lindebo är utökade och innebär att man även kräver
buller och trafikutredning utöver geoteknik och markundersökning.
Kostnaden för detta område är beräknad av WSP till 250 000 kronor.
Undersökningarna är beställda genom ramavtal
I Risatorp finns det möjlighet att planlägga för bostäder. Området pekas ut
möjligt att placera ny förskola på. Inom området finns en gammal
stadssopptipp som behöver utredas noga vad den innehåller. Det behöver
även göras en större markundersökning för att veta grundförhållanden och
vilka krav som ska ställas på byggnationen. För Risatorp beräknas kostnaden
för undersökningarna landa på 300 000 kronor.
Förslag till beslut
Att avsätta 250 000 kronor till exploateringskonto för Lindebo samt 300 000
kronor till exploateringskonto för Risatorp.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige avsätta 250 000 kronor till exploateringskonto för
Lindebo samt 300 000 kronor till exploateringskonto för Risatorp.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avsätta 250 000
kronor till exploateringskonto för Lindebo samt 300 000 kronor till
exploateringskonto för Risatorp samt att detta finansieras genom extern
upplåning.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 250 000 kronor till
exploateringskonto för Lindebo samt 300 000 kronor till exploateringskonto
för Risatorp samt att detta finansieras genom extern upplåning.
________________
Exp:
Anna Hansen
Helena Revelj
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§ 69

Dnr 2016-000750 840

Offentligt nyårsfirande i Ronneby centrum 2016
Förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Thomas Andersson
lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
2014 och 2015 arrangerades det nyårsfirande i Ronneby. Underhållning
skedde på torget och uppskjutning av fyrverkerier på Snäckebacksplans
parkering.
Infor 2016 så får förvaltningen inte ihop med säkerheten, Securitas har inga
vakter, och förfrågan har gått till ytterligare två vaktbolag. De vaktbolag som
har fått förfrågan är redan uppbokade på annat uppdrag. I dagsläget så finns
det inga vakter som kan ta detta uppdrag. Securitas fick frågan i oktober och
svaret som kom från dem i slutet av november var att alla deras vakter var
uppbokade nyårsafton. Polisen har meddelat att även de är få som arbetar
och bemannar hela Blekinge. Korrekt svar på hur många poliser som
kommer att vara i tjänst under nyårsafton får förvaltningen svar på vecka 50.
Budget som tillsattes för nyårsfirandet 2015 var l65 tkr. Detta belopp räcker
inte för 2016. Totala kostnaden kommer att hamna på närmare 300 tkr, då
blir nyårsfirandet som 2014 års firande med att det finns en säkerhet kring
evenemanget med vakter. År 2015 fanns det endast två vakter och två poliser
i bil, tyvärr ingen patrullerande poliser.
Nyårsarrangemangen har varit mycket uppskattat av besökarna. 2016 finns
det inget belopp budgeterat.
Programmet for nyårsfirandet 2015 såg ut så här;
Kl. 23 30 Musik från scenen - Mikaela Brorsson
Kl. 23 50 Nyårstal - Nyårstal av Nils-Ingmar Thorell, Ordf.
Kommunfullmäktige
Kl 24 00 Fyrverkerier - Det nya året firas in med fyrverkerier.
Bedömning
Nyårsfirande på Ronneby torg med underhållning och att fyrverkeripjäserna
avfyras på Snäckebacksplan (parkeringen).
Kostnaden för att arrangera ett nyårsfirande med samma upplägg kostar ca
300 tkr. I detta belopp ingår bland annat: marknadsföring (ex. annons), sex
personal 10 ordningsvakter som cirkulerar på torget och intill
Snäckebacksplan (plats för avfyrning av fyrverkerierna). Avspärrning av
området, inhyrd scen, el, artist, underhållning, pyrotekniker som sköter
fyrverkeripjäser, avspänning, sopkärl (utkörning/härntning/tömning),
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städning av torg och Snäckebacksplan och personalkostnader. En person på
plats som har huvudansvaret för evenemanget.
År 2015 saknades det poliser på plats som kunde beslagta fyrverkeripjäser.
Vilket ledde till att privatpersoner sköt upp sina raketer i folksamlingen på
torget. De två ordningsvakter som fanns att tillgå som fick utrycka men de
får inte beslagta fyrverkerier från privatpersoner.
Ytan för uppskjutning av fyrverkeripjäser är begränsad pga att på en del av
ytan så bygg en lekplats. Nyårsfirandet går att genomföra om det finns 10
ordningsvakter och poliser på plats för att säkerhetsställa området.
Beslut fritid- och kulturnämnden 2016-12-08
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige ansöka om
ett tilläggsanslag om 300 tkr för genomförande av ett offentligt nyårsfirande
år 2016.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå fritid- och
kulturnämndens ansökan om tilläggsanslag på 300 tkr för genomförande av
ett offentligt nyårsfirande år 2016.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå fritid- och kulturnämndens ansökan om
tilläggsanslag på 300 tkr för genomförande av ett offentligt nyårsfirande år
2016.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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§ 70

Dnr 2016-000690 4201

Tobacco Endgame - ett rökfritt Sverige 2025
Folkhälsosamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tobacco Endgame är ett opinionsbildningsprojekt och strategi som syftar till
att inom de närmsta åren få till stånd ett politiskt beslut om dels ett årtal då
rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande
folkhälsoproblem, dels en plan att uppnå målet. Regeringar och parlament i
ett flertal andra länder har beslutat om ett slutår och formar nu nya strategier
för att fasa ut tobaksrökningen. Strategin med tobakspolitiska planer
kopplade till ett måldatum för ett rökfritt samhälle har internationellt fått
namnet Tobacco Endgame.
Den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer
driver Tobacco Endgame i Sverige. I samråd med tobaks- och
folkhälsoexperter har man föreslagit att ha år 2025 som slutåret för
utfasningen av rökningen i Sverige, med mindre än 5% av befolkningen som
röker. Tobaksfakta arbetar aktivt för att få till stånd ett nationellt politiskt
beslut om en långsiktig utfasningsstrategi. Regionalt och lokalt görs arbetet
bland annat genom att söka stöd för en nationell Tobacco Endgame-strategi
hos kommuner, landsting, länsstyrelser och organisationer.
Bedömning
Tobacco Endgame har diskuterats i Folkhälsorådet som då uttalade sitt stöd
för Tobacco Endgame-strategin och uppmanade Ronneby kommun att ställa
sig bakom den och dess förslag. Dessutom har tre av Blekinges fem
kommuner redan uttalat sitt stöd för denna strategi.
Förslag till beslut
Ronneby kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame samt deltar i arbetet
för att få till stånd ett nationellt beslut om en strategi för Sverige.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Ronneby
kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame samt deltar i arbetet för att få
till stånd ett nationellt beslut om en strategi för Sverige.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun ställer sig bakom
Tobacco Endgame samt deltar i arbetet för att få till stånd ett nationellt
beslut om en strategi för Sverige.
________________
Exp:
Folkhälsorådet
Carin Håkansson projektledare TBU Länsstyrelsen
Annie Lees ANDT-samordnare, Länsstyrelsen
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§ 71

Dnr 2016-000621 101

Besvarande av motion från kommunfullmäktige
ledamoten Amani El-Ali Mazloum (S) om att införa
rökförbud på alla kommunens lekparker.
Internationell samordnare Jannike Jonasson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Amani El-Ali Mazloum (S) har lämnat in en
motion angående rökförbud på samtliga av kommunens lekparker.
Ledamoten anger att både aktiv och passiv rökning är farligt och ohälsosamt.
Att välja att röka är upp till var och en, men att bidra till att utsätta andra som
inte har gjort samma val är inte acceptabelt. Idag råder det rökförbud på
många platser, men inte på kommunens lekparker.
Bedömning
Enligt tobakslagen (1991:581) finns möjligheter till att begränsa rökning i
vissa lokaler och utrymmen, samt på vissa områden utomhus.
I motionen föreslås att rökning förbjuds på lekplatser på allmän platsmark.
Av 2 § 1 pt tobakslagen framgår det att rökning är förbjuden i lokaler som är
avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn
och ungdom, samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid
förskolor och fritidshem. Detta kan alltså innefatta lekplatser, fast på
områden som är i samband med skolverksamhet på ett eller annat sätt. I
dagsläget finns det inget förbud i tobakslagen mot att röka utomhus.
Skulle kommunen genomföra ett rökförbud på lekplatser på allmän
platsmark så kan det inte i dagsläget förenas med någon sanktion. Förbudet
skulle vara tandlöst i förhållande till sitt ändamål. Kommunen kan inte, om
ett förbud går igenom, tvinga rökare att avlägsna sig från en lekplats på
allmän platsmark. Dock föreslås det från den sittande regeringen ett förslag
om att förbjuda rökning på allmän plats utomhus i den statliga utredningen
En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk, SOU
2016:18. Förslagen väntas träda i kraft 1 januari 2018.
Folkhälsomyndigheten har i den utredningen föreslagit ett rökförbud bl.a. på
lekplatser med anledning av folkhälsan.
Då det inte finns lagligt stöd för rökförbud på kommunens allmänna
lekplatser kan ett alternativ vara att låta sätta upp skyltar med texten
"Rökning undanbedes!".
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens besluts 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen
enligt nedan:
Ronneby kommun arbetar aktivt mot rökning, dels genom folkhälsorådets
arbete och dels är kommunen påväg att underteckna Tobacco Endgame. Då
det inte finns lagstöd för förbudsskyltar, får tekniska förvaltningen i uppdrag
att sätta upp skyltar med ”Rökning undanbedes” på alla kommunala
lekplatser. Motionen anses med detta vara besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Amani El-Ali (S), Roger Gardell (L) och Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Amani El-Ali (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen enligt nedan:
Ronneby kommun arbetar aktivt mot rökning, dels genom folkhälsorådets
arbete och dels är kommunen påväg att underteckna Tobacco Endgame. Då
det inte finns lagstöd för förbudsskyltar, får tekniska förvaltningen i uppdrag
att sätta upp skyltar med ”Rökning undanbedes” på alla kommunala
lekplatser. Motionen anses med detta vara besvarad.
________________
Exp:
Amani El-Ali
Jannike Jonasson
Tekniska förvaltningen
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§ 72

Dnr 2012-000128 219

Besvarande av motion angående tomtpriser i mindre
tätorter inom Ronneby kommun
Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Mats Paulsson har lagt motion angående tomtpriser i mindre tätorter inom
Ronneby kommun där det föreslås att fastigheterna i Belganet med
beteckningen 1:111, 1:112, 1:113, 1:114, 1:118 och 1:119 ska få nya
fastställda priser för att möjliggöra en byggnation för nyttjande av det kapital
som kommunen investerat i de nämnda objekten. Fastigheten N Eringsboda
1:224 bör omfattas av ett likartat beslut som fastigheterna i Belganet.
Slutligen föreslås även att fastigheterna Kalmare 1:77 och Kalmare 1:90 ska
omfattas av ett liknande beslut. Fullständig motionstext är bilagd till denna
skrivelse.
Bedömning
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget, under vissa
förutsättningar. Eva Lydin har yttrat sig i ärendet redan 2012 med följande
bedömning:
Tekniska förvaltningen är positiva till att priset på dessa tomter sänks så att
de blir sålda.
Dock påpekas det att även om tomtpriset sänks till 1 krona bör alla betala för
el och VA, oavsett om kommunen förbetalt det eller ej. Vissa
frågeställningar är inte utredda, vilket framgår av tekniska förvaltningens
yttrande. Bl.a. måste det utredas närmare vilka områden kommunen har
förbetalt VA, om det finns bokförda värden för infrastrukturen, om
fastigheterna är avskrivna m.m. Se bifogat tjänsteutlåtande.
I och med att ärendet har varit öppet sedan 2012 har undertecknad begärt in
kompletterande upplysningar avseende frågan om fastigheterna fortfarande
är i kommunens ägo eller om de har avyttrats. Något svar på denna fråga har
inte inkommit. Undertecknad kan alltså inte bedöma om motionen
fortsättningsvis är aktuell för de nämnda fastigheterna. Oavsett om
fastigheterna är i kommunens ägo eller inte, gäller den juridiska
bedömningen nedan för vad som annars gäller vid avyttring av fastigheter
under marknadsvärdet.
Ur ett juridiskt perspektiv är det av vikt att utreda huruvida en kommun
överhuvudtaget får sälja fastigheter till det föreslagna summan, 1 krona eller
till ett symboliskt belopp under marknadsvärdet. Generellt betraktas förvärv
(köp) av detta slag som en gåva ur ett civilrättsligt perspektiv. Enligt
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kommunallagen föreligger ett generellt förbud att stödja enskilda
privatpersoner eftersom detta är i strid med likställighetsprincipen. Skulle
fastigheterna säljas till underpris till näringsidkare, kan det rättsligt klassas
som att kommunen ger ett individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare,
vilket enbart är tillåtet när synnerliga skäl föreligger för det. Synnerliga skäl
är tillämpliga i de fall då det kommunala allmänintresset kräver det, t.ex. när
det enskilda initiativet till att driva näringsverksamhet i kommunen är väldigt
lågt. Det ska röra sig om situationer då bensinmackar avvecklas eller när
enskilda livsmedelsbutiker försvinner från landsbygden eller när andra
nödvändiga nyttigheter inte längre finns i kommunen. Detta undantag ska
tillämpas väldigt restriktivt. Även EU:s statsstödsregler kan aktualiseras här,
varför avyttring till underpris bör undvikas. Sveriges kommuner och
landsting delar denna uppfattning.
Undertecknad anser att med anledning av kommunallagens bestämmelser
samt med hänsyn till EU:s statsstödsregler, bör fastigheterna säljas till det
värderade marknadsvärdet och inte till underpris.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att besluta att
motionen är besvarad i enlighet med bedömningen ovan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-12-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra tekniska
förvaltningen att arbeta fram förslag på försäljning av några av tomterna
genom principen anbudsgivning och därigenom tillgodose motionens
intention, samt genom detta anse motionen vara besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra tekniska förvaltningen att arbeta
fram förslag på försäljning av några av tomterna genom principen
anbudsgivning och därigenom tillgodose motionens intention, samt genom
detta anse motionen vara besvarad.
________________
Exp:
Sanja Gojkovic, jurist, kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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§ 73

Dnr 2015-000442 000

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamoten Ylva Olsson (SD)
angående möjligheten till Tekniska förvaltningen får en
egen nämnd
Utredare Anette Karlsson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Motionären anser att Kommunstyrelsen har många ärenden och anser att en
teknisk nämnd skall inrättas för att bättre få en inblick i vad som sker och
beslutas inom Tekniska förvaltningen.
Bedömning
Remiss har skickats till Teknisk förvaltningen som lämnat följande yttrande:
"Tekniska Förvaltningen är positiv till att frågan lyfts, men anser snarare att
utvärdering förts bör ske avseende utfall av slopandet av den tidigare
Tekniska nämnden.
Tekniska förvaltningen ser ett behov av ett politiskt organ där Tekniska
förvaltningens (liksom ev. Kommunledningsförvaltningens) frågor belyses
ytterligare, men anser inte att ny nämnd behöver upprättas för att
tillhandahålla detta. En tydligare uppdelning av Kommunstyrelsens
ärendesammanträden avseende ex. nämndsärenden och övriga
Kommunstyrelseärenden skulle kunna medföra förbättrad gränsdragning.
Alternativt skulle ett separat beredningsorgan kunna inrättas (ex.
motsvarande KSau) för beredning innan ärenden från Tekniska förvaltningen
och kommunledningsförvaltningen lyfts till Kommunstyrelsen.
Innan frågan beslutas bör utvärdering av nuläge samt behovsutredning
genomföras i samråd mellan berörda politiker och tjänstemän."
Förslag till beslut
Lämnas utan beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
med hänvisning till att frågan hanteras av kommunfullmäktige i samband
med ny mandatperiod.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Ylva Olsson (SD) och Roger Fredriksson (M).
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Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att
frågan hanteras av kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod.
________________
Exp:
Ylva Olsson
Anette Karlsson
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§ 74

Dnr 2016-000066 192

Besvarande av motion från Thomas Lähdet (MP)
avseende ändring av Fritid- och kulturnämnden
Utredare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Thomas Lädhet (MP) har via en motion pläderat för en uppdelning av fritid
och kulturnämnden i två skilda nämnder, en kulturnämnd och en
fritidsnämnd. Lädhet menar att närvarande politiker ofta har intresse i ett av
områdena, inte båda. Alternativ föreslår Lädhet en uppdelning, innebärande
att turism och besöksnäring överförs till näringslivsenheten. I motionen
föreslås kommunfullmäktige besluta enligt följande att satser.
- Att undersöka möjligheten om delning av FoK enligt förslag ovan
- Att återgå till det tidigare, med en biblioteks- och kulturnämnd och en
fritidsnämnd.
Bedömning
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet inför fritid och
kulturnämnden med bedömning enligt följande: Det pågår en process om
omorganisation som till vissa delar kommer att realiseras under 2016. De
politiska partierna har till uppgift att utse representanter för varje nämn
enligt nuvarande organisation. Därmed anses motionen besvarad.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
motionen avslås.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2016-04-21
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen
föreslå att motionen avslås.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
med hänvisning till att frågan hanteras av kommunfullmäktige i samband
med ny mandatperiod.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Lova Necksten (MP) och Christer Leksell (SD)
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkade
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att
frågan hanteras av kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod.
________________
Exp:
Thomas Lähdet
Ebon Kaisajuntti
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§ 75

Dnr 2015-000529 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om att
flygbussarna ska stanna på resecentrum i Ronneby
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att flygbussarna som trafikerar linjen
Karlskrona- Kallinge - Karlskrona också skall göra uppehåll och betjäna
flygresenär som önskar resa från och till resecentrum i Ronneby.
Bedömning
Flygbusstrafiken mellan Karlskrona och flygplatsen i Kallinge omfattas inte
av s k trafikplikt. Detta för att denna trafik kan bedrivas kommersiellt och
inte behöver subventioneras med skattemedel. Det är därför privata aktörer
som har hand om denna trafik och kommunen har ingen beslutanderätt över
om dessa bussar ska trafikera även resecentrum i Ronneby.
Ronneby kommun har dock sett behovet av att det finns alternativ till taxi
när det gäller trafikering mellan centrala Ronneby och flygplatsen. Detta har
framförts till Blekingetrafiken och Region Blekinge som fattar beslut om
trafikering. Inget beslut i den riktningen har dock hittills tagits. I gällande
trafikförsörjningsprogram står att diskussioner förs om att hitta en
behovsstyrd flygplatsförbindelse i Blekingetrafikens regi.
Medborgaren föreslås kontakta bussbolagen som i dagsläget trafikerar
sträckan Karlskrona - Kallinge flygplats för att framföra önskemål om
flygbuss även mellan centrala Ronneby och flygplatsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget då kommunen i flera sammanhang arbetar i förslagets
riktning men inte har något eget beslutsmandat i frågan.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget då kommunen i
flera sammanhang arbetar i förslagets riktning men inte har något eget
beslutsmandat i frågan.
________________
Exp:
Nils Olofsson
Anna-Karin Sonesson
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§ 76

Dnr 2014-000423 109

Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson
om att anlägga nytt utegym på Silverplanen
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Mats Karlsson har lämnat ett medborgarförslag om att anlägga nytt utegym
på Silverplanen i Brunnsparken.
Bedömning
Mats Karlsson förslagstext; Vi är ganska många som utnyttjar Brunnskogens
möjligheter till motion och träning i olika former men saknar ett modernt och
funktionsdugligt utegym. Det som finns vid elljusspåret är under all kritik,
säkert minst 30 år gammalt och dåligt underhållet. Det finns idag fina och
moderna utegym i många kommuner men inte i Ronneby, en kommun som
vill profilera sig inom området hälsa och friskvård. Mitt förslag är att
anlägga ett utegym med belysning mm på Silverplan och i den
nordvästrahörnan intill asfaltsvägen, som är enkelt att komma till oavsett om
man cyklar, går eller springer.
I Budget 2017 plan 2018-2019 finns pengar avsatta för att arbeta fram en
plan för "Brunnsparkens framtida utveckling". I tekniska förvaltningens
arbete med planen bör Mats Karlssons förslag beaktas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att
Mats Karlssons förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att ta
fram en plan för "Brunnsparkens framtida utveckling " .
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att Mats Karlssons förslag
beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att ta fram en plan för
"Brunnsparkens framtida utveckling ".
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget kan anses besvarat i
och med att Mats Karlssons förslag beaktas av tekniska förvaltningen i
arbetet med att ta fram en plan för "Brunnsparkens framtida utveckling ".
________________
Exp:
Mats Karlsson
Tekniska förvaltningen
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§ 77

Dnr 2016-000617 109

Besvarande av medborgarförslag angående biltrafik på
Övre Brunnsvägen
Trafikansvarig Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fått ett medborgarförslag avseende ändringen av
Övre Brunnsvägen som genomfartsled förbi Soft Center. I förslaget föreslås
att man stänger av bron och Angelskogsvägen och Fridhemsvägen skall
användas för att komma till Soft Center.
Anledningen i förslaget är baserad på tungtrafikerad väg, buller och hög
hastighet i samband med ny beläggning (asfalt istället för smågatsten).
Bedömning
Tekniska förvaltningen anser att de föreslagna vägarna i medborgarförslaget
dvs Angelskogsvägen och Fridhemsvägen används idag som huvudvägar för
tung- och personbilstrafik till/från industriområdet och Soft Center.
Att stänga av bron skulle medföra stora störningar på trafiken för de boenden
och turistnäringen som i sin tur kan ge en dålig publicitet om Ronneby
kommun.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Ronneby kommun att avslå förslaget.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget angående biltrafik på Övre Brunnsvägen.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut,
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att att avslå medborgarförslaget angående
biltrafik på Övre Brunnsvägen.
________________
Exp:
Marie Månsson
Sattar Zad
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§ 78

Dnr 2016-000644 109

Besvarande av medborgarförslag - Hårt trafikerad väg
och höga hastigheter vid bostadsområdet Rydenskan
och Kallebergahallar
Trafikansvarig Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fått ett medborgarförslag avseende åtgärder på
Kallingevägen från Centrum mot Kallinge vid bostadsområdet Rydenskan
och Kallebergahallar.
I medborgarförslaget nämns problemet med fordon som håller för hög
hastighet och att det saknas tillräckligt med belysning vid övergångstället
utanför Wesslys kiosk. Vidare i medborgarförslaget finns förslag på fysisk
åtgärd i form av avsmalnande refuger för att hålla ner hastigheten.
Bedömning
Tekniska förvaltningen vidtar åtgärder som behövs för att ge en bra och
säker miljö till sina kommuninvånare. Det finns planer under första delen av
2017 att förstärka samt byta ut de belysningspunkter som berörs i
medborgarförslaget.
Vad gäller hastighetssänkande åtgärder visar mätningar (nov 2016) att
majoriteten av fordon som passerar området håller hastighetsbegränsningen
därför bedömer Tekniska förvaltningen att behovet av hastighetssänkande
åtgärder inte finns
Tekniska förvaltningen poängterar dessutom att övervakning av
hastighetsöverträdelse är en polisiär uppgift och ingen kommunal uppgift.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Ronneby kommun besluta att
medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anse att
medborgarförslaget är besvarat med nedanstående:
Det finns planer under första delen av 2017 att förstärka samt byta ut de
belysningspunkter som berörs i medborgarförslaget.
Vad gäller hastighetssänkande åtgärder visar mätningar (nov 2016) att
majoriteten av fordon som passerar området håller hastighetsbegränsningen
därför bedömer Tekniska förvaltningen att behovet av hastighetssänkande
åtgärder inte finns.
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Tekniska förvaltningen poängterar dessutom att övervakning av
hastighetsöverträdelse är en polisiär uppgift och ingen kommunal uppgift.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med
nedanstående:
Det finns planer under första delen av 2017 att förstärka samt byta ut de
belysningspunkter som berörs i medborgarförslaget.
Vad gäller hastighetssänkande åtgärder visar mätningar (nov 2016) att
majoriteten av fordon som passerar området håller hastighetsbegränsningen
därför bedömer Tekniska förvaltningen att behovet av hastighetssänkande
åtgärder inte finns.
Tekniska förvaltningen poängterar dessutom att övervakning av
hastighetsöverträdelse är en polisiär uppgift och ingen kommunal uppgift.
________________
Exp:
Silvia Husar
Sattar Zad
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§ 79

Dnr 2014-000487 109

Besvarande av medborgarförslag från Gisela
Håkansson gällande önskemål om belysning från
Pepparbacksgatan till Bagarevägen
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Gisela Håkansson har skrivit följande medborgarförslag: "Önskar belysning
från Pepparbacksgatan - Bagarevägen. Vägen används mycket av cyklister,
skolbarn och promenerande personer alla årstider. Vägen skottas vid snöfall
och ligger knappt 400 meter från torget. Området är ett mörklagt
skogsområde som gynnar vissa ersoner som ägnar sig ått andra aktivitereter.
En belysning skulle göra att man kände sig något trygg."
Bedömning
Medborgarförslaget inkom i oktober 2014. Efter att förslaget inlämnades har
tekniska förvaltningen under 2015-2016 genomfört den föreslagna
upprustningen varför det i dagsläget finns en ny gång- och cykelväg försedd
med belysning från Pepparbacksgatan till Bagarevägen. Arbetet
genomfördes efter att aktuell sträcka funnits med i tekniska förvaltningens
prioriteringslista avseende behov av nya GC-vägar sedan en längre tid.
Eftersom åtgärden är genomförd föreslås att medborgarförslaget är besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara
besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget angående belysning från Pepparbacksgatan till
Bagarevägen besvarat i och med nedanstående:
Efter att förslaget inlämnades har tekniska förvaltningen under 2015-2016
genomfört den föreslagna upprustningen varför det i dagsläget finns en ny
gång- och cykelväg försedd med belysning från Pepparbacksgatan till
Bagarevägen. Arbetet genomfördes efter att aktuell sträcka funnits med i
tekniska förvaltningens prioriteringslista avseende behov av nya GC-vägar
sedan en längre tid.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget angående belysning
från Pepparbacksgatan till Bagarevägen är besvarat i och med nedanstående:
Efter att förslaget inlämnades har tekniska förvaltningen under 2015-2016
genomfört den föreslagna upprustningen varför det i dagsläget finns en ny
gång- och cykelväg försedd med belysning från Pepparbacksgatan till
Bagarevägen. Arbetet genomfördes efter att aktuell sträcka funnits med i
tekniska förvaltningens prioriteringslista avseende behov av nya GC-vägar
sedan en längre tid.
________________
Exp:
Gisela Håkansson
Anna-Karin Sonesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

78(81)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

Kommunfullmäktige

§ 80

Dnr 2017-000159 737

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Sylvia Edwinsson (MP) om återvinning av
plastförpackningar inom matdistributionen i
äldreomsorgen
Tjänstgörande ersättare Sylvia Edwinsson (MP) lämnar följande motion om
återvinning av plastförpackningar inom matdistributionen i äldreomsorgen:
Sammanfattning
När jag nyligen besökte köket på ett trygghetsboende såg jag mängder av
plastförpackningar som används till matdisttrubrition till de äldre i trakten.
Jag frågade kökspersonalen om dessa kommer tillbaka och återanvänds men
fick jag ett nej. Hemtjänsten levererar maten ut till vårdtagarna, sedan slängs
behållaren i soporna. Detta sker varje dag, därför blir det mängder med
plastsopor.
Om vi har läst Ronneby kommuns policy rätt så är hållbarhet ett nyckelord i
vår kommuns riktlinjer. Vi är många äldre som inte vill slänga mat eller
plastbehållare utan att känna obehag eftersom de flesta vet att naturen far illa
av det.
I vår motion föreslår vi:
att Ronneby kommun utreda förutsättningarna för ett återvinningssystem för
de plastförpackningar som används för att delas ut mat till hushållen inom
äldrevården.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Sylvia Edwinsson
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

79(81)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

Kommunfullmäktige

§ 81

Dnr 2017-000151 309

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christer Stenström (M) - Dags att höja
tillgänglighetsgraden till butiker och företag i nya
Viggen-området
Kommunfullmäktigeledamot Christer Stenström (M) lämnar följande motion
om att höja tillgänglighetsgraden till butiker och företag i nya Viggenområdet:
Sammanfattning
l takt med att etableringarna växer och fyller nya "Viggen-området" är det
dags att höja tillgänglighetsgraden till butiker och företag i området.
Jag föreslår följande 2 saker:
1. att en gång och cykelväg kan anläggas från Makro/ Jem och Fix, den
slutar där idag (Ronneby Centrum - Sörby - Viggen)
2. att busshållplatser anläggs intill Viggenområdet, om möjligt på båda
hållen, mot Kallinge linje 22, från Kallinge linje 21.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Christer Stenström
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

80(81)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

Kommunfullmäktige

§ 82

Dnr 2017-000008 101

Anmälan av motioner
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare motioner
lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

81(81)

Muga
k; Zon_ 01-22,

RONNEBY
~~KOMMUN

-l-Ï\\\\Êw\

2

Datum 2017-02-14

j_

Kungörelse från Ronneby

Jm?

kommun

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas
Torsdagen den 23 februari 2017,

am;

kl.

till

sammanträde

18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset,

Ronneby

för behandling av följande ärenden:

Val av justerare

1.

2.

Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dagordningen. Den
som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast
10 minuter före sammanträdets start

3.

Information

4.

Anmälan av medborgarförslag- angående trafiken på Utmarksvägen

5.

Anmälan av medborgarförslag- Knut Hahnsskolans

om 2016 ârs trygghetsmätning
elevråd föreslår

att

Ronneby

kommun ska fortsätta servera fullfeta mej eriprodukter istället för "lättprodukter" på

kommunens

skolor och förskolor

Anmälan av medborgarförslag - Naturliga råvaror och fetter i

6.

förskolan

Anmälan av medborgarförslag - Önskar en mindre variant av brunnshallarna
på torget, som kan hyras ut till intresserade torghandlare

7.

(inglasad)

Medborgarförslag

8.

Anmälan av interpellation till kommunalrådet Roger Fredriksson (M)
Willy Persson (KD) angående trañkhinder på Värperydsvägen

9.

från gruppledare

10. Interpellationer
l l

.

12.

Frågor

Anhållan

om entledi gande från uppdraget som ordförande

Krister Holmqvist (C)
13.

F yllnadsval

till

uppdraget

(M)
14.

Avyttring av fastigheter

som ersättare i socialnämnden

i

Överförmyndarnämnden,

efter

Anna Diurhuus-Gundersen

AB Ronnebyhus

15. Tilldelning

av medel

till

kostenheten för asylsökande barn

16. Tilldelning

av medel

till

kostenheten för barn

med permanent uppehållstillstånd

17.

Gemensam familj erättsverksamhet för Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner

18.

Ronneby 22:49 - Markförsäljning Vi ggenområdet

19.

Hemställan

Ronneby kommun

Postadress

Besöksadress
Webbplats

om utökad låneram.
SE-372 80 Ronneby
BesoksAdress

NW Ê

w\/wv.ronneby.se]

C3;

Telefon
Telefax

Epost

0457-61 80 OO
0457-61 86 33
E-post HH enheten eller person

¡

LM

‘

M

2

zum» «¿m?

20. Placering av två paviljonger vid
Backarydsskolan
21. Taltidningen

-

äskande

om medel

Samverkansôverenskommelse Ronneby Kommun och Polismyndigheten
2017-2018

22.

23. Utlåtande avseende delårsrapport
24. Upprättande

av exploateringskonto

25. Offentligt nyårsfirande

Tobacco Endgame

26.

2016 Cura

27. Besvarande av

-

i

för del

av Risatorp samt Lindebo

Ronneby centrum 2016

ett rökfritt

Sverige 2025

motion från kommunfullmäktige ledamoten Amani El-Ali
Mazloum (S)

om att införa rökförbud på alla kommunens lekparker.

28.

Besvarande av motion från kommunfullmäktige ledamoten
Mats Paulsson (C) angående
tomtpriser i mindre tätorter inom Ronneby kommun

29.

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten
Ylva Olsson (SD) angående
möjligheten till Tekniska förvaltningen får en egen
nämnd

30.

Besvarande av motion från Thomas Lähdet
(MP) avseende ändring av
kulturnämnden

31.

Besvarande av medborgarförslag - Förslag
i

32.

Ronneby

Fritid-

och

om att flygbussama ska stanna på resecentrum

Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson
Silverplanen

om att anlägga nytt utegym på

33.

Besvarande av medborgarförslag angående

34.

Besvarande av medborgarförslag - Hårt trafikerad väg och
höga hastigheter vid
bostadsområdet Rydenskan och Kallebergahallar

35.

Besvarande av medborgarförslag från Gisela Håkansson
gällande önskemål
från Pepparbacksgatan till Bagarevägen

36.

Anmälan av motioner

biltrafik

på Övre Brunnsvägen

om belysning

Kommunledningsförvaltningen
201 7-®2- 14
Nils Ingmar Thorell (L)

/

Ordförande

q”

Christoffer Svensson

Sekreterare

C35

NV
N

Á

Bilaga

.....

..

till

Kommunfullmäktiges

protokoll.

Omröstningslista

nr. 1
februari 2017 klockan 20:19:32.

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 23
14. Avyttring

av fastigheter AB Ronnebyhus

Ledamöter

Parti

Roger Fredriksson

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

Alla

(C)
(C)

Alla

Åsa Evaldsson
Anders Bromée

Lennarth Förberg
Christoffer Stenström
Birgitta Lagerlund

Susanne Lundgren
Anders Lund
Christer Stenström
Kenneth Michaelsson
Tim Svanberg
Hillevi Andersson
Kristina Valtersson

Mats Paulsson
Roger Gardell
Nils Ingmar Thorell
Willy Persson

Krets
Alla
Alla

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

(C)

Alla

(C)
(C)

Alla

(L)

Alla

Alla
Alla

Alla

Malin Norfall

(KD)
(S)

Alla

(S)

Alla

Malin

(S)

Alla

Tommy Andersson

(S)

Alla

El Ali

(S)

Alla

Amani

Mikael Karlsson
Annette Rydell
Ola Robertsson

Monika Lindqvist

Jan-Eric Wildros
Ingrid Karlsson
Stefan Osterhof
Marie Olsson
Magnus Pettersson

Thomas Svensson
Kranislav Miletic

Olsson
Peter Bowin
Angela Leyton
Erik Ohlson
Lova Necksten
Helena Augustsson
Lindis

Christer Leksell

Tomas Lund

Nicolas Westrup

Ros-Marie Leksell
Ylva Olsson
Therese Lagerkvist

Magnus

Stridh

Sandra Bergkvist

Sune Håkansson
Anna Carlbrant

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

(V)

(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(RP)
(RP)

Nej

Alla

(L)

Bo Johansson
Månsson

Ja

Ersättare

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Lena Rosén

Alla

Alla
Alla

Sylvia

Edwinsson

X
X
X
X
X

Alla

Alla
Alla

Alla

Haide Friberg

Alla

Alla
Alla

Alla

X

Alla

Alla

SUMMA:

17

7

Avst

Frånv

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

X
X
X
X
X

X

X
X
X

24

1

Justeringsmännens signatur:

Sida

1

av

1

Bilaga

till

Kommunfullmäktiges

protokoll.

Omröstningslista

nr. 2
februari 2017 klockan 20:20:12.

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 23
14. Avyttring

av fastigheter

AB Ronnebyhus

Ledamöter

Parti

Krets

Roger Fredriksson

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

Alla

Alla

(C)

Alla

(C)

Alla

Åsa Evaldsson
Anders Bromée

Lennarth Förberg
Christoffer Stenström
Birgitta Lagerlund

Susanne Lundgren
Anders Lund
Christer Stenström

Kenneth Michaelsson
Tim Svanberg
Hillevi Andersson
Kristina Valtersson

Mats Paulsson
Roger Gardell
Nils lngmar Thorell
Willy Persson
Malin Norfall

Bo Johansson
Malin Månsson

Tommy Andersson

Amani

El Ali

Mikael Karlsson
Annette Rydell

Ola Robertsson
Monika Lindqvist
Jan-Eric Wildros
lngrid Karlsson
Stefan Osterhof
Marie Olsson

Magnus Pettersson
Thomas Svensson
Kranislav Miletic

Olsson
Peter Bowin
Angela Leyton
Erik Ohlson
Lova Necksten
Helena Augustsson
Lindis

Christer Leksell

Tomas Lund

Nicolas Westrup

Ros-Marie Leksell
Ylva Olsson
Therese Lagerkvist

Magnus

Stridh

Sandra Bergkvist

Sune Håkansson
Anna Carlbrant

Alla
Alla

Alla
Alla
Alla
Alla

Alla

(C)

Alla

(C)

Alla

(L)

Alla

(L)

Alla

(KD)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(RP)
(RP)

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

Alla

(C)

(MP)
(MP)
(SD)
(SD)

Ja

Ersättare

Lena Rosén

Alla
Alla

Sylvia

Edwinsson

X
X
X
X
X

Alla
Alla
Alla

Alla

Haide Friberg

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

SUMMA:

X
X
X
X

26

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X

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

X

22

0

1

Justeringsmännens signatur:

Sida

1

av

1

Bilaga

1,

kommunfullmäktige

Ronneby 2016-02-23

lnstruktioner

till

AB Ronnebyhus

§

st'a'mmoombud vid extra bolagsstämma

58

i

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i beslut den 2016-02-23,
avseende försäljning av lägenhetsbestånd m.m.
-

—

-

Slutföra de försäljningar av de fastigheter
med beslut den 23 februari 2012, § 42

Bolaget fär i uppdrag
2017/201 8.

att

i

avyttra ytterligare

§ 58, fastställt följande ägardirektiv

Kallinge

som ej

300 lägenheter

är verkställda

till

och med

i

enlighet

årsskiftet

Medel från avyttringen av de 300 lägenheterna ska användas för bolagets
nybyggnation av bostäder

Kommunfullmäktige ska enligt Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag (KF § 86/2006) b1. a. upprätta instruktioner inför bolagsstämmor (ägardirektiv till
bolagsstämma) och fastställa särskilda ägardirektiv avseende målsättning för verksamheten,
ekonomiska målsättningar och avkastningskrav.

Bedömning

Följande instruktioner lämnas till
extra bolagsstämma våren 2017.

Ombudet
o

får själv besluta

i

kommunens bolagsstämmoombud

stämman

godkännande av röstlängd

o

val av justeringsman
prôvning av om extra stämman

blivit

behörigen kallad

Ombudet ska besluta att anta av kommunfullmäktige

fastställda ägardirektiv

Verksamhetsmål, ekonomiska mål, avkastningskrav och val av styrelse samt
verkställighetsåtgärder med anledning av bolagets bildande.

Beslut
Kommunfullmäktige

lv

1/

beslutar

ÿ
7

nämnda bolags

formaliafrågorna:

val av ordförande vid

o
o

vid ovan

i

enlighet

‘¿í
__

Y

avseende

med ovanstående instruktioner.

/L„„/

~~~

Kommunsamverkan

Individutveckling

m
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2016-11-10

Avtal 0m samverkan avseende familjerättsliga frågor i Cura
Individutvecklings regi för Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby

kommun.

Bakgrund och

syfte

Karlshamns, Sölvesborgs och Ronneby kommun överenskommer om att från och med
den 2017-03-01 samordna sina familjerättsenheter i Kommunalförbundet Cura

Individutvecklings regi. Övriga medlemskommuner ka
att

ingå i den samordnade familjerättsverksamhete

~

~

enlighet

med detta avtal och i enlighet med

Curas direktion.

~~

o
0

_

han

gmng och myndighetsutövning

uppnå enighet i frågor om vårdnad, boende och
umgänge
SOL,6 kap 18 § FB)
Tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas efter det att ett
mål eller ärende rörande om vårdnad, boende eller umgänge har avgj orts
(5 kap 1 § SoL)
Utse viss person att medverka vid umgänget efter att domstol beslutat om
umgängesstöd (6 kap 15 c § FB)
Uppföljning av hur umgänget fungerar och att stödet inte består längre än
nödvändigt (6 kap 15 C § F B)
lnleda utredning efter ansökan om kontaktperson vid umgänge (11 kap 1 § SOL)
.r

o

'

~

nfor

o

rsomhelst anmäla intresse av

~~~ra Individutvecklings regi

att

1

Ë»

~

b Kommunsamverkan

i

~~

Individutveckling
l

o

Beslut
vid

Om bistånd (beviljande eller avslag) avseende kontaktperson att närvara

umgänge

§

om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson vid umgänge.
om upphörande av kontaktperson vid umgänge (4 kap § SoL)
Beslut om åtgärd till stöd för barn när endast en av två vårdnadshavare
Beslut

o
o

1

samtycker

till

detta (6

kap 13 a

§

FB)

~~

v

Upplysningar, på begäran av domstol, kring vårdnad boende och umgänge
(6 kap 19 § FB)

0

Upplysningar inför interimistiskt beslut i d

o

~
o

o

1

Beslut

o

o

(4 kap

SOL, 3 kap 6 b § SOL)
Uppföljning av insatsen kontaktperson att närvara vid umgänge
(3 kap 6 c § SoL)

0

o

~

och umgänge (6 kap 20 § FB)
Avtal om vårdnad, boende och um
15 § FB)

~~

:beträffande vårdnad, boende

Godkänna avtal

orngatt und
eller för längre per :der än 3

ånad'

hg, adoption (6 kap 12 § SoL)
Beslut om me g ande vid adoption, bifall eller avslag (6 kap 6 och l2 §§ SOL)
Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn (6 kap 13 § SOL)
'

om samtycke till adoptionsförfarandet får fortsätta (6 kap

0

Prövning av

o

Tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp
adoption avgjorts (5 kap 1 § SoL)

9

Yttrande

o

Förbindelse

till

skriva uppföljningsrapporter

twâå

till

§

SoL)

som kan finnas sedan mål om

domstol vid nationella adoptioner (4 kap 10
att

14

§

FB)

givarlandet

b Kommunsamverkan

/

~~~
Idividutveckling
I

o

~

~

Yttrande i namnfrågor på begäran av domstol (45 och 46 §§ namnlagen)
Yttrande till passmyndighet vid utfárdande av pass utan vårdnadshavarens

medgivande

(3

§2 st passförordningen)

§2 Verksamhetsstyrning och budget
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet specificeras årligen
verksamhetsplan och budget för verksamheten.

Övergången av anställning sk
kommunerna och efte "

i

_

à familjerättsnärrmd under Curas direktion.
öter inklusive en ordförande och en vice ordförande

Nämnden regleras av reglemente och delegationsordning som antas av direktionen.
Familjerättsnänmdens mandatperiod ska vara fyra år räknat från den l januari året
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i landet.
Familjerättsnämndens verksamhet ska dock upphöra tidigare om uppsägning av
detta avtal sker före mandatperiodens utgång.
efter det att

Cura Individutveckling tillhandahåller erforderliga lokaler för familjerättsnämnden
och dess verksamhet.

i'

~
~~

i Kommunsamverkan

Idiviutveckling

~

~

§ 5 Kostnadsfördelning

Kostnaderna

d v s kostnader för personal, ledning,
förtroendevalda, lokaler, administration, Verksamhet) för familjerättsnämnden och
familj erättens verksamhet ska fördelas mellan de samverkande kommunerna efter
(totala faktiska kostnader,

antal invånare.

~

~~~~

§ 6 Ersättning
Ersättning enligt § 5 ovan ska, av vardera

Individutveckling kvartalsvis.

sam

e

kommun,

erläggas

till

Cura

~

§ 7 Insyn
Samtliga medlemskommune
till löpande insyn i verksamhete

~

nämnden.

§ 8 Arkivhalf

Om familjeratt

¿"i

~~
~~

ens verksamhet upphör förs verksamheten över

till

de

kommuner där
mheten skulle bedrivits om inte familj erättsnämnden funnits.
Handlingar som tillhör pågående personakter och personärenden eller som inte nått
tidpunkten för gallringsplikt enligt 12 kap SOL överförs då till den kommun där

om familjerättsnänmden inte funnits. Andra handlingar, t ex
ska överlämnas till arkivmyndigheten Karlshamns kommun inom tre

ärendet skulle handlagts
protokoll,

månader (14

i

i

§ arkivlagen).

~

~~

~

. Kommunsamverkan

/

~~
»a

~~

lndivutveckling

~

§ 9 Omfiirhandling

Samverkande

inträffar

§

kommun har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal om det

omständighet

som väsentligen förändrar förutsättningarna för detsamma.

10 Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avt
parterna i samråd. Kan inte enighet uppnås ska

§ 11 Avtalet giltighet

Detta avtal gäller från och med den

'

xx

"ka

i första hand avgöras av
vgöras av allmän domstol.

e -XXXX under fo

mänader.

Träffas överens
det att part

~

nde kommunerna

att

rsonalen anställning

vid avtalets upphörande erbjuda

som fördelningen enligt 5

Vid upphörande av familjerättsverksarnheten i Cura Individutvecklings
ansvaret för verksamheten till respektive kommun.
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§ anger.

regi återgår

/

b Kommunsamverkan

~~~

ldividutveckling

Avtalet har upprättats

~
i

fyra (4) original varav parterna tagit var

Karlshamn den --------------- -— 2016

Per-Ola Mattsson

Kommunalråd i Karlshamns kommun

Ronneby den --------------- -- 2-

~

Sölvesborg den

sitt.

------------- —-

2016

2016

Resultatbudget

Intäkter
Ersättning

kommunerna

Kostnader
Personalkostnader

Driftkostnader

1

Summa kostnader
Resultat

207 313

3

186 O00

4 393 313
-

4 393 313

~
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Fôrbundsordning

Kommunsamverkan Cura

lndividutveckling (tidigare Vårdförbundet Blekinge)

Gäller från 2011-03-18
§ l.

Medlemmar,

säte

och ändamål

Kommunalförbundets namn är Kommunsamverkan Cura Individutveckling (Cura) och har sitt säte i
Karlshamn.

Curas medlemmar är Karlskrona, Ronneby, Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner.
Curas ändamål är att på medlemmarnas uppdrag organisera och bedriva samordnade Verksamheter
främst inom de psykosociala och neuropsykiatriska områden, där kommunerna ser ekonomiska eller
Verksamhetsmässiga fördelar.
o
o

o

Fungera som huvudman för verksamhet som avser gymnasieskola för ungdomar inom
autismspektrumtillstånd (AST) (Skollagen (20l0:80O 2:2§)
Fungera som huvudman för verksamhet som avser hem för vård eller boende, familjehem och
jourhem (SoL 6:l§)
Fungera som huvudman för boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS
9:8§)

o
o
o

o
o

Fungera som huvudman för boende i bostad med särskild service för vuxna (LSS 9:9§)
Fungera som huvudman med myndighetsutövning för familj erätt (FB, SoL mm.)
Bedríva familj erådgivning (SoL 5:3§)
Bedriva verksamhet för personliga ombud
Bedriva verksamhet för kompetenshöj ande insatser gentemot kommunerna (utbildning,
handledning mm)

Curas ändamål kan förändras över tid. När ändamålet med Curas verksamhet förändras krävs ändring
av förbundsordningen.

Cura är ansvarigt för verksamheternas planering, drift och utveckling samt regional samverkan och
samordning för att tillgodose medlemmarnas behov.
Cura får svara
§2.

för upphandling av varor

och tjänster, inom de områden som anges i denna paragraf.
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Organisation

Cura är organiserat med förbundsdirektion som tillika är förbundsstyrelse. Direktionen skall också vara
styrelse för Klaragymnasiet med internat. Här utöver får direktionen inrätta de nämnder, utskott och
sj älvförvaltningsorgan som den finner lämpligt.

§ 3.

Ledamöter och

ersättare

Direktionen ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Fullmäktige i Karlskrona kommun utser tre
ledamöter och tre ersättare, fullmäktige i Ronneby och Karlshamns kommuner utser två ledamöter och
två ersättare var och fullmäktige i Sölvesborg och Olofströms kommuner utser en ledamot och en
ersättare var.

Mandatperioden för ledamot och

ersättare är fyra år räknat från den l januari året efter det att allmänna
fullmäktige ägt rum i hela landet. Direktionen välj er inom sig ordförande, vice ordförande och
andre vice ordförande för mandatperioden. Ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden
skall tillika utgöra direktionens presidium.

val

till

§ 4.

Revisorer

Cura Individutveckling ska revideras av fem revisorer. Varje kommun utser en revisor.
Revisorerna väljs för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter
valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det
första året

i

mandatperioden inleds

med dubbla grupper revisorer.

§ 5.

Rätt

att

väcka ärenden

F örbundsmedlem har rätt att genom fullmäktige

eller

kommunstyrelse väcka ärenden i direktionen.

§ 6.

Protokoll och kungörelser

Tillkännagivande av Cura Individutvecklings justerade protokoll och kungörelser skall ske på

Karlshamns kommuns anslagstavla.
§ 7.

Andel

i

tillgångar eller skulder

Curas medlemmar har vid varje tidpunkt andelar i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
det garanterade skatteunderlag, justerat för utjämningsbidrag eller utj änmingsavgift, som SCB räknar
fram. Fördelningsmodellen tillämpas också vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar.

~
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Skatteunderlagets beräkningsgrund skall ta utgångspunkt
det âr frågan aktualiseras.

Motsvarande fördelning gäller för täckande av brist i det
skulder i verksamheten.

i

det underlag

fall

som föreligger den 31 j anuari

Cura saknar tillgångar

att

betala sina

Kostnader för Curas verksamheter skall i första hand täckas av vårdavgifter (hem för vård eller boende,
familjehem eller jourhem SOL 6:1 §, boende i bostad med särskild service for barn eller ungdomar,
LSS 9:8 ê, bostad med särskild service för vuxna LSS 9:9 § eller programavgifter och tilläggsbelopp

(Klaragymnasiet). När det gäller Personliga ombud erhåller Cura årligen ett statligt bidrag vilket täcker
ca 40 procent av den totala kostnaden. Resterande del finansieras genom avgifter från de kommuner
som ingår i samverkan. Fördelningen av kostnaden är relativ och bestäms utifrån respektive kommuns
befolkningsunderlag den l januari det aktuella verksamhetsåret. Fördelningen av kostnaden för

och täcks på motsvande sätt av en avgift som bestäms utifrån respektive
kommuns befolkningsunderlag den l januari det aktuella verksamhetsåret. När det gäller utbildningar,
handledning mm. tar Cura betalt för platser eller sålda tjänster.
Familjerätt är relativ

§ 8.

Budgetprocess

Cura

budget och en planmåssig beskrivning av de följande två kalenderåren.
Senast den 30 september skall samråd ha skett med medlemmarna som då beretts tillfälle att länma
synpunkter på förslag till budget och plan. Budgeten skall vara fastställd före oktober månads utgång.
Budgetsammanträdet är offentligt och skall kungöras på det sätt som anges i direktionens reglemente
och i § 6 ovan.
skall årligen fastställa

§ 9.

Utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur Cura. Uppsägningen skall
uppsägningstiden är två år räknat från årsskiftet efter uppsägningen.

ske senast den

l

juli

och

Vid utträde ur Cura skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan Cura Individutveckling
och medlemmen bestämmas utifrån de andelar i Cura samlade tillgångar och skulder som gäller vid
ingången av det år då medlemmen utträder ur Cura Individutveckling.
Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna besluta om de förändringar i förbunds-ordningen som
föranleds av utträdet. När förbundsmedlemmen utträtt ur Cura upphör medlemmens ansvar för Curas
skulder om inte annat har överenskommits mellan den utträdande medlemmen och de kvarvarande
medlemmarna.
§10.

M)
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Likvidation och upplösning

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan Cura, den utträdande medlemmen och övriga medlemmar
inte har nåtts när uppsägningstiden

i

§ 9 första stycket är

till

ända

skall

Cura omedelbart träda i

likvidation.
skall träda i likvidation om mer än hälften av
respektive fullmäktige fattat beslut härom.

Cura

medlemmarna genom samstämmiga

beslut

i

Likvidationen skall verkställas av direktionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av Cura behållna tillgångar i anledning av likvidation
fördelningsgmnden

skall

den

i

§

7 angivna

gälla.

i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till
medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligtvis fortsätta
om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När Cura trätt
likvida

När direktionen fullgjort

sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning för sin
Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet
med en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och
redovisningshandlingama delgetts samtliga förbundsmedlemmar är Cura upplöst.

förvaltning.

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen
får

väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom

delgavs medlemmen.

ett år

från det slutredovisningen

Om det framkommer någon tillgång för Cura efter dess upplösning eller om talan väcks mot Cura eller
om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd

När likvidationsuppdraget

är fullgjort skall direktionen besluta

överta vården av de handlingar

som tillhör Cura.

skall likvidationen fortsätta.

om vilken av medlemmarna som skall

§ 11.

Tvister

Vid tvister mellan Cura och medlem
avgöras vid allmän domstol.

skall,

om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, tvisten

§ 12.

Ekonomiska förmåner
Direktionen beslutar årligen vid sitt första sammanträde om årsarvode utifrån gällande basbelopp till
ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden med giltighet från den l januari respektive
år. Arvoden till ledamöter, ersättare i direktionen, och andra ekonomiska förmåner skall utgå enligt de
regler

som tillämpas inom Karlshamns kommun.
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Direktionen beslutar också årligen vid sitt första sammanträde om årsarvode utifrån gällande basbelopp
till revisorsordföranden. Till övriga revisorer och revisorsersättare skall ersättning utgå enligt de regler
som tillämpas för ledamöter i nämnder inom Karlshamns kommun.
Direktionen beslutar
eller

om arvode och andra ekonomiska förmåner för ledamöter

sj älvförvaltningsorgan

som direktionen inrättar enligt

i

de nämnder, utskott

§ 2.

§ 13.

Ändring av förbundsordningen
Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje medlems fullmäktige.
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Ändring av socialnämnds reglemente

Ansvarsområden
1

§

Socialnämnden ansvarar för och fullgör den del av kommunens uppgifter enligt Socialtj änstlagen
(2001 :453) vad avser individ- och familjeomsorg samt handikappomsorg och vad som i lag sägs
om Socialnämnd inom dessa områden (Äldrenämnden svarar for äldreomsorg). Socialnämnden har
överlämnat ansvaret for familj erättsverksamhet till kommunalförbundet Cura individutveckling
enlighet med upprättat avtal mellan Ronneby kommun och Cura individutveckling.
i
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KONTRAKT FÖR KÖP AV FASTIGHET
Parter
Säljare:

Ronneby kommun, ägare
kommunen.

Adress:

Stadshuset, 372 80

Telefon:

0457 61 80 O0

Org.nr:

212000-0837

Köpare:

Selmtec AB, ägare enligt köp

Adress:

Mats Gunnarsson, Karlshamnsvägen

Telefon:

0708-352400, 0457-455601

Org nr:

556685-5242

l

enligt

köp

till

Ronneby

22:49, nedan kallad

Ronneby

till

blivande Odlingen
8,

4,

nedan kallad köparen

372 31 Ronneby

Överlåtelseüirklaring och fastighetens omfattning

Kommunen överlåter och försäljer härmed till köparen
ca 3324 kvm som markerats med svart på bifogad karta.

fastigheten

Ronneby 22:49 om

Köpeskilling
Köpeskillingen på 80 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på tillträdesdagen.
2.2

Köparen ska betala in summan på Kommunens postgiro 110020-5.

2.3

Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöriga kartor och andra
handlingar jml 4 kap 20 § JB.
Tillträdesdag
Tillträde

till

mm

fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2

vunnit laga kraft.

F örtida tillträde kan ske genom

skriftlig

överenskommelse

Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft.

efter det att

och

3.3

Ronneby

genom fastighetsreglering.

3.2

Köpet

3.3

Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriförrättningen.
Parterna ska gemensamt underteckna ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering. Köparen svarar för kostnaden för fastighetsregleringen.

lvl/(i

enligt det här avtalet ska ske

[Ê

Exploateringsskyldighet m.m.

Köparen ska exploatera markområdet för byggande av verksamhetslokaler. Köparen får
inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten har
fullgjorts. Byggnadsskyldigheten ska anses fullgjord när platta och stomme till
byggnaden är uppförd.
4.2

Om köparen inte inom 18 månader från tillträdesdagen har fullgjort byggnadsskyldig-

heten eller

om han innan denna full gj orts utan kommunens medgivande överlåter

kommunen rätt till ett vite på 50 procent av köpeskillingen.
Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av
fastigheten har

4.3

kommunen.

Parterna skall därvid träffa

ett skriftligt avtal

angående den nya tidsfristen.

Fastighetens skick

Köparen godtar F astighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon
form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon fonn.

mm

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

Kommunen.

Utgifter och inkomster

som löper på fastigheten

Inskrivningsâtgärder

mm

Köparen.

Köparen ska svara för de
kostnader
7.2

lagfarts-, intecknings-

efter tillträdesdagen ska bäras

av

och andra inskrivningsåtgärder och

-

som krävs med anledning av detta avtal.

Köparen ska lämna grannemedgivande vid eventuell byggnation av intilliggande
fastigheter

i

enlighet

med gällande plan för området.

Tvist
Tvist

med anledning av detta köp ska avgöras

av allmän domstol.

Förutsättningar för avtalets giltighet
För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige
godkänner det. Om Kommunfullmäktige godkänner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under förutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.
9.2

Om förutsättningarna enligt 9.1 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska gälla att

vardera part ska stå sin kostnad.

10
10.1

Anslutningsavgifter
Avgifter för anslutning
skall erläggas

11
l

1.1

i

till el,

ﬁber, avlopp och fjärrvärme ingår

särskild ordning enligt taxor.

ej

i

köpeskillingen och

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

Kommunen

Köparen

Ronneby den

.......................

.

.

................................ ..

Säljarens egenhändi ga namnteckningar bevittnas:

....................

..

~~~~

Tamnkr*

kam mompymm Ü
'Z,o\3.~o1,— 73
f ¿z
m

„.„„uf.\uun„nuuuun.‚uu

_

g

nnnuunnu

‚

.

I
«on

\
_‚

„

I

___

. __. .

_.

_.

._.

‚

._

_

._

_ æ . .

_.

_

._

tlﬂurlllllin

«..llll\I

Huhn!!!)

Illrnn

HP...”

M

¿ge

