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§ 172

Dnr 2017-000002 101

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

Ärende 19- Långsiktig plan för CEFUR utgår.

-

Anmälan av medborgarförslag - Flytta fram minnesmärken över
Ronneby kommuns utländska vänorter i ljuset och solskenet lyfts in
som ärende tre på dagordningen.

-

Anmälan av medborgarförslag - Minnesplakett över upptäckten av
första hälsokällan i Ronneby lyfts in som ärende fyra på
dagordningen.

-

Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i fritid- och
kulturnämnden, Åsa Cederberg (S) lyfts in som ärende nio på
dagordningen.

-

Anhållan om entledigande som ledamot i fritid- och kulturnämnden
och som ersättare i kommunfullmäktige, Johan Svedberg (S) lyfts in
som ärende tio på dagordningen.

-

Ekenäs Camping - Avtalsförslag mm lyfts in som ärende 75 på
dagordningen.

Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S) föreslås att justera dagens
protokoll.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna dagordningen samt utse Malin
Norfall (S) och Roger Fredriksson (M) till att jämte ordföranden justera
protokollet.
________________
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§ 173

Dnr 2017-000011 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga frågor lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 174

Dnr 2017-000421 109

Anmälan av medborgarförslag - Flytta fram
minnesmärken över Ronneby kommuns utländska
vänorter i ljuset och solskenet
Gilbert Nilsson lämnar följande medborgarförslag om att flytta fram
minnesmärken över Ronneby kommuns utländska vänorter i ljuset och
solskenet:
Sammanfattning
För ett antal år sedan anlade Ronneby Kommun en så kallad vänortspark på
en undanskymd plats vid Stadshusets bakgård, norr om Gamla
Karlshamnsvägen.
Platsen är nu igenvuxen med stora yviga träd som skymmer minnesmärkena.
Den ligger i norrläge och är skuggig och finns alldeles intill
genomfartsvägen, Gamla Karlshamnsvägen.
Det är viktigt att minnesmärkena blir placerade på en värdig och
representativ plats närmare Stadshuset. Där kan lokalbefolkningen och
turister hitta och ta del av informationen om Ronneby Kommuns vänorter i
Tyskland, Polen, Ryssland samt våra nordiska grannländer.
De befintliga minnesmärken som nu finns på platsen vid gamla
Karlshamnsvägen är följande:
1. En exklusivt påkostad "vägvisarstolpe" i grönmålad metall, med
vänorternas namn på skyltar och med avståndet i kilometer från Ronneby till
respektive vänort.
2. En vacker äldre gatlykta som förmodligen är från Berlin, med en
metallskylt med texten: Ronneby-Berlin-Zehlendorf, partners och vänner
11/9 1976 - 27/6 1977
3. En halvmeter hög sten med staden Schopfheims stadsvapen.
4. En sten, cirka 1 meter hög. Stenen är skadad/vandaliserad, så det kan inte
utläsas varifrån den kommer.
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Ronneby Kommuns vänorter:
-

Mänttä i Finland.

-

Aakirkeby i Danmark, Bornholm.

-

Höyangeri Norge.

-

Elblag i Polen.

-

Berlin-Zehlendorf i Tyskland. '

-

Schopfheim i Tyskland.

-

Slavsk i Ryssland.

Undertecknad Gilbert Nilsson föreslår Ronneby Kommun beslutar:
ATT den nya vänortsparken placeras på de i dag lediga befintliga gräsytorna
vid de västliga entréerna till Stadshuset. Platsen är lätt att hitta till, för
lokalbefolkning och turister.
ATT en skylt sätts vid "vägvisarstoplen", som informerar om i vilka länder
våra vänorter finns.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Gillbert Nilsson
Kommunstyrelsen
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§ 175

Dnr 2017-000422 109

Anmälan av medborgarförslag - Minnesplakett över
upptäckten av första hälsokällan i Ronneby
Eva Lind, Carl Fornling och Alf Abrahamsson lämnar följande
medborgarförslag om ett minnesplakett över upptäckten av första hälsokällan
i Ronneby:
Sammanfattning
Brf Brunnsparken har i vinter, i en bokcirkel, studerat och forskat i ämnet
Ronneby Brunns historia med park, byggnader och omgivningar. Vi har bl.a.
velat fördjupa oss i hur det hela började och hitta platsen där den första
källan upptäcktes. Vi tror oss nu veta detta och har med hjälp av gamla
kartor och beskrivningar samt modern datateknik, där kommunen varit
behjälplig, lokaliserat denna plats. Ytterligare information finns publicerad i
tidningen SYDÖSTRAN torsd. 4:e maj 2017.
l samband med detta har vi även velat tränga djupare in i själva upptäckten
av källan. Vi har då också funnit ett namntel i tidigare historiebeskrivningar
på den s.k. "faktorismeden". Detta finns publicerat i Blekinge Posten nr 19,
11 maj 2017.
Vi tycker att kommunen, på denna plats, bör sätta upp en minnestavla eller
plakett i stil med övriga sådana inom brunnsområdet. Brunnen och
brunnsområdet är ju allas vår stolthet och platsen där allt detta startade är
värd detta. Platsen är också synnerligen väl belägen, på kommunens mark, i
blickfånget nära Södra Glasbruksgatan. Vi deltager gärna i ytterligare
diskussioner i detta ärende.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Eva Lind
Carl Fornling
Alf Abrhamsson
Kommunstyrelsen
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§ 176

Dnr 2017-000404 109

Anmälan av medborgarförslag - Att boken Ge ditt barn
100 möjligheter istället för 2 köps in och behandlas på
förskolorna i Ronneby kommun
Signe Karlsson lämnar följande medborgarförslag om att boken ”Ge ditt barn
100 möjligheter istället för 2” köps in och behandlas på förskolorna i
Ronneby kommun:
Sammanfattning
Jag föreslår att boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 (Olika
förlag) köps in och behandlas på förskolorna i Ronneby kommun.
Medvetenheten om könsroller och de begränsningar det skapar för barnen
behöver lyftas och personalen behöver fortbildning.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
utbildningsnämnden för vidare hantering.
________________
Exp:
Signe Karlsson
Utbildningsnämnden
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§ 177

Dnr 2017-000427 101

Anmälan av interpellation ställd av
kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) till
Roger Fredriksson (M) angående Ronneby kommuns
hemsida och "barnens tosia"
Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) lämnar följande
interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson
(M):
Sammanfattning
På Ronneby kommuns hemsida kan man läsa om "BARNENS TOSIA". Där
kan man läsa om alla de aktiviteter som finns för barnen under Tosia.
Förutom Svenska står det också på Afganska och Syriska. Våra 5 godkända
minoritetsspråk Finska, Meänkieli, Samiska, Romani och Jiddisch finns inte
med, så varför just dessa. På sidan hittar man också 18 Syriska flaggor och
17 Afganska flaggor. Antal Svenska flaggor är NOLL.
Det som är mest uppseendeväckande är att bland de 5 barn man ser på bilden
är en liten flicka ritad med slöja och heltäckande klädsel! Slöja och
heltäckande klädsel är knappast något kvinnor och i synnerhet inte små
flickor bär av egen vilja, även om undantag finns. Anser du att denna
kränkande behandling av små flickor är något som vi i Ronneby ska ställa
upp på?
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas samt att svar
på densamma skall ges på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2017.
________________
Exp:
Roger Fredriksson
Christer Leksell
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§ 178

Dnr 2017-000007 101

Frågor
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte ställts några
frågor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 179

Dnr 2017-000358 101

Fyllnadsval efter entledigande från uppdrag som
ledamot i socialnämnden, ersättare i kommunstyrelsen
samt ersättare i AB Ronneby helsobrunn, Kevin Lill (S)
Sammanfattning
Kevin Lill (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdragen som
ledamot i socialnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen och AB Ronneby
Helsobrunn.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-31
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Kevin Lill (S) från uppdraget som
ledamot i socialnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen AB Ronneby
Helsobrunn.
Fyllnadsval bordläggs till sammanträdet i juni
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att:
1. Anna-Karin Wallgren (S) utses till ny ledamot i socialnämnden.
2. Inger Ekberg (S) utses som ny ersättare efter Anna-Karin Wallgren
(S) i socialnämnden.
3. Kranislav Miletic (S) utses som ny ersättare i kommunstyrelsen och
AB Ronneby Helsobrunn.
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:
1. Utse Anna-Karin Wallgren (S) till ny ledamot i socialnämnden.
2. Utse Inger Ekberg (S) till ny ersättare i socialnämnden efter AnnaKarin Wallgren (S).
3. Utse Kranislav Miletic (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen samt
AB Ronneby Helsobrunn.
________________
Exp:
Kevin Lill
Anna-Karin Wallgren
Inger Ekberg
Kranislav Miletic
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Personalenheten
Ekonomienheten
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§ 180

Dnr 2017-000416 101

Anhållan om entledigande från uppdraget som
ersättare i fritid- och kulturnämnden, Åsa Cederberg (S)
Sammanfattning
Åsa Cederberg (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som ersättare i fritid- och kulturnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Åsa Cederberg (S) från uppdraget som ersättare i fritidoch kulturnämnden.
2. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i fritid- och kulturnämnden
bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2017.
________________
Exp:
Åsa Cederberg
Malin Norfall
Fritid- och kulturnämnden
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Personalenheten
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§ 181

Dnr 2017-000414 101

Anhållan om entledigande som ledamot i fritid- och
kulturnämnden och som ersättare i
kommunfullmäktige, Johan Svedberg (S)
Sammanfattning
Johan Svedberg (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som ledamot i fritid- och kulturnämnden samt ersättare i
kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Johan Svedberg (S) från uppdraget som ledamot i fritidoch kulturnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.
2. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i fritid- och kulturnämnden
bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2017.
3. Protokollsutdrag ges in till länsstyrelsen med begäran om ny
sammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
________________
Exp:
Johan Svedberg
Malin Norfall
Länsstyrelsen
Fritid- och kulturnämnden
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Personalenheten
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§ 182

Dnr 2017-000299 007

Yttrande med anledning av revisionsberättelse för år
2016
Sammanfattning
Yttrande med anledning av revisionsberättelse 2016
Revisorerna har i sin revisionsberättelse 2016 skrivit följande: ”Vi riktar
anmärkning mot utbildningsnämnden för ohörsamhet gentemot gällande
regelverk samt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll”.
Med anledning av detta så har Kommunfullmäktiges presidium berett frågan
i enlighet med KL Kapitel 5 § 25 a. Pga. jäv har inte 1:e vice ordförande
Christoffer Stenström deltagit i beredningen.
Vi har valt att koncentrera oss på Lag, 2014:458 Kapitel 2 § 8 a ”Kommuner
ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och
elevernas olika förutsättningar och behov”.
Det är enligt vår mening det viktigaste skälet till att revisorerna riktar
anmärkning mot utbildningsnämnden. Övriga synpunkter från revisorerna
lämnar vi därhän då de enligt vår mening inte bör föranleda anmärkning.
Vi konstaterar att utbildningsnämnden har varit oeniga vid behandlingen av
yttrandet till Kommunfullmäktige. Som stöd för sin uppfattning har nämnden
lämnat ett protokoll 2017-05-18. Inte med ett ord bemöter nämndens
majoritet den allvarligaste kritiken som revisorerna lämnar. De protokoll
som nämnden hänvisar till ger inte vid handen att nämnden fattat beslut om
resursfördelning.
Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-22 § 3 ”Ärendet om
fördelningsprinciper har föredragits för utbildningsnämnden och besvarats
av förvaltningschef Tommy Ahlquist. Förda diskussioner tas till dagens
protokoll”
Utbildningsnämndens protokoll 2016-06-02 § 81 ”Informationen tas till
dagens protokoll”.
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Utbildningsnämndens protokoll 2016-06-16 § 82 ”Utbildningsnämnden
bifaller Alliansens förslag till utökad ram för Budget 2017, vilket innebär en
ökning med 39 130 Mkr”.
Protokollet mars 2017 angående ny delegationsordning ligger utanför
granskningen som gäller 2016.
Det är anmärkningsvärt att nämnden i sin syn på frågan är delad i två
grupper. Minoriteten skriver att revisorernas kritik vad gäller
resursfördelning är delvis berättigad.
Vi delar revisorernas uppfattning att anmärkning mot utbildningsnämnden är
befogad med ovanstående motivering.
I ärendet deltar inte följande ledamöter och ersättare på grund av
jäv
Utbildningsnämnden
Ledamöter
Lennart Förberg (M), Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V), Christer
Stenström (M), Lars Saager (M), Magnus Stridh (SD), Tim Svanberg (C),
Rune Kronkvist (S), Jan-Eric Wildros (S) samt Ylva Olsson (SD).
Ersättare
Helen Fogelberg (M) och Ingrid Karlsson (S).
Tillkommer
Christoffer Stenström (M) och Sune Håkansson (RP).
Deltar i debatten
I debatten deltar Nils Ingmar Thorell (L), Lennart Förberg (M), Jan-Eric
Wildros (S), Erik Ohlson (V), Tim Svanberg (C), Kenneth Michaelsson (C),
Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) samt
revisionens ordförande JanAnders Palmquist (S).
Yrkanden
Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige tillstyrker
presidiets yttrande och revisorernas anmärkning mot utbildningsnämnden.
Malin Norfall (S) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag.
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Kenneth Michaelsson (C) och Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på
kommunfullmäktiges presidiums yttrande och förslag.
Propositionsordning
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige tillstyrker
presidiets yttrande och revisorernas anmärkning mot utbildningsnämnden.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs.
De som önskar bifalla kommunfullmäktiges presidiums förslag om
tillstyrkan av yttrandet och revisorernas anmärkning mot
utbildningsnämnden röstar JA.
De som önskar avslå kommunfullmäktiges presidiums yttrande och förslag
om tillstyrkan av revisorernas anmärkning mot utbildningsnämnden röstar
NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga
B, avges sjutton (17) JA-röster, arton (18) NEJ-röster, två (2) avstår och tolv
(12) är frånvarande, varefter 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) finner att
kommunfullmäktige avslår presidiets förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå kommunfullmäktiges presidiums
yttrande och riktar ingen anmärkning mot utbildningsnämnden.
________________
Exp:
Revisorerna
Kommunfullmäktiges presidium
Utbildningsnämnden
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§ 183

Dnr 2017-000361 040

Information om kommunens krediter 2017-04-30
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Bedömning
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda
bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 30 april 2017 till 338 (338) mkr.
Värden inom parantes avser per 31/12 2016. 49 (49) % av kommunens
lånestock om 641 (641) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre
månader. Av lånen har
38 (38) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Riksbankens styrränta låg per 2017-04-30 på -0,50 % (-0,50 %).
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens beslut jämte
sammanställning över ränteregleringstidpunkter till protokollet.
________________
Exp:
Ekonomienheten
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§ 184

Dnr 2017-000362 040

Tertialrapport 2017-04-30
Sammanfattning
Härmed avges tertialrapport per 2017-04-30, jämte prognos för 2017.
Rapporten indikerar ett positivt årsresultat om 19,5 mkr, vilket ger en positiv
budgetavvikelse på 18,6 mkr.
Centrala konton och förutsättningar
Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott på 21,1 mkr.
Detta förutsätter att den budgeterade extra reserven om 19,0 mkr inte
behöver användas.
Nämnderna
Nämnderna redovisar sammantaget ett överskridande med -2,6 mkr mot
budget. Under våren har en förändring skett av redovisningsprinciper när det
gäller avskrivningar för att följa gällande rekommendationer. Fr o m 2017
tillämpas komponentavskrivningar på fastigheter, inklusive gamla
fastigheter. En effekt av detta är att kapitalkostnaderna beräknas bli ca 5 mkr
lägre än budgeterat under 2017, vilket påverkat resultatet positivt.
För mer information om nämnderna se tertialrapporten och nämndernas
rapporter.
Socialnämnden äskar i sin uppföljningsrapport, sida 3, om utökad ram med
2 010 tkr med hänvisning till prognostiserade överskridanden inom
Ekonomisk bistånd, Barnavård och Personlig assistans.
Bedömning
Vid tertialuppföljning 2017-04-30 finns osäkerhet i prognoserna då en stor
del av året återstår. Tilläggsanslag baserat på prognoser vid tertial 1 bör
beviljas restriktivt.
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Kommunfullmäktige anger i budget 2017 plan 2018-2019,
styrningsprincipen att tilldelade ekonomiska resurser går före verksamhetens
mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag vad som följer av
tvingande lagstiftning eller motsvarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.
Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.
Redovisningen av status på särskilda uppdrag noteras till protokollet
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-09
Kommunstyrelsen beslutar att anmoda nämnderna att göra en bedömning av
det ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges
ekonomistyrningsprincip. För samtliga nämnder gäller generellt att löpande
arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara
restriktiv avseende styrbara kostnader.
Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.
Redovisningen av status på särskilda uppdrag noteras till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Malin Norfall (S) och Roger Fredriksson
(M).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera tertialrapporten jämte nämndernas
rapporter samt redovisningen av de särskilda uppdragen till protokollet.
________________
Exp:
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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§ 185

Dnr 2017-000041 040

Ägardirektiv till bolagsstämmor 2017 för kommunens
helägda bolag
Sammanfattning
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter,
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik
Energi AB och AB Ronnebyhus har framlagt
årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2016.
Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag” skall kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför
bolagsstämmorna för kommunens direktägda bolag och dess dotter/dotterdotterbolag.
Bedömning
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2016
redovisas för kommunfullmäktige lämnar kommunfullmäktige direktiv till
kommunens bolagsstämmoombud, för hur denne ska agera vid ovan nämnda
bolags årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) som hålls under maj 2017.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby
Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB,
Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2016 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
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-fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
-fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
-bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
Vidare skall ombudet
-besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
-i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade
revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
-besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
-i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
-i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv .
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-14
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna
följande direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronneby
Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby
Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2016 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
-fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
-fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
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-bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
Vidare skall ombudet
-besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
-i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade
revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
-besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
-i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
-i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ledamöterna i bolagsstyrelserna som även är ledamöter av
kommunfullmäktige är att anse som jäviga i de frågor som rör
ansvarsprövningen för respektive bolag.
2. Återremittera årsredovisningarna för Ronneby Miljöteknik Energi
AB och Ronneby Miljö och Teknik AB i enlighet med nedanstående
direktiv:
-

Årsredovisningarna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och
Ronneby Miljö och Teknik AB återremitteras för undertecknade rätt
verkställande direktör.

-

Styrelserna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö
och Teknik AB skall redovisa de olika synsätt, och vilka som har
dessa synsätt, som har medfört entledigandet av företagens
verkställande direktör.

-

Bolagens totala kostnader för entledigandet av företagens VD
redovisas.

3. Lämna nedanstående direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i
AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
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-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2016 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
-fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
-fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
-bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
Vidare skall ombudet
-besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
-i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade
revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
-besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
-i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
-i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09
Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet om återremiss till styrelserna
för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö och Teknik AB för
yttrande över frågeställningarna i kommunfullmäktiges beslut.
Beslut i styrelsen för Ronneby Miljöteknik Energi AB 2017-05-23
Kommunstyrelsen beslutade 20170509 att remittera ärendet om återremiss
till styrelserna för Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(192)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-21

Kommunfullmäktige

Energi AB för yttrande över frågeställningarna i kommunfullmäktiges
beslut, 20170427(§ 127). Remissvaret ska redovisas inför kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
2. Återremittera årsredovisningarna för Ronneby Miljö och Teknik AB och
Ronneby Miljöteknik Energi AB i enlighet med nedanstående direktiv:
- Årsredovisningarna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby
Miljö och Teknik AB återremitteras för undertecknade av rätt verkställande
direktör.
Styrelsen beslutar svara kommunstyrelsen med information att
årsredovisning för år 2016 har uppdaterats med korrekt datum for
undertecknande av styrelsemedlemmar och VD, se bilaga l. Kopia har även
sänts till ekonomienheten, Ronneby kommun.
- Styrelserna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö och
Teknik AB skall redovisa de olika synsätt, och vilka som har dessa synsätt,
som har medfört entledigandet av företagens verkställande direktör.
Styrelsen beslutar svara kommunstyrelsen att deras synsätt framgår av
styrelsens beslut i protokollet från 20170116, se bilaga 2.
- Styrelserna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö och
Teknik AB skall redovisa de olika synsätt, och vilka som har dessa synsätt,
som har medfört entledigandet av företagens verkställande direktör.
Styrelsen beslutar svara kommunstyrelsen att deras synsätt framgår av
styrelsens beslut i protokollet från 20170116, se bilaga 2.
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- Bolagens totala kostnader för entledigandet av företagens VD redovisas.
Styrelsen beslutar svara kommunstyrelsen att kostnaderna för entledigande
av Hans Nilsson uppgår till 1 222 000 kr (inklusive arbetsgivaravgifter) i
enlighet med avtal, se bilaga 3.
Beslut i styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB 2017-05-23
Kommunstyrelsen beslutade 20170509 att remittera ärendet om återremiss
till styrelserna för Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik
Energi AB för yttrande över frågeställningarna i kommunfullmäktiges
beslut, 20170427(§ 127). Remissvaret ska redovisas inför kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
2. Återremittera årsredovisningarna för Ronneby Miljö och Teknik AB och
Ronneby Miljöteknik Energi AB i enlighet med nedanstående direktiv:
- Årsredovisningarna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby
Miljö och Teknik AB återremitteras för undertecknade av rätt verkställande
direktör.
Styrelsen beslutar svara kommunstyrelsen med information att
årsredovisning för år 2016 har uppdaterats med korrekt datum för
undertecknande av styrelsemedlemmar och VD, se bilaga l. Kopia har även
sänts till ekonomienheten, Ronneby kommun.
- Styrelserna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö och
Teknik AB skall redovisa de olika synsätt, och vilka som har dessa synsätt,
som har medfört entledigandet av företagens verkställande direktör.
Styrelsen beslutar svara kommunstyrelsen att deras synsätt framgår av
styrelsens beslut i protokollet från 20170116, se bilaga 2.
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- Bolagens totala kostnader för entledigandet av företagens VD redovisas.
Styrelsen beslutar svara kommunstyrelsen att kostnaderna för entledigande
av Hans Nilsson uppgår till 1 222 000 kr (inklusive arbetsgivaravgifter) i
enlighet med avtal, se bilaga 3.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Föreslå kommunfullmäktige att lämna nedanstående direktiv till
kommunens stämmoombud i Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronneby
Miljöteknik Energi AB och AB Ronneby Helsobrunn:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2016 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
-fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
-fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
-bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
Vidare skall ombudet
-besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
-i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade
revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
-besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
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-i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
-i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv.
2.Kommunstyrelsen beslutar att då styrelsen inte redovisat de olika synsätten
och vilka som haft dessa synsätt, som har medfört entledigande av företagens
verkställande direktör, ombeds styrelsen inkomma med svar på frågan till
kommunfullmäktige i juni.
3.Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Beslut i styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB 2017-06-08
Styrelsen beslutar att informera kommunstyrelsen att beslutet att entlediga
Hans Nilsson fattades enhälligt av styrelsen utan reservationer i enlighet med
det avtal som upprättats. När det gäller koncernledningens synsätt förväntar
sig styrelsen att KSAUs presidium själva svarar på den frågan.
Beslut i styrelsen för Ronneby Miljöteknik Energi AB 2017-06-08
Styrelsen beslutar att informera kommunstyrelsen att beslutet att entlediga
Hans Nilsson fattades enhälligt av styrelsen utan reservationer i enlighet med
det avtal som upprättats. När det gäller koncernledningens synsätt förväntar
sig styrelsen att KSAUs presidium själva svarar på den frågan.
I ärendet deltar inte följande ledamöter och ersättare på grund av
jäv
AB Ronneby Helsobrunn
Ledamöter
Roger Fredriksson (M), Åsa Evaldsson (M), Lennart Förberg (M), Kenneth
Michaelsson (C), Tim Svanberg (C), Roger Gardell (L), Willy Persson (KD),
Malin Norfall (S), Malin Månsson (S), Tommy Andersson (S), Ola
Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin (V), Lova Necksten
(MP), Tomas Lund (SD) och Nicolas Westrup (SD).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(192)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-21

Kommunfullmäktige

Ersättare
Nils Ingmar Thorell (L), Lena Karstensson (M), Christer Leksell (SD), Bo
Johansson (S), Anette Rydell (S), Margareta Yngvesson (S), Mikael
Karlsson (S) och Anna Carlbrant (RP).
Tillkommer
Anders Lund (M), Ylva Olsson (SD) och Thomas Svensson (S).
Ronneby Miljö- och teknik AB
Ledamöter
Christer Leksell (SD) och Thomas Svensson (S).
Tillkommer
Ola Robertsson (S).
Ronneby Miljöteknik Energi AB
Ledamöter
Christer Leksell (SD) och Thomas Svensson (S).
Tillkommer
Ola Robertsson (S).
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M), Roger
Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), Malin Norfall (S), Erik Ohlson (V),
Peter Bowin (V), Mats Paulsson (C), Margareta Yngvesson (S) och Bengt
Holm (C).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) yrkar på att följande läggs till i direktiven för
kommunens bolagsstämmoombud i Ronneby Miljö och Teknik AB och
Ronneby Miljöteknik Energi AB:
-
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Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande:
1. Bifall till ovan angivna direktiv till kommunens bolagsstämmoombud
i Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB
och AB Ronneby Helsobrunn.
2. Att svaren på återremissen från styrelserna för Ronneby Miljö och
teknik AB och Miljöteknik Energi AB noteras till protokollet.
3. Avslag på Sune Håkansson (RP) tilläggsyrkande.
Propositionsordning 1
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag om att fastställa ovan angivna direktiv till
kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, bifall mot
avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag om att fastställa ovan angivna direktiv till
kommunens bolagsstämmoombud i Ronneby Miljö och Teknik AB och
Ronneby Miljöteknik Energi AB, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 3
1: vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på Roger
Fredrikssons (M) tilläggsyrkande om att notera svaren från styrelserna för
Ronneby Miljö och teknik AB och Miljöteknik Energi AB på återremissen
till protokollet, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Propositionsordning 4
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på Sune
Håkanssons (RP) tilläggsyrkande om att det skall hållas en extra
bolagsstämma i augusti 2017 samt att det då skall väljas en ny styrelse, bifall
mot avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Lämna nedanstående direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i AB
Ronneby Helsobrunn, Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby
Miljöteknik Energi AB:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2016 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
-fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
-fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
-bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
Vidare skall ombudet
-besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
-i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade
revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
-besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
-i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
-i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv.
2. Notera svaren från styrelserna för Ronneby Miljö och teknik AB och
Miljöteknik Energi AB på återremissen till protokollet
________________
Exp:
Kommunfullmäktiges stämmoombud Nils-Ingmar Thorell
Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB
Styrelsen för Ronneby Miljöteknik Energi AB
Ekonomienheten
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§ 186

Dnr 2013-000264 101

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-05-15, § 260, vid behandlat ett
förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Arbetsutskottet har
lämnat synpunkter på förslaget och återremitterat ärendet till
kommunjuristen för åtgärd.
Ett reviderat förslag till ny arbetsordning där arbetsutskottets synpunkter
beaktats överlämnas för beslut, se bilaga 1.
Nu gällande arbetsordning för fullmäktige bifogas, bilaga 2.
Bedömning
I förhållande till det förslag som presenterades vid arbetsutskottets
sammanträde 2017-05-15 omfattar nu liggande förslag följande ändringar.
Se även kommentar till reviderat förslag till ny arbetsordning, bilaga 3.

Ärenden och handlingar till sammanträdena – elektroniskt utskick (13 §
tredje stycket första meningen förslaget):
Kallelse och övriga handlingar får skickas elektroniskt.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget men förordar en rutin som under en
övergångsperiod medger annan form för distribution av möteshandlingar än
elektronisk i avvaktan på att nödvändig teknik mm. Är på plats.
Bestämmelsen kompletteras med uttrycket ”får”.
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Talarordning och ordning vid sammanträdena – begränsning av talartid (f.d.
25 § andra stycket förslaget)
En talare som fått ordet får hålla ett inledande anförande om högst tio
minuter samt kompletterande anföranden om vardera högst fem minuter.
Bestämmelsen är ny på förslag av presidiet. Arbetsutskottet avstyrker
förslaget.
Talarordning och ordning vid sammanträdena – replik (25 § andra stycket
tredje meningen förslaget)
Replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av
närmast föregående anförande.
Presidiet har föreslagit att bestämmelsen ska strykas. Arbetsutskottet
avstyrker förslaget, bestämmelsen ska stå kvar.

Motioner – redovisning av ej färdigberedda motioner (f.d. 30 § fjärde stycket
andra meningen förslaget)
Redovisningen ska föregås av dialog mellan fullmäktiges och styrelsens
presidier om beredningsläget för motionerna.
Bestämmelsen är ny på förslag av presidiet. Arbetsutskottet avstyrker
förslaget.

Medborgarförslag – avvisning av förslag på grund av ärendens innebörd (31
§ tredje stycket andra meningen förslaget)
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Förslaget får inte avse ärenden som har odemokratisk, rasistisk eller
diskriminerande innebörd.
Kommunjuristen föreslår att bestämmelsen tas bort, skälen redovisas i
kommentaren till bestämmelsen, bilaga 2. Arbetsutskottet avstyrker
förslaget, bestämmelsen ska stå kvar.

Medborgarförslag – redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag (f.d.
31 § sjunde stycket andra meningen förslaget)
Redovisningen ska föregås av dialog mellan fullmäktiges och styrelsens
presidier om beredningsläget för medborgarförslagen.
Bestämmelsen är ny på förslag av presidiet. Arbetsutskottet avstyrker
förslaget.

Interpellationer – interpellation till gruppledare (33 § tredje stycket förslaget)
En interpellation får utöver vad som föreskrivs i kommunallagen ställas till
samtliga gruppledare i fullmäktige.
Presidiet föreslår att interpellation ska kunna ställas till var och en av
gruppledarna, begreppet ”samtliga” ska därför strykas. Arbetsutskottet
avstyrker förslaget, kravet på samtliga gruppledare som adressater för
interpellation kvarstår.

Återredovisning från nämnderna – redovisningstillfällen (38 § första stycket
förslaget)
Återredovisning av beslut fattade av uppdrag som fullmäktige lämnat ska ske
till fullmäktige i maj och oktober.
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Enligt arbetsutskottet bör redovisningstillfällena samordnas med
tidpunkterna för tertialredovisningarna. Det innebär att återredovisning ska
ske i maj istället för, som föreslagits, i april. Oktober kvarstår som
redovisningstidpunkt.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anta bilagt förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige i Ronneby
kommun,
att den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige ska träda i kraft den 1
juli 2017. Samma dag upphör arbetsordning för Kommunfullmäktige i
Ronneby kommun, antagen av kommunfullmäktige genom beslut § 74/2009,
senast reviderad genom beslut § 53/2012, att gälla.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Anta bilagt förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige i
Ronneby kommun,
2. den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige ska träda i kraft den
1 juli 2017. Samma dag upphör arbetsordning för
Kommunfullmäktige i Ronneby kommun, antagen av
kommunfullmäktige genom beslut § 74/2009, senast reviderad
genom beslut § 53/2012, att gälla.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lennart Förberg (M), Tim Svanberg (C) och Erik Ohlson
(V).
Yrkanden
Lennart Förberg (M) yrkar på att andra stycket under rubriken presidium § 2
” presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod” stryks.
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Tim Svanberg (C) enligt följande:
-

Att texten i andra stycket under rubriken talarordning och ordning
vid sammanträdena § 25- ” Replik ska innebära en sakupplysning
eller rättelse med anledning av närmast föregående anförande. Replik
medges också den som är direkt omnämnd eller angripen i
anförandet” ersätts med följande- ”Fri replikrätt tillämpas i syfte att
vitalisera de debatter som kommunfullmäktige har vid sina
sammanträden”.

Erik Ohlson (V) yrkar bifall till Tim Svanbergs (C) yrkande.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på de delar av
kommunstyrelsens förslag där det inte föreligger några ändringsyrkanden
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Lennart Förbergs
yrkande om att andra stycket under rubriken presidium § 2 ” presidiet väljs
för fullmäktiges löpande mandatperiod” stryks, bifall mot avslag, och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 3
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Tim Svanbergs
(C) yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att anta bilagt förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige i Ronneby
kommun med nedanstående förändringar:
1. Andra stycket under rubriken presidium § 2 ” presidiet väljs för
fullmäktiges löpande mandatperiod” stryks.
2. Texten i andra stycket under rubriken talarordning och ordning vid
sammanträdena § 25- ” Replik ska innebära en sakupplysning eller
rättelse med anledning av närmast föregående anförande. Replik
medges också den som är direkt omnämnd eller angripen i
anförandet” ersätts med följande- ”Fri replikrätt tillämpas i syfte att
vitalisera de debatter som kommunfullmäktige har vid sina
sammanträden”.
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att den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige ska träda i kraft den 1
juli 2017. Samma dag upphör arbetsordning för Kommunfullmäktige i
Ronneby kommun, antagen av kommunfullmäktige genom beslut § 74/2009,
senast reviderad genom beslut § 53/2012, att gälla.
Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Ronneby kommun biläggs detta
protokoll genom bifogad bilaga 1.
________________
Exp:
Fullmäktiges presidium
Kommunjuristen
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§ 187

Dnr 2017-000286 003

Reglemente för kommunstyrelsen 2017
Sammanfattning
Ärende med dnr 2017-286, Reglemente för kommunstyrelsen 2017
återremitterades vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den
15 maj. Fullständig bedömning framgår av nämnda sammanträdesprotokoll
2017-05-17 § 259.
Bedömning
Ärendet återremitterades och har behandlats utifrån de diskussioner som
uppstod i kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj. Undertecknad har
tagit till sig av synpunkter och frågor och nedan valt att avgränsa
tjänsteskrivelsen till att enbart behandla dessa. För fullständig bedömning
hänvisas till tjänsteskrivelsen från den 15 maj, som framgår av
arbetsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-05-15 § 259.
Utse ledamöter
De ledamöter som berörs av beslutsförslaget att utse ledamöter är samma
som avses i beslut från 27 november 2014, se dnr 2014-529, § 294.
Ärendena med benämningen Kommunalrådsinstruktion, med dnr 2017-340
samt Ny arbetsordning för kommunfullmäktige, med dnr 2013-264 har starkt
samband med varandra och är viktiga för att det förevarande ärendet ska ha
full genomslagskraft.
Ärendets återremittering
Utefter den diskussion som uppstod vid arbetsutskottets sammanträde lämnar
undertecknad följande justeringar och kommentarer:
Kapitelnumreringen har rättats till.
I 2 kap. 1 § har ordet ”rationell” strukits eftersom den avsedda innebörden
redan ligger i ordet ”ändamålsenlig”.
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I 2 kap. 4 § 7 punkten har ordet turismverksamhet ersatts med frasen ”frågor
som rör turistverksamhet”.
I 2 kap. 4 § har en punkt 10 lagts till där lednings- och samordningsansvaret
även innefattar Tekniska förvaltningen. Detta förtydligas genom frasen
”frågor som handläggs av tekniska förvaltningen”.
I 3 kap. 1 § lämnades förslag på ändrad rubrik ”Företag m.m. (…)”.
Synpunkten lämnas utan avseende eftersom rubriksättningen är
författningsenlig och undertecknad anser att en längre uppräkning inte är till
förmån av läsningen av reglementet.
Återredovisningstidspunkter
I 3 kap. 1 § 5 punkten lämnades synpunkt på datumet 1 juli för den årliga
ändamålsprövningen av bolagens verksamhet. De tidpunkter som har
framstått som aktuella för undertecknad är maj och oktober. Diskussion
fördes huruvida detta datum skulle förläggas med tertialredovisningen.
Frågan är dock av praktisk och organisatorisk art och lämnas över till
politiken att besluta om.
I 3 kap. 4 § 3 punkten lämnades synpunkt kring innebörden av styrelsens
återredovisningstidpunkt. Samma synpunkt togs upp kring 7 kap. 1 § 3
punkten. Undertecknad har lämnat skrivelsen oförändrad och överlåter till
det politiska forumet att ta ställning till när och hur många gånger styrelsen
ska åläggas att återredovisa. SKL:s normalförslag är två gånger (med
ospecificerad tidpunkt) per år. I 8 kapitlet kommunallagen föreskrivs en
redovisningsskyldighet senast 15 april (för föregående år). Frågan är av
praktisk och organisatorisk art varför den överlämnas till politiken att själv ta
ställning till den. I 7 kap. 2 § föreslås en ändring från april till maj, en
föreslagen ändring vilken grundar sig på nämnda diskussion i KSAU.
Arbetsutskottet lämnade en synpunkt avseende nämndsekreterarens
närvarorätt. Frågan om hur sammanträdet ska dokumenteras och
protokollföras är en organisationsfråga för styrelsen att besluta om.
Ordföranden har det formella ansvaret för att sammankalla till sammanträde,
men i praktiken är det normalt en anställd som fullgör denna uppgift (och vid
dennes förfall, andra ledamöter). Det är underförstått enligt kommunallagen
att personal bistår styrelsens ordförande i utförandet av uppgifterna som
berör sammanträdet. Undertecknad har dock fört in en alternativ skrivning
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där nämndsekreterarens närvarorätt regleras på ett tydligt sätt genom
skrivningen i 10 kap. 9 §.
Övrigt
En fråga som arbetsutskottet ställde gällde formella krav för motioner. Enligt
5 kap. 33 § kommunallagen är den legala beredningstiden för motioner ett år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige:
att anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby kommuns
kommunstyrelse,
att nytt reglemente för Ronneby kommuns kommunstyrelse ska träda i kraft
den 1 juli 2017. Samma dag upphör Reglemente för kommunstyrelsen
antaget av kommunfullmäktige genom beslut § 54, 2014/513 att gälla.
att ge övriga nämnder med undantag för krisledningsnämnden i uppdrag att
senast till januari 2018 lägga fram förslag på nya nämndreglementen till
kommunfullmäktige,
att utse 15 ledamöter och 15 ersättare till kommunstyrelsen,
att utse 7 ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1.

anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby kommuns
kommunstyrelse,

2. nytt reglemente för Ronneby kommuns kommunstyrelse ska träda i
kraft den 1 juli 2017. Samma dag upphör Reglemente för
kommunstyrelsen antaget av kommunfullmäktige genom beslut § 54,
2014/513 att gälla.
3. ge övriga nämnder med undantag för krisledningsnämnden i uppdrag
att senast till januari 2018 lägga fram förslag på nya
nämndreglementen till kommunfullmäktige,
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4. utse 15 ledamöter och 15 ersättare till kommunstyrelsen,
5. utse 7 ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Lova
Necksten (MP) och Erik Ohlson (V).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att sista beslutsformuleringen (Nr. 5) i
kommunstyrelsens förslag kompletteras med ”och två ersättare”.
Lova Necksten (MP) och Erik Ohlson (V) yrkar bifall till Malin Norfalls (S)
yrkande.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin
helhet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs.
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som önskar bifalla Malin Norfalls (S) yrkande röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga C, avges
tjugofem (25) JA-röster, tjugotvå (22) NEJ-röster och 2 är frånvarande,
varefter ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby kommuns
kommunstyrelse, till detta protokoll bifogad bilaga 2.
2. nytt reglemente för Ronneby kommuns kommunstyrelse ska träda i
kraft den 1 juli 2017. Samma dag upphör Reglemente för
kommunstyrelsen antaget av kommunfullmäktige genom beslut § 54,
2014/513 att gälla.
3. ge övriga nämnder med undantag för krisledningsnämnden i uppdrag
att senast till januari 2018 lägga fram förslag på nya
nämndreglementen till kommunfullmäktige,
4. utse 15 ledamöter och 15 ersättare till kommunstyrelsen,
5. utse 7 ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott.
________________
Exp:
Kommundirektören
Kommunsekreteraren
Sekretariatet
Kommunjuristerna
Enhetschef för samordning, utveckling och sekretariat
Kommunstyrelsens presidium
Förvaltningscheferna
Nämndpresidialerna
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 188

Dnr 2016-000355 253

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggen Öst, annullering
av avtal
Sammanfattning
På grund av omständigheter utanför företagets kontroll önskar T.S.M. inte
längre köpa mark på Viggen Öst.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att annullera avtalet om köp av mark.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att annullera avtalet
om köp av mark.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att annullera avtalet om köp av mark.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen, Eva Lydin
T.S.M.
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§ 189

Dnr 2017-000231 253

Hulta 2:9 - ansökan om köp av mark
Sammanfattning
Jonas Ljunggren önskar köpa till lite mark i anslutning till sin tomt.
Bedömning
Sökanden har ett gammalt avtalslöst arrende på marken. När frågan kom upp
om att bygga ett nytt garage på marken påpekades att han borde köpa
marken. Det överenskoms att bygglovet skulle beviljas innan markköpet togs
upp. För det område som inte går att sälja kommer ett arrendeavtal att
upprättas enligt riktlinjerna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bifogat avtal.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja marken
enligt bifogat avtal.
Köpeavtal Hulta 2_9 rev 1 (dnr:2017-000231 nr.58971)
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja marken enligt bifogat avtal, till detta
protokoll bifogad bilaga 3.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen, Eva Lydin
Jonas Ljunggren
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§ 190

Dnr 2017-000080 253

Hoby 3:27 Ansökan om att köpa kommunägd mark
Sammanfattning
Ägaren till Hoby 3:27 önskar köpa till ca 740 kvm till sin tomt för att
förlänga befintlig byggnad och få en större gårdsplan.
Bedömning
Marken används idag av Naturbruksgymnasiet som betesmark.
Naturbruksgymnasiet är positiva till en försäljning.
Vägen är Trafikverkets och de kan komma att ha åsikter om köparen t ex vill
flytta infarten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta sälja marken i enlighet med bilagt avtal.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja marken i
enlighet med framtaget avtal.
Hoby 3:27 - Avtal om fastighetsreglering (Dnr 2017-000080 253 nr. 59141)
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar sälja marken i enlighet med framtaget avtal,
till detta protokoll bifogad bilaga 4.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen, Eva Lydin
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§ 191

Dnr 2014-000407 253

Kuggeboda 10:6 - Ansökan om arrendera eller köpa
kommunägd mark
Sammanfattning
Hans Eriksson önskar köpa ca 390 kvm från Kuggeboda 2:18
(Kuggebodaskolan) och det fd fryshus som finns på marken.
Bedömning
Grannen är införstådd med detta och önskar i samband med
lantmäteriförrättningen servitut för parkering av 2 bilar. Infartsvägen bör
ägas av båda grannarna. Detta regleras av Lantmäteriet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja marken
enligt framtaget avtal.
Avtal Kuggeboda 10 6 2 (Dnr: 2014-00407 253 nr. 58803)
karta kuggeboda (Dnr: 2014-00407 253 nr.58802)
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar sälja marken i enlighet med framtaget avtal,
till detta protokoll bifogad bilaga 5.
________________
Exp:
Tekniska Förvaltningen, Eva Lydin
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§ 192

Dnr 2017-000342 253

Kuggebodaskolan försäljning
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har lämnat tillbaka Kuggebodaskolan och har inget
behov av denna framöver. Vi önskar ett inriktningsbeslut för skolans framtid,
ska vi gå ut med denna till försäljning?
Bedömning
Fastigheten är i gott skick, idag är värmekällan olja vilket bör bytas ut om
den ska vara kvar i vår ägo, vi avbröt utbyte av värmekälla när vi fick
information om att utbildningsförvaltning inte tänkte använda byggnaden
längre.
Förslag till beslut
Tekniska föreslår KSau att föreslå KS att föreslå KF
Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja försäljning av
Kuggebodaskolan
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige behålla
Kuggebodaskolan i kommunens ägo tillsvidare utifrån att det kan finnas
lokalbehov framöver.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Kuggebodaskolan ska kvarstå i kommunens
ägo tillsvidare.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 193

Dnr 2014-000555 252

Inköp av mark för crossbana
Sammanfattning
Förhandlingar har pågått under en längre tid med markägaren till den plats
som kommunen pekat ut som mest lämplig för placering av motorcrossbana.
Samma fastighet gränsar till handelsområdet Viggen, varpå kommunen visat
intresse för att köpa mark även där.
Bedömning
Marken som anses lämplig för motocrossbana ligger på fastigheten Sörby
5:17, skifte 1. Handelsområdet Viggen gränsar till samma fastighet och
möjlighet finns att detaljplanelägga även angränsande mark söder om
kraftledningen för att kunna utöka handelsområdet ytterligare.
Diskussion har förts med markägaren om att köpa delar av fastigheten under
en längre tid. Markbyte har också diskuterats. Fastighetsägaren har bestämt
sig för att sälja hela fastigheten Sörby 5:17 till en summa om 11 miljoner för
fastighetens 95,6 hektar. Förslag till köpekontrakt är upprättat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om markköp av Sörby 5:17 enligt
förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om markköp
av Sörby 5:17 enligt förslag till köpekontrakt. Finansiering sker genom
extern kapitalanskaffning.
Köpekontrakt Sörby 5:17 (Dnr: 2014-000555 252 nr. 58960)
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Gardell (L).
Yrkanden
Roger Gardell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar genomföra markköp av Sörby 5:17 enligt
förslag till köpekontrakt, till detta protokoll bifogad bilaga 6. Finansiering
sker genom extern kapitalanskaffning.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringsingenjör
Thomas Andersson, förvaltningschef
Ekonomienheten
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§ 194

Dnr 2016-000662 4018

Ronneby kommuns miljöprogram 2017-2020
Sammanfattning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Miljöprogram 2017-2020
med tillhörande handlingsprogram. Förslaget har varit ute på remiss under
perioden 2017-01-11 till 2017-04-07. Inkomna yttranden bemöts i en
samråds-redogörelse i vilken det redovisas vilka synpunkter som noteras och
vilka som beaktas och föranleder ändring i dokumenten. Efter inkomna
synpunkter har förslaget bearbetats i arbetsgruppen för miljömålen och i
miljö- och energirådet. Förändringar i dokumenten efter samråd redovisas på
så sätt att tillägg är understruket och det som tagits bort är genomstrukit.
Förändringar i ordföljd eller omändring av meningsföljd är kursiverade.
Bedömning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Miljöprogram 2017-2020
med tillhörande handlingsplan. Miljö och energirådet har varit styrgrupp för
arbetet och förslaget är utarbetat av en arbetsgrupp bestående av
tjänstepersoner från kommunens alla förvaltningar och bolag.
Miljöprogrammet gäller för hela geografiska kommunen och grundar sig på
de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Storslagen fjällmiljö behandlas inte i
programmet eftersom det inte är aktuellt för Ronneby kommun. De
nationella miljökvalitetsmålen har delats in i fem fokusområden; Klimat,
Giftfri miljö, Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten och Biologisk
mångfald. Till varje fokusområde finns övergripande målsättning,
prioriterade områden och mål med tillhörande indikatorer.
I den tillhörande handlingsplanen presenteras aktiviteter som syftar till att
antingen uppnå de övergripande målsättningarna eller specifika mål i förslag
Miljöprogram 2017-2020. Förvaltningarna och bolagen har tagit fram sina
respektive aktiviteter som de åtar sig att genomföra under perioden. För
respektive aktivitet framgår vilken nämnd/förvaltning/bolag som har
huvudansvaret för att leda arbetet och samarbetet med övriga som är berörda.
Kommunstyrelsen har en ledande roll, med kommunens Miljö- och energiråd
som stödjande och samordnande funktion, i arbetet med att genomföra
miljöprogrammet.
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Uppföljning sker varje år i Stratsys samt att miljösamordnaren
sammanställer och redovisar ett bokslut i samband med kommunens
finansiella bokslut.
Förslag till beslut
Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
kommunstyrelsen som i sin tur föreslår kommunfullmäktige att
anta Miljöprogram 2017-2020 med tillhörande handlingsplan
ge nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att hantera handlingsplanen i
kommunens budgetarbete
ge miljö- och energirådet i uppdrag att ta fram ett nytt miljöprogram med
tillhörande handlingsplan under 2020
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Anta Miljöprogram 2017-2020 med tillhörande handlingsplan.
2. Ge nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att hantera
handlingsplanen i kommunens budgetarbete.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta Miljöprogram 2017-2020 med tillhörande handlingsplan.
2. Ge nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att hantera
handlingsplanen i kommunens budgetarbete.
________________
Exp:
Karin Lundberg, miljösamordnare
Sofie Samuelsson, miljöutvecklare
Miljö- och energirådet
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§ 195

Dnr 2015-000510 706

Fråga angående prissättning för lunch mm avseende
deltagare i daglig sysselsättning
Sammanfattning
I en skrivelse till kommunen framförs synpunkter på prissättningen av lunch
för deltagare i daglig verksamhet samt ersättningen för arbete i daglig
verksamhet. Ersättningsnivån har legat på 7 kr/tim sedan 2007 och arbetet
omfattar 5-6 timmar per dag. Lunchpriset för de med beviljad daglig
verksamhet är 47 kr inkl dessert. Det finns inte idag en differentierad taxa
med ett lunchpris utan dessert och ett pris med dessert. Lunchpriset
överstiger den dagliga ersättningen.
Bedömning
Skrivelse har varit på remiss till Socialnämnden som beslutade om ett
yttrande 2015-11-25. Socialnämnden föreslog att som beräkningsmodell utgå
från prisbasbeloppet (2015=44500kr). Detta medför en automatisk årlig
avstämning. Med nuvarande prisbasbelopp blir timersättningen 7:50 kr.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-05 att återremittera ärendet till
socialnämnden för en redovisning av hur mycket intäkter den enskilde får ha
utan att det påverkar aktivitetsersättning etc. Socialnämnden hanterade
återremissen varvid de besvarade frågorna samt vidhöll förslag till beslut.
Tekniska förvaltningen, genom kostchef Elena Johansson, har angett att
Kostenheten ser positivt på möjligheten att differentiera lunchpriset till två
olika taxor, med och utan dessert. Det anges att det inte har så stor betydelse
ekonomiskt för enhetens verksamhet eftersom det inte rör sig om så många
individer. För att differentiera taxorna vill kostenheten erhålla ett uppdrag att
göra det.
Gällande ändrad ersättning så finns det en oklarhet i var det tidigare beslutet
är fattat. Tjänstepersoner på socialförvaltningen har tolkat det som att det är
taget av omsorgsnämnden. En ändring kan därför tas av antingen
socialnämnden eller i kommunfullmäktige.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att
1. Föreslå kommunstyrelsen att ge kostenheten i uppdrag att ta fram en
differentiering av taxorna avseende lunch för de i daglig verksamhet.
2. Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om beräkningsmodell för ersättning för arbete i daglig verksamhet
som utgår från prisbasbeloppet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ge kostenheten i uppdrag att ta fram en differentiering av taxorna
avseende lunch för de i daglig verksamhet.
2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om beräkningsmodell för
ersättning för arbete i daglig verksamhet som utgår från
prisbasbeloppet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att beräkningsmodellen för ersättning för
arbete i daglig verksamhet utgår från prisbasbeloppet.
________________
Exp:
Inger och Lars-Erik Hjort
Kostchef Elena Johansson
Socialnämnden
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§ 196

Dnr 2017-000102 809

Förslag till regler för Ronneby kommuns stipendier
riktade till ungdomar som inte är medlemmar i förening
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-01-19 § 11
Fritid och kulturnämnden beslutade 2016-10-20 § 161 att inrätta ett
stipendium för ungdomar som inte är berättigade till bidrag idag enligt
gällande reglemente. Förvaltningen fick uppdraget att arbeta fram ett förslag
till regler för detta vilka ska gälla från årsskiftet 2016/17.
Bedömning
Ett förslag är nu framarbetat i dialog med Sanja Gojkovic, juridiskt
sakkunnig. Andemeningen är att det ska vara lätt att förstå för den målgrupp
det gäller dvs 13-25 år och att stipendiet ska vara sökbart under hela året.
Under 2017 föreslås att 15 000 kr öronmärks i internbudgeten för ändamålet.
Stödmaterial såsom ansökningsblankett arbetas fram för att underlätta
ansökan.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden förslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens
förslag
att godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till
ungdomar som inte är medlemmar i en förening.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-01-19
Fritid- och kulturnämnden förslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens förslag
att gälla från och med 2017-03-01.
Att godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till
ungdomar som inte är medlemmar i en förening”.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens
förslag att gälla från och med 2017-03-01.
2. Godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier
riktade till ungdomar som inte är medlemmar i en förening”.
Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till ungdomar som inte är
medlemmar i förening (dnr 2017-000102 nr. 56696)
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet med syftet att det
kompletteras med den rättsutredning som upprättats.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-29
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå förslaget mot den bakgrund av den
rättsutredning som gjorts.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktig avslå förslaget mot
bakgrund av dem rättsutredning som gjorts i ärendet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget från fritid- och kulturnämnden
mot bakgrund av den rättsutredning som gjorts i ärendet.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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§ 197

Dnr 2017-000385 738

Trygghetsboende Kallinge
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2017-05-24 § 67
Ett nytt trygghetsboende planeras till Kallinge (Kalleberga 8:78).
Ritningsförslag på tillbyggnad/utformning av gemensamhetsutrymmen samt
kostnadskalkylen godkändes av ÄN 2017-04-12.
De enskilda lägenheterna kommer inte förändras i och med omvandlingen
till trygghetsboende, enligt Ronnebyhus klarar de reglerna för tillgänglighet.
Lägenheterna hyrs direkt av fastighetsägaren/Ronnebyhus, som en vanlig
hyresgäst.
Hyresnivån på det planerade trygghetsboendet i Kallinge ligger idag på:
1:a, 46 kvm
2:a 63,4 kvm

4145 kr
5480 kr

Äldreförvaltningen planerar påbörja verksamheten med aktiviteter när
renoveringen/tillbyggnaden är klar och ändamålsenliga lokaler finns.
Äldreförvaltningens beräknade kostnader för trygghetsboendet i Kallinge:
Investeringsmedel finns avsatta i budget 2018 med 1 000 tkr för ”Inventarier
nya Trygghetsboenden”.
Serveringspersonal
Aktivitetssamordnare
Hyreskostnad
Städkostnad
Div. kostnader
Arbetskläder
Mattransporter
Summa

396
350
434
45
30
6
44
1305

Utifrån beräknade kostnader för trygghetsboendet i Kallinge blir
driftskostnaden 1 305 tkr/år.
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Bedömning
Äldreförvaltningen är positiv till förslaget att skapa ett trygghetsboende i
Kallinge. Ett trygghetsboende kan beskrivas som en boendeform som
överbygger glappet mellan ordinärt boende och vård- och omsorgsboende,
således kan ett trygghetsboende minska och/eller skjuta upp behovet av
platser på vård- och omsorgsboenden.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta
-

att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna att äldrenämnden får
skriva hyreskontrakt med Ronnebyhus.

-

att begära tilläggsanslag på 1 305 tkr för driftskostnaderna för
trygghetsboendet i Kallinge.

Äldrenämndens beslut 2017-05-24
- Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige:
-

- Att godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med
Ronnebyhus enligt förslag till preliminärt avtal, till detta protokoll
bifogad bilaga 1.

-

- Att kommunfullmäktige beslutar tilldela äldrenämnden ett
tilläggsanslag med 1305 tkr/ år för driftskostnaderna för
trygghetsboendet i Kallinge.

-

- Att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-29
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att

Justerandes sign

-

godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med Ronnebyhus
enligt förslag till preliminärt avtal, till detta protokoll bifogad bilaga
1.

-

tilldela äldrenämnden ett tilläggsanslag med 1305 tkr/år för
driftskostnaderna för trygghetsboendet i Kallinge.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med AB Ronnebyhus
enligt förslag till preliminärt avtal.
2. Finansiering för år 2017 görs inom äldrenämndens budgetram.
Finansiering för kommande år överlämnas till budgetberedningen att
föreslå.
3. Uppdra åt äldrenämnden att till budgetberedningen inför 2018
presentera riktlinjer för bemanning av trygghetsboenden, oberoende
av offentlig eller privat drift.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S), Erik Ohlson (V), Sune Håkansson (RP),
Anette Rydell (S) och Bo Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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:
1. Godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med AB Ronnebyhus
enligt förslag till preliminärt avtal, till detta protokoll bifogad bilaga
7.
2. Finansiering för år 2017 görs inom äldrenämndens budgetram.
Finansiering för kommande år överlämnas till budgetberedningen att
föreslå.
3. Uppdra åt äldrenämnden att till budgetberedningen inför 2018
presentera riktlinjer för bemanning av trygghetsboenden, oberoende
av offentlig eller privat drift.
Deltar inte i beslutet
Malin Norfall (S) och Anette Rydell (S) deltar inte i beslutet.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Budgetberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

67(192)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-21

Kommunfullmäktige

§ 198

Dnr 2017-000364 049

Flytt av investeringsmedel 65177 Ridåvägg BräkneHoby
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har investeringsmedel för renovering av ridåvägg i
sporthallen i Bräkne-Hoby á 250 000 kr. Vi har konstaterat efter genomgång
av ridåväggar i våra sporthallar att behovet är betydligt större att renovera
ridåväggen i Ronneby sporthall och önskar därför att använda
investeringsmedlen där istället.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå KS
-Att ändra befintlig investeringen till ”65177 Ridåvägg Ronneby sporthall”
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ändra befintlig
investeringen till ”65177 Ridåvägg Ronneby sporthall”
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra befintlig investeringen till ”65177
Ridåvägg Ronneby sporthall”.
________________
Exp:
Ola Liljerum, tekniska Förvaltningen
Ekonomienheten
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§ 199

Dnr 2017-000346 003

Inbrottslarm och passagesystem policy
Sammanfattning
I kommunens fastigheter så har man historiskt inte haft någon policy för hur
inbrottslarm och passagesystem ska vara utformade, eller vilket skydd de ska
ge. Behoven skiljer mycket mellan olika verksamheter, men för att ha
samma nivå av service och skydd behövs en policy. Policyn är tänkt att
användas främst vid nybyggnad och större renoveringar, varför den ej
bedöms som kostnadsdrivande.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå KS
- Att anta policy inbrottslarm
- Att anta policy passagesystem
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-29
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
1. anta policy inbrottslarm.
2. anta policy passagesystem.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Anta policy för inbrottslarm.
2. Anta policy för passagesystem.
3. Driftstiderna för respektive system beslutas av berörda verksamheter
själva.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
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:
1. Anta policy för inbrottslarm, till detta protokoll bifogad bilaga 8.
2. Anta policy för passagesystem, till detta protokoll bifogad bilaga 9.
3. Driftstiderna för respektive system beslutas av berörda verksamheter
själva.
________________
Exp:
Ola Liljerum, tekniska förvaltningen
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§ 200

Dnr 2017-000359 041

Flytt av budgetmedel från tekniska förvaltningen till
kommunledningsförvaltningen
Sammanfattning
Från 1 april 2017 gäller ny delegationsordning gällande köp och försäljning
av mark enligt beslut från Kommunfullmäktige (2017-03-30 § 104).
Enligt tidigare beslut har budgetanslag för exploateringar överförts till
exploateringsingenjören. Köp och försäljning av fastigheter med eller utan
byggnader har tidigare legat på fastighetschefen och till den verksamheten
har ett konto knutits om +/- 1 mkr. Detta investeringsanslaget ligger kvar på
TF enligt budget. Anslaget bör även det flyttas till KLF för att
delegationsordningen och attesträtten ska vara korrekt gällande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
besluta om flytt av investeringsanslag om +/-1 mkr från TF till KLF.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om flytt av
investeringsanslag om +/-1 mkr från tekniska förvaltningen till
kommunledningsförvaltningen.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställe proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att flytta investeringsanslag om +/-1 mkr från
tekniska förvaltningen till kommunledningsförvaltningen.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska Förvaltningen
Exploateringsingenjör
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§ 201

Dnr 2017-000328 007

Finsam - Samordningsförbundet i Blekinge
Årsredovisning för räkenskapsåret 2016
Sammanfattning
Samordningsförbundet i Blekinge Finsam har överlämnat årsredovisning för
räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse. Respektive förbundsmedlem
har att ta ställning till fråga om ansvarsfrihet samt årsredovisning.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Godkänna den av förbundet upprättade årsredovisningen för år 2016,
2. i enlighet med revisionsberättelsen, bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet i Blekinge ansvarsfrihet för 2016 samt
3. påtala att förbundet bör snabba på processen och överlämna ärendet
till medlemmarna tidigare under året.
I behandlingen av ärendet deltar inte följande ledamöter och
ersättare på grund av jäv.
Ledamöter
Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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:
1. Godkänna den av förbundet upprättade årsredovisningen för år 2016,
2. i enlighet med revisionsberättelsen, bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet i Blekinge ansvarsfrihet för 2016 samt
3. påtala att förbundet bör snabba på processen och överlämna ärendet
till medlemmarna tidigare under året.
________________
Exp:
Finsam- Samordningsförbundet Blekinge
Förbundets medlemmar
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§ 202

Dnr 2017-000355 001

Region Blekinge - Ansvarsfrihet 2016.
Sammanfattning
Region Blekinge har överlämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2016
samt revisionsberättelse. Respektive förbundsmedlem har att ta ställning till
fråga om ansvarsfrihet samt årsredovisning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-29
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslåkommunfullmäktige att:
1. Godkänna Region Blekinges årsredovisning för år 2016.
2. Bevilja ledamöterna i regionstyrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
I behandlingen av ärendet deltar inte följande ledamöter och
ersättare på grund av jäv.
Ledamöter
Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Lennart
Förberg (M) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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:
1. Godkänna Region Blekinges årsredovisning för år 2016.
2. Bevilja ledamöterna i regionstyrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
3. Malin Månsson (S) och Christer Leksell (SD) utses att justera denna
paragraf.
________________
Exp:
Region Blekinge
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
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§ 203

Dnr 2017-000341 004

Sydarkivera årsredovisning och ansvarsfrihet 2016 mm
Sammanfattning
Kommunalförbundet Sydarkiveras förvaltning har upprättat förbundets
bokslut för 2016 inklusive förvaltningsberättelse. Förbundsstyrelsen har
godkänt bokslutet och har översänt det till förbundsfullmäktige som i sin tur
har fastställt det och skickat det till förbundsmedlemmarna för beslut om
ansvarsfrihet.
Trots anmärkningar bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.
De tillstyrker att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 och att förbundets
årsredovisning godkänns.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förbundets årsredovisning för 2016
att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Godkänna förbundets årsredovisning för år 2016.
2. Bevilja ledamöterna i regionstyrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
I ärendet deltar inte följande ledamöter och ersättare på grund av
jäv
Ledamöter
Nils Ingmar Thorell (L), Bo Johansson (S) och Lennart Förberg (M).
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Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Sydarkiveras årsredovisning för år 2016.
2. Bevilja ledamöterna i regionstyrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
________________
Exp:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Samtliga medlemmar i kommunalförbundet
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§ 204

Dnr 2017-000310 001

Ny förbundsordning Sydarkivera 2017
Sammanfattning
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 5 antagit ny
förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum § 4 antagit följande nya
förbundsmedlemmar: Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Vadstena,
Vellinge och Åtvidaberg. I dagsläget har Sydarkivera 18
förbundsmedlemmar.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i
gällande förbundsordning. Ny förbundsordning måste antas i alla
medlemskommuners och anslutande kommuners kommunfullmäktige.
Mats Porsklev, förbundschef Sydarkivera, skriver bl a följande:
Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning:


Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.



Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya
förbundsmedlemmar.



Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av
nya förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars
respektive fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras
förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar tar
förbundsordningen i sin helhet.

Fullmäktige behöver utöver förbundsordning fatta beslut om
ansvarsfördelning när det gäller arkiv och informationshantering. Detta
hanteras i arkivreglemente. En förutsättning för att ta del av förbundets
bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från it-system är att
Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till gemensam arkivmyndighet.
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Ekonomi
Förbundet har antagit en budget för 2018 och plan för 2019–2020. För år
2018 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
Kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera
i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar
och ekonomi.
2. godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2018 och den ekonomiska planen för 20192020.
3. enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet
2017-2018 beslutar om ny förbundsordning kommer att
ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera
i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar
och ekonomi.
2. Godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2018 och den ekonomiska planen för 20192020.
3. Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet
2017-2018 beslutar om ny förbundsordning kommer att
ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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:
1. Anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera
i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar
och ekonomi, till detta protokoll bifogad bilaga 10.
2. Godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2018 och den ekonomiska planen för 20192020.
3. Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet
2017-2018 beslutar om ny förbundsordning kommer att
ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.
________________
Exp:
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
Kommunalförbundet Sydarkivera
Samtliga medlemmar i kommunalförbundet
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§ 205

Dnr 2017-000356 111

Äskande om medel för valadministrativt system
Sammanfattning
För att förenkla administration och logistik i samband med offentliga val har
möjligheterna undersökts avseende möjliga programstöd för detta. Det
handlar t ex om att bygga upp register över resurser som lokaler, utrustning,
hantering av röstmottagare och kurser. Fördelarna är att ha information
samlat på ett ställe, det blir en effektivare administration och det ger bättre
tydlighet, säkerhet och kvalitetssäkring av såväl valet 2018 som kommande
val därefter. Ett sådant valadministrativt system bör upphandlas snarast
möjligt så att vi kan börja hantera indata redan under hösten. Valnämnden
har inga medel för ett sådant inköp 2017. Därför behöver det göras en
framställan till kommunfullmäktige om tilläggsäskande. Normalt är att
teckna avtal på fyra år. Erhålla prisuppgifter visar att kostnaden totalt under
fyra år är 136 000 kr. Kostnaden fördelas olika över åren beroende på om det
är ett valår eller ej. Skulle avtal tecknas med start från 1 juni 2017 skulle det
innebära en kostnad på 36 000 kr 2017. Denna del behöver tilläggsäskas.
Fortsatta kostnaden hanteras inom det budgetförslag som kommer att tas
fram för 2018-2019 och som ska överlämnas till budgetberedningen i juni
2017.
Förslag till beslut
Valnämnden förslås besluta att tilläggsäska 36 000 kr hos
kommunfullmäktige för inköp av ett valadministrativt system.
Beslut valnämnden 2017-05-04
Valnämnden beslutar att tilläggsäska 36 000 kr för 2017 hos
kommunfullmäktige för inköp av ett valadministrativt system. Resterande
kostnad hanteras inom det budgetförslag som kommer att tas fram för 20182019 och som ska överlämnas till budgetberedningen.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja
valnämnden 36 000 kr för inköp av valadministrativt system. Finansiering
sker inom kommunstyrelsens ram.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja valnämnden 36 000 kr för inköp av
valadministrativt system. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.
________________
Exp:
Valnämnden
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§ 206

Dnr 2017-000357 174

Sotningsindex 2017, ny taxa Ronneby kommun
Sammanfattning
Räddningstjänsten Östra Blekinge skriver följande:
Sveriges skorstensfjarmästare och Svenska kommunalarbetarförbundet har
kommit överens om nytt sotningsindex som kompensation för ökade
lönekostnader och övriga kostnader. För år 2017 har sotningsindex fastställts
enligt SKL cirkulär 17:22.
Det innebär att timtaxan för rengöring höjs fr.o.m. 2017-08-01 till:
Ronneby: 423 kr
Karlskrona: 405 kr
Detta innebär att timtaxan för brandskyddskontroll höjs fr.o.m. 2017-08-01
till:
Ronneby: 619 kr
Karlskrona: 583 kr
Då det är respektive kommunfullmäktige som beslutar om taxor är det av
stor betydelse att respektive kommunfullmäktige snarast fattar beslut.
Föreslår att respektive kommunfullmäktige i Karlskrona och ronneby
beslutar om justering av taxor för rengöring och brandskyddskontroll enligt
ovan.
Att respektive kommunfullmäktige beslutar om att låta kommunalförbundet
justera sotningstaxa årligen utifrån sotningsindex (fastställt av SKL).
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Fastställa timtaxan för rengöring till 423 kr fr o m 2017-08-01.
2. Fastställa timtaxan för brandskyddskontroll till 619 kr fr o m 201708-01.
3. Överlåta till kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
att justera sotningstaxan årligen utifrån sotningsindex fastställt av
SKL.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa timtaxan för rengöring till 423 kr fr o m 2017-08-01.
2. Fastställa timtaxan för brandskyddskontroll till 619 kr fr o m 201708-01.
3. Överlåta till kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
att justera sotningstaxan årligen utifrån sotningsindex fastställt av
SKL.
________________
Exp:
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Karlskrona kommun
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§ 207

Dnr 2017-000270 612

Begäran om äskande av medel till utökad
undervisningstid på introduktionsprogrammet (IM) och
navigatorcentrum
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-03-23 § 39 /
kommunstyrelsen 2017-06-06 § 246
Rektor Anna Isaksson och Ulrik Lindahl, samordnare IM, redogjorde för
framtaget förslag avseende utökat antal lektionstimmar för elever på IM. En
utökning föreslås från 16 till 25 timmar/vecka. Utökningen ses som en viktig
del i integrationsarbetet. Eleverna får en större möjlighet att nå målen för
grundskolan och därmed bli behöriga för gymnasiets nationella program.
Sammanfattningsvis kan sägas att kostnaden för en utökning av
undervisningstiden motsvarar en kostnadsökning på 5 miljoner/år vad gäller
personal samt material (se sammanställning nedan), utökning genom
satsning på en-till-en ingår inte i denna ram.
Budgetår

Lönekostnad

Läromedel

Totalt

2017

2 500 000 kr

250 000 kr

2 750 000 kr

2018

4 500 000 kr

450 000 kr

4 950 000 kr

2019

4 500 000 kr

200 000 kr

4 700 000 kr

2020

2 250 000 kr

100 000 kr

2 350 000 kr

Vidare redogjorde rektor Anna Isaksson för verksamheten på
Navigatorcentrum för elever med speciell problematik. En utökning av
denna verksamhet föreslås. Sammanställning över kostnader enligt tabell
nedan:

Justerandes sign

Budgetår

Lönekostnad

Hyreskostnad

Totalt

Totalt

2017

275 000 kr

102 000 kr

100 000 kr

477 000 kr

2018

550 000 kr

204 000 kr

50 000 kr

804 000 kr

2019

550 000 kr

204 000 kr

50 000 kr

804 000 kr

2020

275 000 kr

102 000 kr

0 kr

477 000 kr
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Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom rektor Anna
Isakssons skrivelse samt begära tilläggsanslag för att kunna genomföra
ökningen av antalet timmar för elever på introduktionsprogrammet från
hösten 2017.
Utbildningsnämndens beslut 2017-03-23
Utbildningsnämnden bifaller förslag till utökning av IM och inkluderar
Navigatorcentrum i beslutet. Medel äskas i enlighet med förvaltningschefens
redovisning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Bevilja utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 2 500 000 kronor
för utökad undervisningstid på introduktionsprogrammet (IM)
gällande år 2017, summan tas från kommunens budgetreserv.
2. Äskande om medel för resterande år (2018-2020), inklusive
tilläggsäskande för en utökning av verksamheten på
navigatorcentrum hänskjuts till budgetberedningen.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Bevilja utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 2 750 000 kronor
för utökad undervisningstid på introduktionsprogrammet (IM)
gällande år 2017, summan tas från kommunens budgetreserv.
2. Äskande om medel för resterande år (2018-2020), inklusive
tilläggsäskande för en utökning av verksamheten på
navigatorcentrum hänskjuts till budgetberedningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Tim Svanberg (C), Kenneth Michaelsson
(C), Lova Necksten (MP), Lennart Förberg (M) samt Jan-Eric Wildros (S).
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Yrkanden
Erik Ohlson (V) yrkar på att summan avseende tilläggsäskande för utökad
undervisningstid på introduktionsprogrammet (IM) (första punkten i
kommunstyrelsens förslag) fastställs till 2 500 000 kronor, detta i enlighet
med det ursprungliga tjänsteförslaget (lönekostnader om 2 250 000 kronor
och kostnader för läromedel om 250 000 kronor). Summan tas likt föreslaget
i kommunstyrelsens förslag från kommunens budgetreserv.
Lova Necksten (MP) yrkar på att bevilja ytterligare tilläggsanslag om
780 000 kronor för en-till-en lösning samt att summan tas från kommunens
budgetreserv.
Jan-Eric Wildros (S) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till Lova
Neckstens (MP) yrkande.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer Erik Ohlsons (V) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag vad gäller första att-satsen i kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller Erik Ohlsons
(V) yrkande.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Lova Neckstens
(MP) yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Propositionsordning 3
Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på andra punkten i
kommunstyrelsens förslag, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bevilja utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 2 500 000 kronor
för utökad undervisningstid på introduktionsprogrammet (IM)
gällande år 2017, summan tas från kommunens budgetreserv.
2. Bevilja utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 780 000 kronor för
en-till-en lösning, summan tas från kommunens budgetreserv.
3. Äskande om medel för resterande år (2018-2020), inklusive
tilläggsäskande för en utökning av verksamheten på
navigatorcentrum hänskjuts till budgetberedningen.
________________
Exp:
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Budgetberedningen
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§ 208

Dnr 2013-000361 559

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Monia Svensson (C)
och Sune Håkansson (RP) angående utveckling av
Ronneby som kust- och skärgårdskommun
Sammanfattning
Monia Svensson (C) samt Sune Håkansson (RP) förslår i en motion att en
kust- och skärgårdsutredning tillsätts med uppdrag att definiera och bereda
de många delfrågor som samordnade ska leda till målet att väsentligt öka
Ronneby attraktivitet som kust- och skärgårdskommun. Detta ska ske med
fokus på våra specifika förutsättningar och samordnas till ett konsekvent och
tydligt program.
Följande bakgrund ges till förslaget: Ronneby kommun har en stor andel av
Blekinges kust och skärgård inom sina gränser. Staden och Brunnen har
direkt sjöförbindelse med Östersjön genom Ronnebyån. I den närmaste
skärgården finns en rad attraktiva besöksmål, t.ex. godset Göholm och
Gökalvs havsbad, St. Ekön med vraket Gribshunden, Saxemara båtvarv,
Karöområdet och ett antal badplatser, allt inom ett lummigt skärgårdsområde
med väl utmärkta farleder. Detta är en stark resurs i konkurrensen om såväl
turister som möjliga inflyttare, under förutsättning att den inses, utnyttjas och
marknadsförs. Så sker enligt vår mening inte idag, och därför är Ronneby
numera, trots läge och förutsättningar, försumbar som sjöstad.
Enligt förslaget ska kommunen hålla i utredningen som koordinator och
sammankallande. Kontakt ska tas med nuvarande och tänkbara aktörer inom
kustfiske och fiskförsäljning, sportfiske, det organiserade båtlivet,
rederibranschen, kafé och restaurang, varvsservicenäringen, berörda
kommunala/regionala organ m fl. Samarbete bör sökas med Biosfärområde
Blekinge Arkipelag, där Ronneby är en av tre medlemskommuner.
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Följande områden förslås ingå i utredningen:
1. Bygga om hamnbron till öppningsbar bro för att
möjliggöra passage för passagerarbåtar och större
fritidsbåtar upp till brunnen/RON
2. Återinsätta båttrafik till skärgårdens besöksmål alt.
Rundturer i skärgården
3. Bygga ut bryggor längs åns stränder
4. Upprusta Ronnebyån som farled, bort med fallna träd och
nedhängande grenar
5. Upprätta reglemente för trafik och förtöjning av båtar i ån
6. Upprusta promenadstråk längs ån
7. Utveckla möjligheterna och villkoren för våra kustfiskare
till fiskförsäljning i våra hamnar
8. Verka för kommunal upphandling av lokalt fångad fisk
9. Inrätta tankningsmöjligheter för båtar, återöppna
sjömacken vid Ekenäs
10. Verka för kommunikationer, tillgänglighet och
tilläggningsmöjligheter vid skärgårdens besöksmål har
god standard, nya bryggor vid behov
11. Utreda förutsättningarna för en ny kustnära stadsdel
12. Verka för flera caféer och enklare näringsställen vid havet
13. Verka för förbättrad varvsservice, bl.a. möjlighet till
bottentvätt av båtar
14. Behovet av fler ”pricka” för att underlätta infart till vår
hamn.
I uppdraget bör även ingå att hitta en hållbar lösning för Karöns framtid.
Bedömning
Det har de senaste åren lämnats ut flera uppdrag i budget eller genom andra
beslut avseende flera av de områden som motionärerna föreslår.
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med en interkommunal havsplan
för Blekinges kustkommuner.
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Blekinge Arkipelag tillsammans med sina medlemmar arbetar med projektet
Arkipelagrutten med medfinansiering från Ronneby kommun.
Tekniska förvaltningen fick i budgeten för 2016-2017 i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att bygga om vägbron i hamnen för att möjliggöra mer
båttrafik i ån. Detta uppdrag redovisades för kommunfullmäktige 2017-0330.
Näringslivsenheten fick i budgeten för 2016-2017 i uppdrag att presentera
plan för utvecklad båttrafik i ån. Sommaren 2017 kommer Ronnebyån att
trafikeras med båttrafik. Några av turerna kommer att även gå ut i
skärgården.
Näringslivsenheten fick också i uppdrag att presentera idéskiss för ett
utvecklat Östra Piren, Ekenäs camping och Rönninge (gamla Ridskolan) för
att eftersöka intressenter att medverka till ett förverkligande.
Kommunen fattade 2016 beslut om medverkan i och medfinansiering av
projektet Arkipelagrutten med Blekinge arkipelag som projektägare.
2014 övertog Tekniska förvaltningen ansvaret för arrendeavtalen för
bryggbyggnation i anslutning till Ronnebyån från Fritid- och
kulturförvaltningen. I samband med övertagandet gjordes också en
inventering av statusen på bryggorna och det fastställdes typutformningen
avseende normalt acceptabel brygga kopplat till de nya avtalen. Detta
resulterade i att ett stort antal bryggägare åtgärdade vanvårdade bryggor och
åmiljön lyftes därmed.
Sedan motionen skrevs har också de nya bryggorna i centrum nedanför
torget tillkommit.
Avseende upphandling av fisk så är det inte förenligt enlig lagstiftningen att
ställa krav på lokalt fångad fisk. Upphandling och kostenheten ser dock över
möjligheterna att upphandla färsk fisk.
Sjömacken i Ekenäs öppnade sommaren 2016.
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Fritid- och kulturnämnden fick i samband med besvarandet av en motion
från Roger Gardell (L) 2015-03-31 i uppdrag att i samverkan med
båtföreningarna ta fram en ”Skärgårdsplan” inför sommaren 2016. Det
arbetet pågår fortfarande.
Sammantaget är det en mängd saker som har hanterats de senaste åren och
där arbete också pågår. Det som möjligen saknas i sammanhanget är
samordning och en plan där dessa åtgärder sätts i sitt sammanhang och där
det kan prioriteras mellan åtgärderna.
De aktörer som motionärerna nämner som kommunen borde samverka med i
föreslagna utredningen är aktörer som återfinns inom föreningen Blekinge
arkipelag. Biosfärkontoret har också tillsammans med många aktörer inom
området tagit fram en samverkansplan.
Genom att kommunstyrelsen antog samverkansplanen, delen plandokument
2011 så fanns viljan att beslut som berör utveckling, bevarande och andra
verksamheter inom området ska följa intentionerna i planen.
Kommunen lägger ner både personalresurser och pengar i
biosfärområdesarbete. Trots kommunens engagemang i Blekinge Arkipelag
har flera verksamheter svårt att prioritera arbetet. Att i det läget dessutom
sätta igång en skärgårdsutredning för bara den egna kommunen skulle kunna
upplevas splittrande. Därför föreslås att de kommande åren läggs, förutom på
redan uppstartade projekt och uppdrag, fokus på arbetet inom Blekinge
Arkipelag.
Med ovanstående förslås motionen vara besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses
vara besvarad med ovanstående.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
vara besvarad med ovanstående.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Roger Gardell (L), Bo Johansson
(S), Erik Ohlson (V) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med
ovanstående.
________________
Exp:
Sune Håkansson
Monia Svensson
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
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§ 209

Dnr 2015-000228 001

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Tim Svanberg (C) gällande att införa utmaningsrätt i
Ronneby kommun
Sammanfattning
Tim Svanberg, kommunfullmäktigeledamot, har inkommit med en motion
gällande att utreda förutsättningarna att införa utmaningsrätt i Ronneby
kommun.
Bedömning
På Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida ges följande
information i korthet: En kommun, ett landsting eller en region kan
bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en
initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Beslut
måste då fattas kring vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen
ska rikta samt vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen
kommer att gå till.
Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av
kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt. Den är en del i att öka
mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. Utmaningen avser
att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala
verksamheten ska upphandlas eller säljas. Den som vill driva en verksamhet
åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala
verksamheten. Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till
kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas.
Om en verksamhet utmanas prövar kommunen eller landstinget först om det
är tillåtet att upphandla verksamheten. Det är också upp till den lokala
kommunen eller landstinget att bedöma om det är lämpligt att den aktuella
verksamheten utmanas. Verksamhet som inte får upphandlas är
-

Myndighetsutövning om det inte finns särskilt stöd för detta
i speciallag-stiftningen.

-

Strategiska ledningsfunktioner.

-

Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras
av kommunen eller landstinget.

Om beslut fattas att verksamhet ska utmanas måste detta göras enligt
gällande regler. Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att
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få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma
villkor. Sannolikt ska lagen om offentlig upphandling (LOU) användas.
Den enskilda kommunen eller landstinget utformar uppdraget, kraven och
utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlag och avtal.
Även om verksamheten upphandlas och drivs av ett privat företag har
kommunen eller landstinget enligt kommunallagen ett ansvar för att
kontrollera och följa upp verksamheten.
Ca 35 kommuner och landsting har infört utmaningsrätt. Växjö och
Markaryds kommuner är de som ligger närmast geografiskt.
Svenskt näringsliv publicerade i november 2010 en rapport med titeln
”Utmaningsrätt - Vad, hur och varför?”. Den går att hitta via
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/privatautforarek
onkurrens/utmaningsratt/kommunerlandstingmedutmaningsratt.2249.html.
I rapporten redovisas en undersökning av utmaningsrättens utveckling.
Sammanfattningsvis har en del kommuner lyckats relativt bra med
utmanings-rätten medan många fortfarande står kvar i startblocken och ännu
inte riktigt kommit igång. Några kommuner har också avvisat ett införande
av utmanings-rätt och inte sett behovet av att få förslag på hur den egna
verksamheten skulle kunna förbättras.
Svaren på varför kommunerna valt att införa utmaningsrätt kan
sammanfattas i fem övergripande ingångsvärden: konkurrens, mångfald,
kreativitet, valfrihet och lokal ekonomisk utveckling. Man uttrycker en
tydlig vilja att konkurrenspröva mer av sin verksamhet. Man vill sänka
kostnaderna och/eller öka kvalitén på de tjänster som kommunen
tillhandahåller.
Totalt hade ca 212 utmaningar inkommit. Fördelat på 34 kommuner blir
genomsnittet ca sex utmaningar per kommun. Antalet är dock relativt ojämnt
fördelat på de 34 kommunerna. Uppsala kommun hade fått in mer än en
fjärdedel av alla utmaningar. Av de utmaningar som inkommit till
kommunerna har man i en majoritet av fallen avvisat utmaningarna. Av de
174 avslutade utmaningsrättsärenden som behandlats har 61 godtagits och
113 avslagits. Alltså har ca 35 procent av de inkomna utmaningarna lett
vidare till upphandling
Den kommun som ligger närmast Ronneby och som har infört utmaningsrätt
är Växjö. Vid förfrågan 161121 svarar Växjö att de haft fem-sex utmaningar
att ta ställning till. Två av dem har mottagits positivt varav en gällde
internpost-hanteringen.
Förslag till beslut
Saknas.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S), Tim Svanberg (C), Peter Bowin (V),
Roger Fredriksson (M), Erik Ohlson (V), Anette Rydell (S), Ola Robertsson
(S) och Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar med instämmande av Peter Bowin (V), Erik Ohlson
(V), Anette Rydell (S) och Ola Robertsson (S) avslag på motionen.
Tim Svanberg (C) yrkar med instämmande av Roger Fredriksson (M) och
Ylva Olsson (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som önskar avslå motionen röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med bifogad bilaga D, avges tjugofem
(25) JA-röster, tjugotvå (22) NEJ-röster och två (2) är frånvarande, varefter
ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet De Gröna och
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkande.
________________
Exp:
Tim Svanberg
Jonas Persson, verksamhetsutvecklare
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§ 210

Dnr 2016-000325 101

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamoten Malin Norfall (S)
angående höj- och sänkbara talarstolar i Ronnebysalen
Sammanfattning
Motionären anser att Ronneby kommun bör införa höj- och sänkbara
talarstolar i Ronnebysalen för att alla ska kunna få sin röst hörd, oavsett
ledamöternas längd.
Bedömning
Remiss har skickats till Tekniska förvaltningen som lämnat följande
yttrande:
”Tekniska förvaltningen har blivit ombedd att yttra sig i rubricerat ärende.
Tekniska förvaltningen är fastighetsägare till Ronneby stadshus, men i
ägaransvaret ligger inte dess inventarier. Då stadshuset hyser flertalet
förvaltningar finns ingen tydlig gränsdragning som styr vilken verksamhet
som har ansvar för inventarieinköp mm. Hittills har detta hanterats genom att
Kommunledningsförvaltningen tagit på sig det sammanhållande
kostnadsansvaret då dylika frågeställningar lyfts. Avseende AV-teknik mm
har IT-enheten motsvarande ansvar.
Tekniska förvaltningen bedömer att förslaget är fullt genomförbart och det
berör 1 st talarstol. Uppskattad kostnad bedöms uppgå till ca 15 tkr inklusive
installation mm, men här krävs platsbesök av försäljare för att få mer pålitlig
offert.”
Remiss har även skickats till kommundirektören som lämnat följande
yttrande:
”Medel för nya/uppfräschade inventarier till stadshuset har äskats och
beviljats i budget 2017 – dock inte för detta ändamål varför jag tycker att
frågan hänskjuts till budgetberedningen inför 2018.”
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att frågan om höj- och sänkbara
talarstolar i Ronnebysalen beaktas inför budgetberedning 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att frågan om
höj- och sänkbara talarstolar i Ronnebysalen beaktas inför budgetberedning
2018, samt att motionen därmed anses vara besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Roger Fredriksson
(M).
Yrkanden
Peter Bowin (V) yrkar på att kommunfullmäktige beviljar 15 000 kronor från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader för installation av en höjoch sänkbar talarstol i Ronnebysalen.
Propositionsordning
1: e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer Peter Bowins (V)
yrkande mot kommunstyrelsens förslag, bifall mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som önskar bifalla Peter Bowins (V) yrkande röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga E, avges
tjugotre (23) JA-röster och tjugosex (26) NEJ-röster, varefter 1:e vice
ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Peter Bowins (V) yrkande.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar beviljar 15 000 kronor från kommunstyrelsens
konto för oförutsedda kostnader för installation av en höj- och sänkbar
talarstol i Ronnebysalen.
________________
Exp:
Malin Norfall
Ekonomienheten
Tekniska förvaltningen
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§ 211

Dnr 2017-000238 101

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Lova Necksten (P) och
Thomas Lähdet (MP) om att skapa en solkarta över
Ronneby kommun
Sammanfattning
I motionen föreslår Lova Necksten och Thomas Lähdet att Ronneby
kommun låter framställa en solkarta i första hand över de större
bostadsområdena i Ronneby och Kallinge samt över våra större tätorter.
Bedömning
Ronneby kommun deltar i projektet Integrera solenergi i den fysiska
planeringen i Blekinge län- Kapacitetsutveckling som länsstyrelsen har. I
detta projekt tar länsstyrelsen fram en solkarta över Blekinge. Kommunen
medfinansierar projektet genom att delta med tjänstepersoners tid.
Solkartan kommer att vara klar till den 31 maj. Kartan kommer läggas upp
på en sida som Tyrens AB (konsulten som tagit fram kartan) administrerar
och som vi kommer kunna länka till från kommunens hemsida. Solkartan
täcker in alla byggnader (takyta och fasader) i Ronneby kommun (och i
övriga länet) som är större än 15 kvm.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen är
besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lova Necksten (MP).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
________________
Exp:
Lova Necksten
Thomas Lähdet
Sofie Samuelsson, miljöutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

102(192)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-21

Kommunfullmäktige

§ 212

Dnr 2017-000159 737

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Sylvia Edwinsson (mp Ronneby) om återvinning av
plastförpackningar inom matdistributionen i
äldreomsorgen
Sammanfattning
I motionen föreslår Sylvia Edwinsson (mp Ronneby) att Ronneby kommun
utreda förutsättningarna för ett återvinningssystem för de plastförpackningar
som används för att delas ut mat till hushållen inom äldrevården.
Bedömning
Ronneby Miljö & teknik ska under 2017 och 2018 införa fastighetsnära
fyrfackskärl vilket innebär att alla villor och fritidshus kommer ha tillgång
till återvinning av plastförpackningar.
Många flerfamiljshus har redan i dagsläget tillgång till miljöhus där
plastförpackningar kan sorteras. För de mindre fastighetsägarna är det inte
alltid det finns samma möjlighet till avfallssortering, vanligen hänvisar
fastighetsägaren de boende då till återvinningscentral eller
återvinningsstation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lova Necksten (MP).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar på att återremittera ärendet.
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Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på om
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstningsbegärs och följande propositionsordning godkänns:
De som önskar att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
De som önskar återremittera ärendet röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga F, avges
tjugofyra (24) JA-röster, tjugoen (21) NEJ-röster, tre (3) avstår och en (1) är
frånvarande varefter 1:e vice ordförande finner att kommunfullmäktige
genom en minoritetsåterremiss återremitterar ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Sofie Samuelsson, miljöutvecklare
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§ 213

Dnr 2016-000731 101

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Lena Mahrle (L) och
Nils Ingmar Thorell (L) om fri uppkoppling, WIFI
Sammanfattning
underlätta för turister att hitta rätt till besöksmål och stärka Ronneby
Kommuns attraktionskraft. Lena Mahrle och Nils Ingmar Thorell vill därför
att Ronneby Kommun ska erbjuda fri Wifi på offentliga platser samt där
kommunen idag redan har trådlösa nät.
Vid införande av fri WiFi på allmänna mötesplatser måste följande juridiska
krav beaktas:
 Spårbarheten är viktig då kommunen kommer ses som en
Internet Service Provider (ISP) och har krav från
polismyndigheten att kunna visa upp loggar på trafiken i
nätet.
 Det skall gå att begränsa hastigheter i nätet samt kunna visa hur
många som använder tjänsten för att uppfylla krav från
konkurrensverket.
 Det skall gå att begränsa tjänster/aktiviteter i nätet för att
förhindra illegal användning.
Utöver detta behöver information ges till invånarna och besökarna om att
detta är ett nät för ”vanlig” surf, till exempel för mailapplikationer, chatt,
sociala medier och surf på webbplatser. Det är inte till för att streama filmer,
spela onlinespel, ladda ner torrenter med mera.
IT-enheten har tittat på följande platser i kommunen där det med fördel
skulle kunna skapas platser med fritt WiFi utifrån beaktande av ovanstående:
Järnvägsstationen, Brunnsparken, Brunnsbadet, Ronneby Torg,
Kockumshallen, Ronneby Idrottshall, Idrottshallen i Kallinge,
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Gästbryggorna vid Ekenäs-Karön, Kulturcentrum och samtliga bibliotek i
Ronneby kommun.
Kostnaden för att få fri WiFi på ovan nämnda platser uppgår till en
startkostnad på 857382 kronor samt en årlig kostnad på 140761 kronor. Det
går att ta bort eller lägga till platser där fi WiFi ska förekomma och därmed
kan kostnaden öka eller minska. Se bifogad bilaga för detaljerad information
om kostnader.
Bedömning
IT-enheten håller med Lena Mahrle och Nils Ingmar Thorell om att turismen
gynnas av fri WiFi samt att kommunens attraktionskraft ökar. Även
näringslivet i Ronneby har ställt sig positiv till fri WiFi via
utvecklingsgruppen för Ronneby centrum. IT-enheten bedömer att förslaget
med fri WiFi gynnar Ronneby Kommun och dess medborgare och bedömer
att vi kan leva upp till de juridiska kraven för att kunna erbjuda denna tjänst.
Förslag till beslut
IT-enheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta de medel som
behövs för att inrätta fri WiFi på följande platser; Järnvägsstationen,
Brunnsparken, Brunnsbadet, Ronneby Torg, Kockumshallen, Ronneby
Idrottshall, Idrottshallen i Kallinge, Gästbryggorna vid Ekenäs-Karön,
Kulturcentrum och samtliga bibliotek i Ronneby kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Bifalla motionen.
2. Hänskjuta frågan om tillsättning av medel för inrättande av fria
surfzoner till budgetberedningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lena Marhle (L).
Yrkanden
Lena Mahrle (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bifalla motionen.
2. Hänskjuta frågan om tillsättning av medel för inrättande av fria
surfzoner till budgetberedningen.
________________
Exp:
Nils Ingmar Thorell
Lena Mahrle
Tobias Ekberg, IT-enheten
Budgetberedningen
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§ 214

Dnr 2016-000180 101

Besvarande av motion från Ola Robertsson (S)
angående fria surfzoner
Sammanfattning
Ola Robertsson beskriver i sin motion att fria surfzoner är viktigt för
demokratin, turismen och för skapandet av ett mer välkomnande samhälle.
Ola Robertsson vill därför att Ronneby Kommun ska erbjuda fria surfzoner
på icke-kommersiella mötesplatser.
Vid införande av fria surfzoner på allmänna mötesplatser måste följande
juridiska krav beaktas:


Spårbarheten är viktig då kommunen kommer ses som en Internet
Service Provider (ISP) och har krav från polismyndigheten att kunna
visa upp loggar på trafiken i nätet.



Det skall gå att begränsa hastigheter i nätet samt kunna visa hur
många som använder tjänsten för att uppfylla krav från
konkurrensverket.



Det skall gå att begränsa tjänster/aktiviteter i nätet för att förhindra
illegal användning.

Utöver detta behöver information ges till invånarna och besökarna om att
detta är ett nät för ”vanlig” surf, till exempel för mailapplikationer, chatt,
sociala medier och surf på webbplatser. Det är inte till för att streama filmer,
spela onlinespel, ladda ner torrenter med mera.
IT-enheten har tittat på följande platser i kommunen där det med fördel
skulle kunna skapas fria surfzoner utifrån beaktande av ovanstående:
Järnvägsstationen, Brunnsparken, Brunnsbadet, Ronneby Torg,
Kockumshallen, Ronneby Idrottshall, Idrottshallen i Kallinge,
Gästbryggorna vid Ekenäs-Karön, Kulturcentrum och samtliga bibliotek i
Ronneby kommun.
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Kostnaden för att få fria surfzoner på ovan nämnda platser uppgår till en
startkostnad på 857382 kronor samt en årlig kostnad på 140761 kronor. Det
går att ta bort eller lägga till platser där fri surf ska förekomma och därmed
kan kostnaden öka eller minska. Se bifogad bilaga för detaljerad information
om kostnader.
Bedömning
IT-enheten bedömer att förslaget med fria surfzoner gynnar Ronneby
Kommun och dess medborgare. Vi bedömer också att vi kan leva upp till de
juridiska kraven för att kunna erbjuda denna tjänst.
Förslag till beslut
IT-enheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta de medel som
behövs för att inrätta fria surfzoner på följande platser; Järnvägsstationen,
Brunnsparken, Brunnsbadet, Ronneby Torg, Kockumshallen, Ronneby
Idrottshall, Idrottshallen i Kallinge, Gästbryggorna vid Ekenäs-Karön,
Kulturcentrum och samtliga bibliotek i Ronneby kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Bifalla motionen.
2. Hänskjuta frågan om tillsättning av medel för inrättande av fria
surfzoner till budgetberedningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Ola Robertsson (S).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bifalla motionen.
2. Hänskjuta frågan om tillsättning av medel för inrättande av fria
surfzoner till budgetberedningen.
________________
Exp:
Ola Robertsson
Tobias Ekberg, IT-enheten
Budgetberedningen
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§ 215

Dnr 2015-000430 875

Besvarande av motion från Kristdemokraterna
angående röda ladan kilenområdet
Sammanfattning
Willy Persson, gruppledare Kristdemokraterna har lämnat in motion där han
vill ha till stånd en utredning med syfte att använda ”Röda ladan” vid Kilen
till museum samt en kommitté som skall vara kontaktyta mellan kommunen,
näringslivet, regionen, staten och EU i finansieringsfrågan.
Bedömning
Vi hänvisar till det uppdrag Fritid- och kulturförvaltningen har att presentera
ett förslag på museum för Ronnebys historia inkluderat ”Guldgubbarna” och
Gribshunden. Förslaget ska inkludera samarbete med Blekinge Museum.
Arbetsgruppen ”Ronneby museum” bestående av representanter från Fritidoch kulturförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Bygg- och miljö samt
Kommunledningsenheten startade sitt arbete i april 2016 under
kommunstrateg Anders Engbloms ledning med uppdraget att presentera ett
förslag på museum för i första hand Gribshunden. Det figurerar i nuläget
flera olika förslag på placering, ett av dem är ”Röda Ladan” vid Kilen. Man
gör bedömningen att samtliga platser som nämnts bör kommenteras i
utredningens slutrapport. Exempel på andra frågor än placering som
behandlas är finansiering, där man bland annat utreder lämpliga fonder, EU,
regionala, lokala och nationella samt statliga tillväxtmedel. Gemensamt för
de av oss kända fonder är att lokal motfinansiering krävs, i vilken form det
ska vara utreds av gruppen där även medfinansiering från lokala näringslivet
finns med.
Förslag till beslut
Ronneby kommun hänvisar till pågående utredning om ett förslag på
museum för Ronnebys historia inkluderat ”Guldgubbarna” och Gribshunden.
Denna utredning omfattar såväl placering som finansiering av ett museum i
Ronneby. Och att motionen därmed anses besvarad.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen är
besvarad.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Willy Persson (KD).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
________________
Exp:
Willy Persson
Ebon Kaisajuntti, landsbyggdsutvecklare
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§ 216

Dnr 2017-000151 309

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christer Stenström (M) - Dags att höja
tillgänglighetsgraden till butiker och företag i nya
Viggen-området
Sammanfattning
Viggen-området växer och fler företag och butiker etablerar sig. För att
förbättra tillgängligheten även för de icke bilburna arbetar Tekniska
Förvaltningen dels med lösning på GC-väg på den kommunala delen av
vägen samt ihop med Trafikverket och Region Blekinge för Trafikverkets
del av vägen och busstrafikens möjligheter till fler hållplatser.
Bedömning
Tekniska förvaltningen genom trafik- och projektansvarige Sattar Zad har
yttrat sig i frågan om utökad tillgänglighetsgrad på Viggen-området. Den
aktuella sträckan delvis ligger på Trafikverkets väg och kommunen har
dialog om utökad tillgänglighet för området ihop med Trafikverket.
Tekniska förvaltningen har i sin planering (på den kommunala delen av
vägen) att anlägga GC-väg till söder om första rampen till Karlskrona vid
E22. Resterande sträcka tillhör Trafikverket och först när kommunen vet vad
Trafikverkets planer är för den delen av vägen kan kommunen gå vidare med
planerna för GC-vägen. Frågan kommer att tas upp på planerat dialogmöte
den 21/4 ihop med Region Blekinge och Trafikverket.
Idag finns det busshållplatser i området, närmare bestämt vid Ö&B men
Tekniska förvaltningen tittar även på hur en GC-passage ska kunna anläggas
för att knyta ihop västra Viggen-området till den östra delen. Även detta
kommer att tas upp på det planerade dialogmötet den 21/4.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta anse motionen vara besvarad.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
vara besvarad.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Stenström (M) och Malin Norfall (S).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.
________________
Exp:
Christer Stenström
Anna Hansen
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§ 217

Dnr 2016-000055 101

Besvarande av motion från Willy Persson gruppledare
Kristdemokraterna angående betesmarker
Sammanfattning
Willy Persson har motionerat om att arrendeavgifterna för betesmark ska
slopas, att kommunen ska bekosta stängselmaterial för betesarrenden och att
arrendatorerna ska ansvara för uppsättning och underhåll av stängsel.
Bedömning
Landskapet förbuskas och gamla betesmarker försvinner. För att behålla ett
öppet landskap och återerövra gamla betesmarker krävs betande djur.
Tillgången till dessa är begränsad. För att vara en attraktiv jordägare krävs
ibland extraordinära lösningar.
Tekniska förvaltningens riktlinjer för betesarrenden säger Anbudsgivning.
Traditionellt har djurägarna betalat 300 kronor/ha/år och stått för
stängslingen. Utvecklingen går dock mer och mer mot att om kommunen vill
ha mark betad kan vi få anta anbud på 0 kronor och stå för stängslingen.
I Brunnsskogen nyttjar djurägarna betesmarken gratis och Gatu- och
Parkenheten står för stängslet. Området omfattas av skötselkrav från
Länsstyrelsen och måste betas. För att få tag på betesdjur har kommunen
tvingats investera i stödrätter som djurägarna förfogar över. Kommunen
måste även hjälpa till med betesputsning.
Det finns även andra områden med skötselkrav som betas utan arrendeavgift,
dock utan stödrätter och betesputsning.
Slutsats
Tekniska förvaltningen föreslår att riktlinjerna bibehålls men kompletteras
med: Vid externa önskemål om nya betesarrenden kan separata avtal slutas
utan anbudsgivning.
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Willy Perssons motion avslås till förmån
för Tekniska förvaltningens yttrande.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Uppdra tekniska förvaltningen att ta fram en konsekvensbeskrivning
av den i motionen önskade åtgärden.
2. Motionen därmed anses besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar Willy Persson (KD).
Yrkanden
Willy Persson (KD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer Willy Perssons (KD)
yrkande om att bifalla motionen mot kommunstyrelsens förslag, bifall mot
avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Uppdra tekniska förvaltningen att ta fram en konsekvensbeskrivning
av den i motionen önskade åtgärden.
2. Motionen därmed anses besvarad.
________________
Exp:
Willy Persson
Tekniska förvaltningen
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§ 218

Dnr 2016-000186 119

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna Kamerabevakning i centrum
Sammanfattning
Christer Leksell (SD) har 2016-03-21 till Ronneby kommunfullmäktige
inlämnat motion att Ronneby kommun ska sätta upp kameror för bevakning
runt centralstationen och vid torget.
Förslaget tar sin utgångspunkt att det skett ett stort antal cykelstölder kring
järnvägsstationen, ett antagande om att det verkliga antalet brott i Ronneby
kommun överstiger antalet anmälda samt att den som har ”rent mjöl i påsen”
sannolikt inte har invändningar mot kameraövervakning.
Bedömning
Kommunjuristen Sanja Gojkovic har i samband med beredningen av ärende
KS 101 2016- 000 485 motion av Roger Gardell (L) avseende
”övervakningskameror i Ronneby sporthall, Kallinge sporthall,
Brunnsvallen, centrala Ronneby samt Brunnsparken” utrett de rättsliga
förutsättningarna för att bedriva kameraövervakning.
Förutsättningarna för kameraövervakning enligt Leksells motion motsvarar i
allt väsentligt de som redovisas i motionssvaret med ärendebeteckning KS
101 2016- 000 485.
För att bedriva kameraövervakning runt järnvägsstationen och vid torget
krävs tillstånd av Länsstyrelsen.
Eftersom det rör sig om ytor som allmänheten har tillträde till förutsätter
eventuell kameraövervakning en ansökan från kommunen. Ansökan ska
omfatta en utredning som bland annat belyser integritetsaspekterna,
ytterligare analys av brottsstatistik, samt att kommunen redovisas vilka
alternativa åtgärder som övervägts eller prövats för att komma tillrätta med
situationen på de aktuella platserna.
Ansökan bör inte skickas in utan att sådan utredning genomförts
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att motionen är besvarad i
och med bedömningen ovan.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige motionen är besvarad i och med bedömningen ovan.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att återkomma med förslag på platser som
skall kameraövervakas, att platserna samt kostnaderna för
kameraövervakning på dessa presenteras inför budgetberedning samt att
motionen därmed anses besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Christer Leksell (SD),
Erik Ohlson (V), Malin Norfall (S), Tim Svanberg (C), Ola Robertsson (S),
Willy Persson (KD), Kenneth Michaelsson (C), Anna Carlbrant (RP),
Nicolas Westrup (SD) och Margareta Yngvesson (S).
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Yrkanden
Peter Bowin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Roger Gardell (L), Christer Leksell (SD), Tim Svanberg (C), Kenneth
Michaelsson (C), Anna Carlbrant (RP) och Nicolas Westrup (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Malin Norfall (S) och Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Willy Persson (KD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning 1
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer framförda yrkanden
mot varandra, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag
Omröstning begärs och ska verkställas.
Propositionsordning 2
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer kontraproposition på
yrkandena om bifall till tjänsteförslaget respektive motionen, bifall mot
avslag, och finner att yrkandet om bifall till tjänsteförslaget utgör motförslag
till kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Omröstningen som begärdes under propositionsordning ett ska nu
genomföras och följande propositionsordning godkänns:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar NEJ.
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga G, avges
tjugosex (26) JA-röster, tjugotvå (22) NEJ-röster och en (1) är frånvarande,
varefter 1:e vice ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunledningsförvaltningen att
återkomma med förslag på platser som skall kameraövervakas, att platserna
samt kostnaderna för kameraövervakning på dessa presenteras inför
budgetberedning samt att motionen därmed anses besvarad.
________________
Exp:
Christer Leksell
Magnus Widén, kommundirektör
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
Sanja Gojkovic, jurist
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§ 219

Dnr 2016-000485 101

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamoten Roger Gardell (L)
avseende övervakningskameror i Ronneby sporthall,
Kallinge sporthall, Brunsvallen, centrala Ronneby samt
Brunnsparken
Sammanfattning
Roger Gardell (L) har lämnat en motion om att sätta upp
övervakningskameror i Ronneby Sporthall, Kallinge Sporthall,
Brunnsvallen, centrala Ronneby samt Brunnsparken, se bifogad motion.
Centrala Ronneby avser bl.a. torget. Motionsläggaren utesluter inte
möjligheten att se över kameraövervakningsmöjligheter på fler platser än de
ovan nämnda. Förslaget grundar sig i att det har skett upprepade brott i de
ideella föreningarnas kiosker i sporthallarna. Det sker även inbrott och
skadegörelse på idrottsanläggningarna. Enligt motionstexten föreslås det att
övervakningskamerorna kan vara igång när det inte föreligger någon
verksamhet i Ronneby kommuns anläggningar.
Motionsläggaren menar att Ronneby kommun har ett stort ansvar att
invånarna upplever att de kan röra sig fritt och tryggt och genom att sätta upp
övervakningskameror kan kommunen komma en bit på vägen men det krävs
också högre polisiär närvaro i kommunen.
Förslagen är:
-

Att övervakningskameror sätts upp i Ronneby sporthall,
Kallinge sporthall och på Brunnsvallen

-

Att kommunen ser över möjligheterna till
övervakningskameror i centrala Ronneby och
Brunnsparken

Bedömning
Undertecknad har utrett de rättsliga förutsättningarna för att överhuvudtaget
bedriva kameraövervakning samt skickat motionen för yttrande till tekniska
förvaltningen, fritid- och kulturnämnden samt samrått med
säkerhetssamordnaren.
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Kameraövervakning – rättsliga förutsättningar
Inledningsvis redogörs för allmänna förutsättningar för att bedriva
kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde. Områdena som
nämns i motionen klassas som sådana områden. Kameraövervakning
regleras främst i kameraövervakningslagen (2013:460).
Redogörelsen nedan är inte uttömmande avseende alla aspekter i fråga om
kameraövervakning, utan syftar enbart till att ge en översikt över de frågor
som måste hanteras i samband med åtgärder som rör kameraövervakning.
En förutsättning för att få bedriva kameraövervakning är att den sker i syfte
att förebygga, avslöja eller utreda brott. Allmänna krav på
kameraövervakning är att den ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med
tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet. Utöver det krävs det
eventuellt en anmälan eller en ansökan om kameraövervakning, beroende på
om området som ska bevakas är en plats dit allmänheten har tillträde. För att
en ansökan ska beviljas måste intresset av att övervaka väga tyngre än det
integritetsintrång som kameraövervakning utgör. Kameraövervakningen
måste beskrivas utförligt i ansökan till Länsstyrelsen. Andra, mindre
ingripande (brottsförebyggande) åtgärder måste ha först ha prövats innan en
ansökan kan bli aktuell. Därmed rekommenderas det att behovet av
kameraövervakning beskrivs i ansökan, t.ex. med hjälp av dokumentation av
brottsanmälningar.
Brottsförebyggande rådet rekommenderar att aktörer som vill
kameraövervaka, inledningsvis gör en ingående kartläggning av de befintliga
problem som förekommer i de berörda områdena. Problemen bör sedan
analyseras och i kartläggningen ska även andra åtgärder än
kameraövervakning övervägas. Exempelvis kan vuxennärvaro, anpassning
av belysning och omgivning eller väktarbevakning övervägas som alternativ
till kameraövervakning. Dokumentationen bör byggas upp och stärkas med
fler uppgifter än de nämnda. Bl.a. rekommenderas det att mindre ingripande
åtgärder företas först. Om problemen kvarstår efter detta, bör även denna
information sammanföras med kartläggningen som ska bifogas ansökan. Om
kameraövervakning behövs, ska kommunen även fundera på hur den kan
kombineras med andra brottsförebyggande metoder. Verksamheten ska alltså
dokumenteras löpande och insatserna bör utvärderas genom att exempelvis
följa statistiken över anmälda brott.
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Kommunen måste, för att få tillstånd för sådan omfattande bevakning som
beskrivs i motionen, kunna visa på hur och varför intresset av att övervaka är
större än den enskilda individens integritet.
Enskilda som påverkas av övervakningen ska upplysas om bevakningen,
t.ex. genom skyltning. Det är den som övervakar som har ansvar för att tillse
att enskilda får information om övervakningen.
Vidare innebär kameraövervakning att bild- och eventuellt ljudmaterial
måste hanteras på ett lagenligt sätt. Material får bevaras högst två månader
om det rör sig om övervakning av områden dit allmänheten har tillträde.
Länsstyrelsen kan i vissa fall besluta om längre bevarandetid för det enskilda
fallet. När material inte längre får bevaras måste det förstöras. Materialet
omfattas av sekretess, vilket innebär att det inte får utlämnas till annan än
brottsbekämpande myndighet, annan kommun eller räddningstjänsten. Detta
följer av tystnadsplikt som regleras i kameraövervakningslagen.
Länsstyrelsen och Datainspektionen har befogenhet att utöva tillsyn mot den
som bedriver kameraövervakning.
Brottsstatistik
Säkerhetssamordnaren har tillställt undertecknad brottsstatistik från
områdena Brunnsparken och torget. Statistik måste tolkas kritiskt och i sitt
rätta sammanhang. Statistiken rör anmälda brott och hänför sig till åren
2014-2016. Siffrorna från 2016 hänför sig fram till den 29 november 2016.
Det kan alltså på brottsstatistiken utläsas att mängden anmälda brott ligger
på nästan samma nivå jämfört med 2015 och att de har minskat sedan 2014.
Statistikunderlaget är bilagt till denna skrivelse som underlag.
Kompletterande uppgifter begärdes in i januari, se bifogat underlag.
Grova, personrelaterade våldsbrott har inte har skett i större uträckning i de
utpekade områdena, däremot har det på torget förekommit ett par stölder och
rån utan skjutvapen samt brott mot narkotikastrafflagen. I Brunnsparken kan
noteras att ringa misshandel samt misshandel av normalgraden har anmälts
till Polisen. Vidare har flertalet stölder av varierande sort anmälts. I övrigt
har även anmälan om smitning från parkeringsskador, olaga tvång och
avlyssning, olaga hot, tillgrepp av moped, ärekränkningsbrott samt
egenmäktigt förfarande gjorts.
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Utifrån, den i skrivande stund inhämtade, statistiken kan det konstateras att
mängden anmälda brott inte har ökat i dessa områden och att majoriteten av
de anmälda brotten har lågt straffvärde (och är således inte att betrakta som
grova enligt lagens mening). Undertecknad rekommenderar dock att
statistiken analyseras noggrannare och kompletteras om kommunen skulle
besluta om att bedriva kameraövervakning.
Vad gäller statistiken rörande anmälningar runt sporthallarna har
kommunpolisen i mejlväxling med kommunen sagt det rör sig om ett fåtal
anmälningar, vilket hon konkluderar innebär att det antingen inte händer så
mycket eller att brottsoffer inte anmäler brott som sker i dessa områden.
För närvarande pågår även en sammanställning från Polisens
trygghetsundersökning bland kommuninvånarna. Oavsett utkomst av
trygghetsundersökningen kan den inte utgöra en grund för kommunen att få
kameraövervakning beviljad av Länsstyrelsen. Upplevd oro eller otrygghet
bland kommuninvånarna inte är ett sådant rekvisit (villkor) i
kameraövervakningslagen som Länsstyrelsen tar i beaktande vid bedömning
av ansökningar gällande kameraövervakning.
Motionen är inte den enda i sitt slag, se även dnr 2016-000186. Liknande
motioner läggs emellanåt. Undertecknad anser dock att frågor om
kameraövervakning ska utredas utifrån ett konkretiserat uppdrag. Om
kameraövervakning blir aktuell på de i motionen nämnda platser ska
kommunen följa Datainspektionens rekommendationer.
Yttranden
Fritid- och kulturnämnden har, i samråd med tekniska förvaltningen, yttrat
sig över motionen. Nämnden instämmer med att situationen i Ronneby
sporthall är orolig för närvarande. Fritid- och kulturförvaltningen kommer att
se över införande av säkrare låssystem i sporthallen, samt se över
möjligheten att öka vuxennärvaro med bl.a. nystartsjobb i aktuella
anläggningar. Nämnden föreslår att invänta åtgärder med låssystem och ökad
bemanning innan övervakningskameror blir aktuella.
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Sammanfattning
Undertecknad lämnar följande rekommendation:
För att bedriva kameraövervakning på de i motionen nämnda platser krävs
alltså ansökan hos Länsstyrelsen. Platserna är sådana dit allmänheten har
tillträde, vilket innebär att kommunen måste göra en ordentlig utredning
avseende integritetsaspekterna. Brottsstatistik och andra förebyggande
åtgärder bör analyseras och sammanfattas i ansökan till Länsstyrelsen. En
ansökan bör inte skickas utan att en kartläggning görs först.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att motionen är
besvarad i och med bedömningen ovan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad i och med bedömningen ovan.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att återkomma med förslag på platser som
skall kameraövervakas, att platserna samt kostnaderna för
kameraövervakning på dessa presenteras inför budgetberedning samt att
motionen därmed anses besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Christer Leksell (SD),
Erik Ohlson (V), Malin Norfall (S), Tim Svanberg (C), Ola Robertsson (S),
Willy Persson (KD), Kenneth Michaelsson (C), Anna Carlbrant (RP),
Nicolas Westrup (SD) och Margareta Yngvesson (S).
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Yrkanden
Peter Bowin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Roger Gardell (L), Christer Leksell (SD), Tim Svanberg (C), Kenneth
Michaelsson (C), Anna Carlbrant (RP) och Nicolas Westrup (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Malin Norfall (S) och Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Willy Persson (KD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning 1
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer framförda yrkanden
mot varandra, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska verkställas.
Propositionsordning 2
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer kontraproposition på
yrkandena om bifall till tjänsteförslaget respektive motionen, bifall mot
avslag, och finner att yrkandet om bifall till tjänsteförslaget utgör motförslag
till kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Omröstningen som begärdes under propositionsordning ett ska nu
genomföras och följande propositionsordning godkänns:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar NEJ.
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga H, avges
tjugosex (26) JA-röster, tjugoen (21) NEJ-röster, en (1) avstår och en (1) är
frånvarande, varefter 1:e vice ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunledningsförvaltningen att
återkomma med förslag på platser som skall kameraövervakas, att platserna
samt kostnaderna för kameraövervakning på dessa presenteras inför
budgetberedning samt att motionen därmed anses besvarad.
________________
Exp:
Christer Leksell
Magnus Widén, kommundirektör
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
Sanja Gojkovic, jurist
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§ 220

Dnr 2015-000062 101

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Erik
Ohlson och tjänstgörande ersättare Lena Rosén,
Vänsterpartiet, gällande instegs- och nystartsjobb i
kommunala verksamheter
Sammanfattning
I motionsställarens yrkande föreslås Arbetsmarknadsenheten få uppdraget att
undersöka möjligheterna att inrätta minst tio nystartsjobb och minst tio
instegsjobb i den kommunala verksamheten under våren 2015.
Bedömning
Budget för arbetsmarknadsenheten för 2015 beslutade sent hösten 2014.
Inom denna budget kunde inte de föreslagna åtgärderna, tio nystartsjobb och
tio instegsjobb inrymmas.
Senhösten 2015 erhöll Ronneby kommun 57,8 mnkr för att ”underlätta
flyktingmottagande”. Av dessa medel avsattes ca 20 mnkr för att anställa
100 personer med utländsk bakgrund inom de kommunala verksamheterna.
Åtgärden nystartsjobb användes för denna grupp och tiden för anställning
varierade mellan 11 och 9 månader. Projektet var mycket lyckat och ca 60 %
av de anställda fick förlängt men då med verksamheternas ordinarie
budgetmedel alternativt hittades andra alternativ till försörjning.
Även 2017 fortsätter detta projekt och då med 125 personer vara 25 av dessa
är ungdomar.
Eftersom vi nu påvisat positiva resultat genom att erbjuda arbetssökande ett
subventionerade arbeten inom kommunen, kommer Arbetsmarknadsenheten
fortsättningsvis se över möjligheteten att fortsätta med detta
anställningsförfarande. Dock är allt avhängigt av om erforderliga medel
tillskjuts för detta ändamål.
Förslag till beslut
Med detta redovisat föreslås Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen härmed
anses besvarad.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska
anses bifallen.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 221

Dnr 2017-000099 109

Besvarande av medborgarförslag- Knut Hahnsskolans
elevråd föreslår att Ronneby kommun ska fortsätta
servera fullfeta mejeriprodukter istället för
"lättprodukter" på kommunens skolor och förskolor
Sammanfattning
Elsa Glans, för elevrådet på Gymnasieskola Knut Hahn, föreslår att Ronneby
kommun ska fortsätta servera fullfeta mejeriprodukter istället för
”lättprodukter” på kommunens skolor och förskolor
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen och
kostenheten har inkommit med följande yttrande:
Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den
senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som
rekommenderas i hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya
Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller svenska
rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom
dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida:
”Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med
revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och
översikter som publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika
näringsämnen, livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar
hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning
– till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönster/matvanors
samband med hälsan.”
De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att
intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att
rekommendationerna om totalt intag av fett har justerats från max 35% av
energin till 40%, men än mer än tidigare betonas att mättat fett ska begränsas
till högst 10% av energin.
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Kostenheten anser att vi ska servera lika bra och nyttig mat på alla
förskolor/skolor i kommunen därför gjordes en förändring under 2016 där
kommunen helt gick över till lättprodukter. Flera förskolor/skolor serverade
sedan tidigare lättprodukter.
Kostenheten tillhandahåller ca 30% av det totala dagsintaget, vilket
motsvarar lunchen.
Enligt rekommendation från Livsmedelsverket så minskar risken för hjärtoch kärlsjukdomar bl a om äter mer av mat med omättade fetter, till
exempel: rapsolja och olivolja och mindre av mat med mättat fett: till
exempel smör, grädde, och korv.
Barn/elever behöver fett, men rätt sorts fett. Nyckelhålsmärkta matfetter
innehåller omättade fetter som barn behöver äta mer av. Det mättade fettet är
mindre nyttigt och finns i exempelvis smör och smörbaserade matfetter
såsom Bregott. Nyckelhålet är en viktig symbol för mat med mindre socker
och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre fett. I regeringens
senaste livsmedelsstrategi får Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla
Nyckelhålet.
Fullfeta mejeriprodukter innehåller mycket mättat fett medan lättmjölk,
lättfil och margarin innehåller mer fleromättat fett. Kostenheten har
tillsammans med kommunens dietist tolkat Livsmedelsverkets
rekommendationer och noga undersökt marknaden för att hitta de bästa
alternativen som innehåller mest fleromättat fett. I samråd med våra kockar
har vi även kommit fram till att vi hellre serverar feta mejeriprodukter i
maten, när så behövs och för smakens skull, än på smörgåsen. Föräldrarna
vet då vad barnen/eleverna ätit i förskolan/skolan och utifrån det kan de
sedan själva planera och bestämma vad de vill servera hemma.
I Livsmedelsverkets nya uppdrag inom regeringens livsmedelsstrategi får
Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet för att underlätta
för konsumenter att göra medvetna matval. Lättmjölk, lättfil och lättmargarin
är alla nyckelhålsmärkta.
Baserat på bedömningen ovan anses att kommunen även fortsättningsvis ska
följa kostpolicy antagen KF § 355/2012 om att vi ska följa
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Livsmedelsverkets rekommendationer och därmed bör medborgarförslaget
vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 222

Dnr 2016-000713 109

Besvarande av medborgarförslag - Rena
mejeriprodukter inom förskola/skola
Sammanfattning
Linda Jarleberg skriver i sitt medborgarförslag:
Anser att det är horribelt att förskolor/skolor i Ronneby kommun ska börja
med lättprodukter och margarin till mackorna! Alla barn och deras personal
bör fä så rena produkter som möjligt i sin kost. Fram med riktig mjölk (tex
mjölk från Leråkra) eller åtminstone EKO mellanmjölk och EKO Bregott.
Mina barn går på "Sveriges hälsosammaste förskola" resp nya fräscha
Listerbyskolan, skolor som för miljontals kronor är byggda efter "Cradle to
cradle", giftfria skolor med minimalt plastinnehåll. Och HUR kan man då
motivera förslaget om de nya kostråden??? obegripligt och så korkat! Mina
barn ska inte behöva äta skräp!
Måtte ställningstagare lyssna på sina kommuninvånare med intresse för
kosten och ignorera Livsmedelsverkets rekommendationer. Rena produkter i
måttliga mängder: hälsosam livsstil.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen och
kostenheten har inkommit med följande yttrande:
Kostenheten har i uppdrag att följa Livsmedelsverkets rekommendationer
enligt Kostpolicy för Ronneby kommun KF § 355/2012. Kostpolicyn är
framtagen av en tjänstemannagrupp tillsammans med personal från berörda
verksamheter samt med politisk insyn.
Kostenheten tillhandahåller ca 30-70% av det totala dagsintaget, för barn i
förskoleåldern. Lunchen motsvarar ca 30% och frukost och mellanmål
svarar för 40%.
Kostenheten anser att vi ska servera lika bra och nyttig mat på alla
förskolor/skolor i kommunen därför gjordes en förändring under 2016 där
kommunen helt gick över till lättprodukter. Flera förskolor/skolor serverade
sedan tidigare lättprodukter.
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Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den
senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som
rekommenderas i hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya
Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller svenska
rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom
dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida:
”Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med
revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och
översikter som publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika
näringsämnen, livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar
hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning
– till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönster/matvanors
samband med hälsan.”
De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att
intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att
rekommendationerna om totalt intag av fett har justerats från max 35% av
energin till 40%, men än mer än tidigare betonas att mättat fett ska begränsas
till högst 10% av energin.
Fullfeta mejeriprodukter innehåller mycket mättat fett medan lättmjölk,
lättfil och margarin innehåller mer fleromättat fett. Vi på kostenheten har
noga undersökt marknaden för att hitta de bästa alternativen som innehåller
mest fleromättat fett och funnet margarinet Flora som bästa alternativ. Flora
innehåller palmolja som gör att margarinet får en lagom fast konsistens.
(Bregott får fast konsistens av mjölkfett). Palmoljan som används är hållbart
framställd, vilket innebär strikta regler avseende markanvändning.
Världsnaturfonden (WWF) är emot en bojkott av hållbar palm olja och en
efterfrågan på hållbar palmolja minskar risken för att mer regnskog
försvinner. All olja som används till livsmedel förädlas. Denna förädling
sker med hjälp av olika ämnen som alla är godkända för ändamålet. Den olja
som används till Bregott behandlas på precis samma sätt som olja som
används till Flora.
I Livsmedelsverkets nya uppdrag inom regeringens livsmedelsstrategi får
Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet för att underlätta
för konsumenter att göra medvetna matval. Nyckelhålet är
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Livsmedelsverkets symbol för mat med mindre socker och salt, mer fullkorn
och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Lättmjölk, lättfil och lättmargarin
är alla nyckelhålsmärkta och lättmjölken är ekologisk. Till skillnad mot
tidigare är idag alla sorters mjölk berikad med vitamin D.
Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) får inte krav på
närproducerade produkter ställas däremot ställs krav på ekologiska
produkter. Vid senaste upphandling har ekologiska mjölkprodukter
upphandlats. Detta gäller bl a standardmjölk, mellanmjölk och lättmjölk.
Baserat på bedömningen ovan föreslås att Livsmedelverkets
rekommendationer även fortsättningsvis ska följas och att
medborgarförslaget ska anses besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 223

Dnr 2016-000712 109

Besvarande av medborgarförslag - Konstgjord mat med
dåligt fett inom förskola/skola
Sammanfattning
Caroline Norberg Pfeifer skriver i sitt medborgarförslag:
Vi kommer att från och med 2017-01-01 att följa livsmedelsverkets
rekommendationer gällande vilka mejeriprodukter och vilka fetter vi
använder på förskolan i matproduktionen samt till måltiderna. Att följa dessa
rekommendationer är beslutat av våra politiker i Ronneby Kommun. Det
finns att läsa i kostpolicyn som antogs 2012. Kostpolicyn ligger på
ronneby.se. Det innebär att det kommer serveras margarinet Flora till våra
barn och jag vill absolut inte att mina barn ska tvingas äta konstgjord mat
med dåliga fetter i, blir detta sanning kommer jag ifrågasätta detta och be att
få skicka med eget smör till mina barn, hoppas ni förstår att detta inte är mat
som är hälsosam.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen och
kostenheten har inkommit med följande yttrande.
Kostenheten har i uppdrag att följa Livsmedelsverkets rekommendationer
enligt Kostpolicy för Ronneby kommun KF § 355/2012. Kostpolicyn är
framtagen av en tjänstemannagrupp tillsammans med personal från berörda
verksamheter samt med politisk insyn.
Kostenheten tillhandahåller ca 30-70% av det totala dagsintaget, för barn i
förskoleåldern. Lunchen motsvarar ca 30% och frukost och mellanmål
svarar för 40%.
Kostenheten anser att vi ska servera lika bra och nyttig mat på alla
förskolor/skolor i kommunen därför gjordes en förändring under 2016 där
kommunen helt gick över till lättprodukter. Flera förskolor/skolor serverade
sedan tidigare lättprodukter.
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Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den
senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som
rekommenderas i hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya
Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller svenska
rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom
dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida:
”Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med
revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och
översikter som publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika
näringsämnen, livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar
hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning
– till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönster/matvanors
samband med hälsan.”
De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att
intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att
rekommendationerna om totalt intag av fett har justerats från max 35% av
energin till 40%, men än mer än tidigare betonas att mättat fett ska begränsas
till högst 10% av energin.
Fullfeta mejeriprodukter innehåller mycket mättat fett medan lättmjölk,
lättfil och margarin innehåller mer fleromättat fett. Vi på kostenheten har
noga undersökt marknaden för att hitta de bästa alternativen som innehåller
mest fleromättat fett.
I Livsmedelsverkets nya uppdrag inom regeringens livsmedelsstrategi får
Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet för att underlätta
för konsumenter att göra medvetna matval. Nyckelhålet är
Livsmedelsverkets symbol för mat med mindre socker och salt, mer fullkorn
och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Lättmjölk, lättfil och lättmargarin
är alla nyckelhålsmärkta.
Baserat på bedömningen ovan anses att Livsmedelsverkets
rekommendationer även fortsättningsvis ska följas och därmed bedöms
medborgarförslaget vara besvarat.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 224

Dnr 2016-000730 109

Besvarande av medborgarförslag - Inte ok att Ronneby
Kommun använder lättprodukter i förskolan/skolan
Sammanfattning
Sara Carlsson skriver i sitt medborgarförslag:
Vi tycker inte det är okej att Ronneby Kommun byter ut smör mot margarin
och börjar använda lättprodukter. Det är att gå i helt fel riktning när det
kommer till våra barn och ungas välmående och hälsa. Jag hoppas verkligen
att man prioriterar om ser till att barnen får det som är bäst för dom.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen och
kostenheten har inkommit med följande yttrande:
Kostenheten har i uppdrag att följa Livsmedelsverkets rekommendationer
enligt Kostpolicy för Ronneby kommun KF § 355/2012. Kostpolicyn är
framtagen av en tjänstemannagrupp tillsammans med personal från berörda
verksamheter samt med politisk insyn.
Kostenheten tillhandahåller ca 30-70% av det totala dagsintaget, för barn i
förskoleåldern. Lunchen motsvarar ca 30% och frukost och mellanmål
svarar för 40%.
Kostenheten anser att vi ska servera lika bra och nyttig mat på alla
förskolor/skolor i kommunen därför gjordes en förändring under 2016 där
kommunen helt gick över till lättprodukter. Flera förskolor/skolor serverade
sedan tidigare lättprodukter.
Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den
senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som
rekommenderas i hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya
Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller svenska
rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom
dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida:
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”Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med
revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och
översikter som publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika
näringsämnen, livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar
hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning
– till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönster/matvanors
samband med hälsan.”
De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att
intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att
rekommendationerna om totalt intag av fett har justerats från max 35% av
energin till 40%, men än mer än tidigare betonas att mättat fett ska begränsas
till högst 10% av energin.
Fullfeta mejeriprodukter innehåller mycket mättat fett medan lättmjölk,
lättfil och margarin innehåller mer fleromättat fett. Vi på kostenheten har
noga undersökt marknaden för att hitta de bästa alternativen som innehåller
mest fleromättat fett.
I Livsmedelsverkets nya uppdrag inom regeringens livsmedelsstrategi får
Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet för att underlätta
för konsumenter att göra medvetna matval. Nyckelhålet är
Livsmedelsverkets symbol för mat med mindre socker och salt, mer fullkorn
och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Lättmjölk, lättfil och lättmargarin
är alla nyckelhålsmärkta.
Baserat på bedömningen ovan anses att Livsmedelsverkets
rekommendationer även fortsättningsvis ska följas och därmed bör
medborgarförslaget anses vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
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Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 225

Dnr 2016-000732 109

Besvarande av medborgarförslag - Föreslår att barn får
äta smör på sina mackor och dricka 3 % mjölk i skolan
Sammanfattning
Anna Szelberg skriver i sitt medborgarförslag:
Vill föreslå att barn i skolan få äta smör på sina mackor och dricka 3% mjölk
i skolan. Margarin är inte hälsosam för barn och för äldre. Dessa två grupper
behöver smör och *vanligt* mjölk för att deras hjärna ska kunna
utvecklas/fungera normalt. Förskolebarn och barn i åk 0-6 är i ständigt
utveckling och behöver massor av energi. Jag tror knappast att de kan få i sig
för mycket fet, just under skoltiden.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen och
kostenheten har inkommit med följande yttrande:
Kostenheten har i uppdrag att följa Livsmedelsverkets rekommendationer
enligt Kostpolicy för Ronneby kommun KF § 355/2012. Kostpolicyn är
framtagen av en tjänstemannagrupp tillsammans med personal från berörda
verksamheter samt med politisk insyn.
Kostenheten tillhandahåller ca 30-70% av det totala dagsintaget, för barn i
förskoleåldern. Lunchen motsvarar ca 30% och frukost och mellanmål
svarar för 40%.
Kostenheten anser att vi ska servera lika bra och nyttig mat på alla
förskolor/skolor i kommunen därför gjordes en förändring under 2016 där
kommunen helt gick över till lättprodukter. Flera förskolor/skolor serverade
sedan tidigare lättprodukter.
Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den
senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som
rekommenderas i hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya
Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller svenska
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rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom
dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida:
”Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med
revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och
översikter som publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika
näringsämnen, livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar
hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning
– till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönster/matvanors
samband med hälsan.”
De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att
intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att
rekommendationerna om totalt intag av fett har justerats från max 35% av
energin till 40%, men än mer än tidigare betonas att mättat fett ska begränsas
till högst 10% av energin.
Fullfeta mejeriprodukter innehåller mycket mättat fett medan lättmjölk,
lättfil och margarin innehåller mer fleromättat fett. Vi på kostenheten har
noga undersökt marknaden för att hitta de bästa alternativen som innehåller
mest fleromättat fett.
I Livsmedelsverkets nya uppdrag inom regeringens livsmedelsstrategi får
Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet för att underlätta
för konsumenter att göra medvetna matval. Nyckelhålet är
Livsmedelsverkets symbol för mat med mindre socker och salt, mer fullkorn
och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Lättmjölk, lättfil och lättmargarin
är alla nyckelhålsmärkta.
Baserat på bedömningen ovan anses att Livsmedelverkets rekommendationer
även fortsättningsvis ska följas och därmed bör medborgarförslaget anses
vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget är besvarat.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 226

Dnr 2017-000050 109

Besvarande av medborgarförslag - Servera bra mat
som stöds av nutidens forskning till våra barn!
Sammanfattning
Anna-Therese Lindström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
servera bra mat som stöds av nutidens forskning och ge Bregott till barnen.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen och
kostenheten har inkommit med följande yttrande:
Kostenheten följer Livsmedelsverkets Nordiska Näringsrekommendationer
(NNR) som kom 2012. Dessa är framtagna efter att en grupp av 100 forskare
och experter gått igenom den senaste forskningen sedan år 2000. Man har
speciellt tittat extra på forskning runt fullfeta mejeriprodukter innehållande
mättade fetter.
Kostenheten tillhandahåller ca 30-70% av det totala dagsintaget, för barn i
förskoleåldern. Lunchen motsvarar ca 30% och frukost och mellanmål
svarar för 40%.
Kostenheten anser att vi ska servera lika bra och nyttig mat på alla
förskolor/skolor i kommunen därför gjordes en förändring under 2016 där
kommunen helt gick över till lättprodukter. Flera förskolor/skolor serverade
sedan tidigare lättprodukter.
Barn behöver fett, men rätt sorts fett. Nyckelhålsmärkta matfetter innehåller
omättade fetter som barn behöver äta mer av. Det mättade fettet är mindre
nyttigt och finns i exempelvis smör och smörbaserade matfetter såsom
Bregott. Nyckelhålet är en viktig symbol för mat med mindre socker och
salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre fett. I regeringens
senaste livsmedelsstrategi får Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla
Nyckelhålet.
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Kostenheten anser att endast Livsmedelsverket är rustade att ta fram all
forskning som finns på området samt tillräckligt kompetenta att bedöma
relevansen i densamma, vilket de gjort senast 2012.
Baserat på bedömningen ovan anses att endast Livsmedelsverket är rustade
att ta fram all forskning som finns på området samt tillräckligt kompetenta
att bedöma relevansen i densamma, vilket gjordes senast 2012 och därmed
bör medborgarförslaget anses vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 227

Dnr 2017-000022 109

Besvarande av medborgarförslag - Angående förslaget
att servera lättprodukter i kommunens skolor och
förskolor
Sammanfattning
Marie Håkansson föreslår att istället för att servera lättprodukter i förskolor
och skolor ska vi servera fullfeta mejeriprodukter och införa totalt
sockerförbud i kommunens förskolor och skolor.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen och
kostenheten har inkommit med följande yttrande:
Kostenheten följer Livsmedelsverkets Nordiska Näringsrekommendationer
(NNR) som kom 2012. Dessa är framtagna efter att en grupp av 100 forskare
och experter gått igenom den senaste forskningen sedan år 2000. Man har
speciellt tittat extra på forskning runt fullfeta mejeriprodukter innehållande
mättade fetter.
Kostenheten tillhandahåller ca 30-70% av det totala dagsintaget, för barn i
förskoleåldern. Lunchen motsvarar ca 30% och frukost och mellanmål
svarar för 40%.
Kostenheten anser att vi ska servera lika bra och nyttig mat på alla
förskolor/skolor i kommunen därför gjordes en förändring under 2016 där
kommunen helt gick över till lättprodukter. Flera förskolor/skolor serverade
sedan tidigare lättprodukter.
Barn behöver fett, men rätt sorts fett. Nyckelhålsmärkta matfetter innehåller
omättade fetter som barn behöver äta mer av. Det mättade fettet är mindre
nyttigt och finns i exempelvis smör och smörbaserade matfetter. Nyckelhålet
är en viktig symbol för mat med mindre socker och salt, mer fullkorn och
fibrer och nyttigare eller mindre fett. I regeringens senaste livsmedelsstrategi
får Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet.
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Tillsammans med kommunens dietist har kostenhetens chefer tagit fram de
bästa alternativen på marknaden av smörgåsmargarin. I samråd med våra
kockar har vi även kommit fram till att vi hellre använder feta
mejeriprodukter i maten, när så behövs och för smakens skull, än på
smörgåsen.
Socker används väldigt restriktivt inom kostenheten. Sedan flera år tillbaka
serverar vi naturell fil och yoghurt till barn och elever. Flingor och müsli är
oftast sockerfria och flera kök tillreder egen müsli, sylt och ketchup för att
kunna begränsa mängden socker. O´boy är sedan länge borttaget och vi
kokar vår egen chokladdryck.
Baserat på bedömningen ovan anses att Livsmedelsverkets
rekommendationer även fortsättningsvis ska följas och därmed bör
medborgarförslaget vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 228

Dnr 2017-000106 109

Besvarande av medborgarförslag - Naturliga råvaror
och fetter i förskolan
Sammanfattning
Helena Rosenqvist föreslår att Backsippans förskola, som är en giftfri
förskola, fortsätter köpa Bregott, mellanmjölk och de produkter som behövs
för att laga en bra måltid med minsta möjliga tillsatser.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen och
kostenheten har inkommit med följande yttrande:
Kostenheten anser att vi ska servera lika bra och nyttig mat på alla förskolor
i kommunen därför gjordes en förändring under 2016 där kommunen helt
gick över till lättprodukter. Flera förskolor serverade sedan tidigare
lättprodukter.
De flesta förskolekök har egen tillagning och maten lagas i de allra flesta fall
från grunden. Vissa produkter är dock undantagna såsom till exempel korv,
blodpudding och ketchup. Kockarna i förskolan skriver sina egna matsedlar
och kan på så vis anpassa maträtterna till det de vet att barnen tycker om och
äter. Förskolorna lagar mat med naturliga råvaror och vi ser ständigt över
utbudet av produkter för att minska tillsatser. I de fall Kostenheten serverar
produkter som innehåller tillsatser är de godkända av Livsmedelsverket.
Flera förskolekockar följer skolmatsedelns huvudråvara för att underlätta för
föräldrar med barn/elever i förskola/skola så planeringen av middagsmat blir
enklare.
När den centrala kostenheten bildades 2014 framkom ingen information från
Utbildningsförvaltningen att just Backsippan skulle särbehandlas när det
gällde tillagandet av förskolans mat. Inga extra pengar för ändamålet fördes
över vid budgetjusteringen och Kostenheten budgeterar för Backsippans
förskola som för övriga förskolor.
Livsmedelsverket senaste Nordiska rekommendationer, som kom 2012,
grundar sig på en genomgång av forskning från år 2000 och framåt. 100
forskare och experter har gått igenom modern forskning och tittat extra noga
på forskning kring mer fullfeta mejerier innehållande mättade fetter.
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Kostenheten tillhandahåller ca 30-70% av det totala dagsintaget, för barn i
förskoleåldern. Lunchen motsvarar ca 30% och frukost och mellanmål
svarar för 40%.
Barn behöver fett, men rätt sorts fett. Nyckelhålsmärkta matfetter innehåller
omättade fetter som barn behöver äta mer av. Det mättade fettet är mindre
nyttigt och finns i exempelvis smör och smörbaserade matfetter såsom
Bregott. Nyckelhålet är en viktig symbol för mat med mindre socker och
salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre fett. I regeringens
senaste livsmedelsstrategi får Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla
Nyckelhålet.
Kostenheten har tillsammans med kommunens dietist tolkat
Livsmedelsverkets rekommendationer samt granskat marknaden med
lättmargariner och hittat den bästa produkten som vi nu serverar våra gäster.
I samråd med våra kockar har vi även kommit fram till att vi hellre använder
feta mejeriprodukter i maten, när så behövs och för smakens skull, än på
smörgåsen. Föräldrarna vet då vad barnen ätit i förskolan och bestämmer sen
själva vad de vill servera hemma.
Vad gäller måltidsdryck i förskolan framhåller Livsmedelsverket vatten som
en bra måltidsdryck. Barnen får oftast i sig tillräcklig mängd mjölk, fil och
yoghurt vid frukost och mellanmål. Serveras mjölk vid lunch finns risk att
barnen dricker sig mätta och äter för lite av andra viktiga livsmedel.
Kostenheten serverar numer vatten vid lunch i förskolor förutom de dagar vi
servera soppa, då kompletterar vi lunchen med lättmjölk.
Kostenheten anser att endast Livsmedelsverket är kapabla att ta fram all
forskning på området samt tillräckligt kompetenta att bedöma relevansen i
densamma, vilket de gjorde senast 2012. Den länk som Helena Rosenqvist
hänvisar till kan jag dessvärre inte hitta på nätet.
Baserat på bedömningen ovan anses att kommunen även fortsättningsvis ska
följa antagen kostpolicy KF § 355/2012 som säger att vi ska följa
Livsmedelsverkets rekommendationer och därmed bör medborgarförslaget
anses vara besvarat.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 229

Dnr 2016-000709 109

Besvarande av medborgarförslag - Ändra kostpolicyn
från 2012 som finns i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Sofia Tapper lämnar följande medborgarförslag om att ändra kostpolicyn
från 2012 i Ronneby kommun.
Ändra kostpolicyn från 2012 som finns i Ronneby Kommunen.
Att Kostenheten endast ska använda sig av "fullfeta" mejeriprodukter som
smör, mjölk och fil med en hög fetthalt.
Att använda sig av lättfil, lätt mjölk och framförallt MARGARIN är för mig
är ett steg tillbaka, då vi sen 2012 har forskning som tyder på att dessa
produkter är rent av ohälsosamma för oss. I margarin finns det omega 6
(fleromättat fett) som ökar risken för cancer och hjärt-och kärlsjukdomar.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen och
kostenheten har inkommit med följande yttrande:
Kostenheten har enligt Kostpolicy för Ronneby kommun KF § 355/2012 i
uppdrag att följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Kostpolicyn är
framtagen av en tjänstemannagrupp tillsammans med personal från berörda
verksamheter samt med politisk insyn.
Kostenheten tillhandahåller ca 30-70% av det totala dagsintaget, för barn i
förskoleåldern. Lunchen motsvarar ca 30% och frukost och mellanmål
svarar för 40%.
Kostenheten anser att vi ska servera lika bra och nyttig mat på alla
förskolor/skolor i kommunen därför gjordes en förändring under 2016 där
kommunen helt gick över till lättprodukter. Flera förskolor/skolor serverade
sedan tidigare lättprodukter.
Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den
senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som
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rekommenderas i hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya
Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller svenska
rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom
dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida:
”Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med
revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och
översikter som publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika
näringsämnen, livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar
hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning
– till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönster/matvanors
samband med hälsan.”
De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att
intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att
rekommendationerna om totalt intag av fett har justerats från max 35% av
energin till 40%, men än mer än tidigare betonas att mättat fett ska begränsas
till högst 10% av energin.
Fullfeta mejeriprodukter innehåller mycket mättat fett medan lättmjölk,
lättfil och margarin innehåller mer fleromättat fett. Vi på kostenheten har
noga undersökt marknaden för att hitta de bästa alternativen som innehåller
mest fleromättat fett.
Fleromättade fetter som omega-3 och omega-6 är livsnödvändiga. Kroppen
kan inte själv tillverka dom utan vi måste få i oss dom via maten.
I Livsmedelsverkets nya uppdrag inom regeringens livsmedelsstrategi får
Livsmedelsverket i uppdrag att vidareutveckla Nyckelhålet för att underlätta
för konsumenter att göra medvetna matval. Nyckelhålet är
Livsmedelsverkets symbol för mat med mindre socker och salt, mer fullkorn
och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Lättmjölk, lättfil och lättmargarin
är alla nyckelhålsmärkta.
Baserat på bedömningen ovan anses att Livsmedelsverkets
rekommendationer även fortsättningsvis ska följas och därmed bedöms
medborgarförslaget vara besvarat.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 230

Dnr 2015-000546 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om
gatubelysning på Reddvägen
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit in gällande behov av gatubelysning på
Reddvägen. Förslagsställaren menar att belysningen på cykelbanan inte
räcker till för att ge ljus åt bilkörbanan. Det upplevs som särskilt besvärligt
när sikten är nedsatt av regn eller snö.
Bedömning
Tekniska förvaltningens har yttrat sig över medborgarförslaget.
Förvaltningens bedömning är att GC-vägen har tillräcklig belysning samt att
körbanan får den belysning som anses vara tillfredställande.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget utifrån tekniska
förvaltningens bedömning.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget utifrån tekniska förvaltningens bedömning.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 231

Dnr 2016-000307 109

Besvarande av medborgarförslag - Flera bänkar utmed
promenadstråk.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående flera bänkar utmed promenadstråk har
inkommit. Den som har skrivit medborgarförslaget menar att fler bänkar
skulle medföra att fler vill promenera och detta främjar hälsan i form av
starkare ben, muskler och psykiskt välbefinnande. Som förslag till platser där
bänkar kan ställas ut är vid Hultagölen samt utmed Ronnebyån längs med
golfbanan.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har sett över ärendet. Förvaltningen framför att den
våren 2017 kommer att färdigställa en gångstråks- och cykelvägsanalys.
Utifrån denna kommer Tekniska förvaltningen att göra bedömningar var fler
bänkar eventuellt kan sättas.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltning föreslår kommunfullmäktige att förslaget är besvarat
genom ovannämnda analys och utförande.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat genom tekniska förvaltningens analys och
utförande.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 232

Dnr 2014-000437 109

Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson
angående lekplatsen på Ekbacksvägen, Hulta
Sammanfattning
I ett medborgarförslag från 2014 föreslås att då den nya lekplatsen endast är
lokaliserad till ena halvan av gräsytan (samt mest är lekredskap för de yngre
barnen) att den andra halvan passar perfekt till någon slags bygge av en
mindre utomhusskateramp.
Bedömning
Förslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen och till fritid- och
kulturnämnden.
Tekniska förvaltningen hänvisar till att de ansvarar för lekplatserna men inte
för att tillhandahålla skateramper. Det ansvaret ligger under fritid- och
kulturnämnden.
Tekniska förvaltningen redogör för att möjlighet finns även för medborgare
att arrendera yta för att där iordningställa ex. en skateramp. I detta fall söks
arrendet hos tekniska förvaltningen.
Fritid- och kulturnämnden har i september 2015 beslutat att föreslå att
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, med hänvisning till den
pågående utredningen/ planeringen av skaterampsplats i Ronneby.
Utredningen är numera genomförd och fritid- och kulturnämnden beslutade
2017-02-16 att gå vidare med Brunnsvallen som plats för en skatepark.
Uppdrag gavs också att se över möjligheten till en skatepark i Kallinge.
Med hänvisning till att fritid- och kulturnämnden valt Brunnsvallen som
område för skatepark i centrala Ronneby samt att det finns möjlighet att för
invånare arrendera mark för att själva iordningställa en skateramp föreslås
medborgarförslaget vara besvarat.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Uppdra åt tekniska förvaltningen att tillföra ett par nya lekredskap till
lekplatsen på Ekbacksvägen,
2. Medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 233

Dnr 2015-000385 109

Besvarande av medborgarförslag gällande att åka fritt
med buss i kommunen när man reser med barnvagn
Sammanfattning
I ett medborgarförslag framförs önskemålet att det ska vara fritt att åka med
buss när man reser med barnvagn.
Bedömning
Kommunen har genom åren haft flera medborgarförslag avseende fria resor
med kollektivtrafiken för olika grupper som äldre, ungdomar och nu de som
reser med barnvagn.
För de som reser med barnvagn är det extra praktiskt att inte behöva lämna
barnet och gå emot övriga passagerare för att betala. Det kan också bidra till
en tidseffektivisering.
I Blekinge ser taxorna likadana ut i hela länet. Det är till och med så att det
finns ett ännu större samarbete kring taxorna i Sydsverige – Sydtaxan. Skulle
Ronneby kommun stödja en eller flera grupper får det i första hand hanteras
så att dessa grupper erhåller resekort som kommunen tillhandahåller och
finansierar. Kommunen kan också lyfta frågan vidare till Region Blekinge
som en synpunkt när regionen hanterar taxorna inom kollektivtrafiken.
Enligt Trafikförsörjningsprogrammet ska god kostnadstäckning eftersträvas i
etablerad trafik. Om sänkta biljettpriser skulle innebära fler resande skulle
fortsatt god kostnadstäckning kunna vidmakthållas. Det är dock inte möjligt
vid en noll-taxa såvida inte andra grupper samtidigt får sina biljettpriser
höjda. För att kompensera för de minskade intäkterna kan kommunens
finansieringsgrad öka och/eller att det görs förändringar avseende linjer och
turtäthet. Kommunen har i sina tidigare svar på liknande medborgarförslag
även påtalat svårigheten i att plocka ut särskilda grupper som ska gynnas
genom billigare eller gratis kollektivtrafik.
Med utgångpunkt från ovanstående och att kommunen inte tidigare lämnat
över synpunkter gällande gratisresande på buss för just gruppen resenärer
med barnvagn till Region Blekinge förslås att det görs som underlag för
regionens taxadiskussioner och att medborgarförslaget därmed anses vara
besvarat.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat med följande:
Vi vill uppmana och underlätta för fler att åka med kollektivtrafiken, dock
anser vi att frekvens, dvs att buss och tåg går när folk vill åka, är viktigare än
fria resor.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 234

Dnr 2016-000289 109

Besvarande av medborgarförslag - Gratis buss för
pensionärer genom Blekingetrafiken eller rabatt.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att pensionärer ska kunna åka fritt eller få
rabatt på resor med buss i Blekingetrafiken.
Bedömning
Det är ett återkommande önskemål från flera grupper i samhället att få gratis
eller rabatterade resor med kollektivtrafiken. Det är unga, äldre,
funktionshindrade m fl.
I Blekinge ser taxorna likadana ut i hela länet. Det är till och med så att det
finns ett ännu större samarbete kring taxorna i Sydsverige – Sydtaxan.
Skulle Ronneby kommun stödja en eller flera grupper får det i första hand
hanteras så att dessa grupper erhåller resekort som kommunen tillhandahåller
och finansierar. I Skåne och i Västsverige finns flera kommuner som
erbjuder seniorkort inom kollektivtrafiken genom avtal mellan kommunen
och trafikbolaget. Vad som ingår i dessa kort varierar liksom från vilken
ålder man har möjlighet att få ett sådant kort. Några har en åldersgräns på 65,
några 70 och några 75 år. I en del kommuner gäller kortet under lågtrafik, i
andra hela dygnet. I de allra flesta fall gäller kortet också enbart för resor
inom kommunen. Gemensamt för denna lösning är att kommunerna själva
står för kostnaden. Ingen kostnad belastar kollektivtrafikbolaget eller
motsvarande. Fördelarna är att man sett att de äldre kommer ut mer och blir
mer socialt aktiva. Kostnaderna för färdtjänst har också sjunkit i några fall.
Kostnaderna för de enskilda kommunerna är dock höga. Hässleholm och
Ängelholm betalar t. ex. 1 miljon kr om året. Flera kommuner resonerar att
dessa pengar kan göra större nytta någon annanstans i den kommunala
verksamheten.
Kommunen kan också lyfta frågan vidare till Region Blekinge som en
synpunkt när regionen hanterar taxorna inom kollektivtrafiken. Det har gjorts
vid några tillfällen.
Enligt Trafikförsörjningsprogrammet ska god kostnadstäckning eftersträvas i
etablerad trafik. Om sänkta biljettpriser skulle innebära fler resande skulle
fortsatt god kostnadstäckning kunna vidmakthållas. Det är dock inte möjligt
vid en noll-taxa för t ex pensionärer såvida inte andra grupper samtidigt får
sina biljettpriser höjda. Minskade intäkter leder i slutändan till högre
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kommunal finansieringsgrad och/eller förändringar i linjer eller turtäthet.
Kommunen har i sina tidigare svar på liknande medborgarförslag även
påtalat svårigheten i att plocka ut särskilda grupper som ska gynnas genom
billigare eller gratis kollektivtrafik.
Med utgångpunkt från ovanstående och att synpunkterna sedan tidigare är
kända av Region Blekinge förslås att medborgarförslaget avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat med följande:
Vi vill uppmana och underlätta för fler att åka med kollektivtrafiken, dock
anser vi att frekvens, dvs att buss och tåg går när folk vill åka, är viktigare än
fria resor.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 235

Dnr 2016-000608 109

Besvarande av medborgarförslag - Ett separat
spolsystem för toaletter
Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag från Nils-Erik Mattson föreslås Ronneby
kommun att i det nyplanerade området Kilen införa ett separat spolsystem
för toaletter.
Med hänvisning till rådande, och kommande, brist på färskvatten i
vattentäkterna föreslås att ett toalettspolsystem som bygger på renat och
filtrerat å-vatten används vid byggnation på området Kilen.
Förslaget framställer att detta är nödvändiga förändringar för att möta
framtidens krav och att de något dyrare anläggningarna i varje lägenhet eller
fastighet ändå inte blir kostsammare än vad framtida vattenbrist kan komma
att bli.
Bedömning
Kommunledningsförvaltningens exploateringsingenjör har tagit del av
medborgarförslaget och yttrar följande:
Kvarteret Kilen är föremål för en markanvisningstävling som avslutas den 28
februari 2017. Kilenområdet, där detaljplanen tillåter bostäder, är ca 30 000
kvm stort. Utav den ytan är 5000 kvm undantaget till direktanvisning. Det
innebär i nuläget att det kommer att vara två stycken exploatörer på området
som står för byggprocessen utifrån fastställda krav i
markanvisningstävlingen. Den exploatör som ”vinner” området får utifrån
det förslag exploatören tävlat med bebygga Kilen. Ronneby kommun
kommer som det ser ut nu inte vara inblandad i byggprocessen som en aktör.
Ronneby kommun erbjuder kostnadsfri utbildning i Cradle to Cradle för
exploatörer och för tidigt diskussioner om alternativa funktioner som ex
rening av dagvatten och åvatten. I slutändan är det dock exploatörerna som
bestämmer vad som ska göras och i vilken form. Krav på miljötänk och
uppfyllande av kommunens kvalitetsprogram för Kilen är dock stort och en
tredjedel av utvärderingskriterierna i markanvisningstävlingen.
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Alla förslag på miljöåtgärder specifikt för Kilen som kommer in samlas hos
exploateringsingenjören för vidarebefordran till vinnande exploatör. Vad de
sedan väljer för tekniska lösningar står dem fritt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslagets goda intention skall beaktas vid framtida hantering
av dricksvattenförbrukning samt
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att exploatörer av Kilen
själva väljer tekniska lösningar.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Medborgarförslagets goda intention skall beaktas vid framtida
hantering av dricksvattenanvändning samt
2. avslå medborgarförslaget med hänvisning till att exploatörer av Kilen
själva väljer tekniska lösningar.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 236

Dnr 2017-000171 109

Besvarande av medborgarförslag - Renovera de röda
hamnmagasinen enligt ABRI:s förslag
Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit till Ronneby kommun där det föreslås att
hamnmagasinen på Östra Piren ska renoveras enligt ABRI:s förslag.
Bedömning
I enlighet med beslut fattat den 1 mars 2016 kvarstår kommunstyrelsens
beslut i ärende dnr 2016-000091, § 52, Östra Piren framtida utveckling att
hamnmagasinet i fråga ska rivas.
Ett nytt politiskt beslut måste ersätta det föregående för att hamnmagasinen
ska stå kvar. Något sådant föreligger inte i dagsläget. Det tidigare beslutet
kan således inte frångås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen, att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att besluta att
medborgarförslaget är besvarat i och med bedömningen ovan.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat i och med bedömningen ovan.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

166(192)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-21

Kommunfullmäktige

§ 237

Dnr 2016-000241 109

Besvarande av medborgarförslag - Gångbrygga vid
Skärsjön
Sammanfattning
Susann Johnsson har 2016-04-19 inkommit med ett medborgarförslag om att
bygga en gångbrygga vid Skärsjön för att göra området mer tillgängligt och
säkrare.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har ombetts yttra sig och har inkommit med följande
remissyttrande:
För att det ska bli en stabil och hållbar brygga måste man påla i sjöbotten
och förankra den i bergsslänten, sen lägga på bräder som en vanlig brygga
och eventuellt göra ett staket. Det krävs ca 100 meter brygga. Gatuenheten
har gjort en grov kostnadsuppskattning till 1 miljon kronor. Till detta
kommer även en kostnad för olika tillstånd och att dirigera om stigarna till
bryggan.
Om arbetet blir aktuellt krävs att flera olika kontakter tas:

Justerandes sign



Anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet för arbete i vatten.



Beviljande av strandskyddsdispens av Miljö- och byggnadsnämnden
för att ta bort träden i strandkanten och eventuella träd som måste
bort för att omdirigera stigarna till bryggan.



Kontakt med Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen om skyddande av
biotoper och hotade arter som indikerar höga naturvärden i området.



Avstämning med Trafikverket så att inte arbetet eller bryggan
påverkar vägbanken.



Eventuellt krav på beslut från Länsstyrelsen med tanke på den
byggnadsfria zon som en allmän väg har.



Samråd med fiskesamfälligheten som finns i området.



Intagsledning till Ronneby stads vattentäkt som finns i området och
bör kunna undvikas.
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Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-10 i ett liknande ärende att uppdra åt
tekniska förvaltningen att utreda kostnad och möjligheter att anlägga passage
nedanför vägsträckan E22 och Skärsjön inför budget 2018, Dnr 2014-000499
109.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige uppdra åt tekniska förvaltningen att ytterligare
utreda möjligheter och ta fram en mer detaljerad kostnadsberäkning för en
gångbrygga vid Skärsjön inför budget 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt
tekniska förvaltningen att ytterligare utreda möjligheter och ta fram en mer
detaljerad kostnadsberäkning för en gångbrygga vid Skärsjön inför budget
2018, samt att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 238

Dnr 2017-000122 109

Besvarande av medborgarförslag - Önskar en mindre
variant av brunnshallarna (inglasad) på torget, som kan
hyras ut till intresserade torghandlare
Sammanfattning
Förslag till svar på medborgarförslag från Barbro Höckerdal. I
medborgarförslaget föreslås att kommunen ska uppföra en mindre variant av
brunnshallarna på torget.
Bedömning
Tekniska hänvisar till sitt pågående arbete med Ronneby Centrums
stadsmiljö. Detta arbete genomförs i olika etapper och i enlighet med tidigare
utförandeförslag för förbättringar av stadsmiljön från
Centrumutvecklingsgruppen i januari 2009. En av dessa etapper är torget.
Tekniska föreslår att medborgarförslaget ska behandlas i samband med att
man ser över torget i stort, kopplat till den etapp som gäller torget.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget angående inglasade brunnshallar på torget ska behandlas
i Centrumutvecklingsgruppen, kopplat till den etapp som gäller torget.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat i och med att det ska behandlas i
Centrumutvecklingsgruppen, kopplat till den etapp som gäller torget.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 239

Dnr 2017-000152 109

Besvarande av medborgarförslag - Bättre belysning vid
trevägskorsningen Angelskogsvägen - Metallgatan
Sammanfattning
Kommuninvånare Agne Petersson har lämnat medborgarförslag där han
föreslår att trevägskorsningen vid Angelskogsvägen – Metallgatan ska få
bättre belysning. Även hela Angelskogsvägen föreslås få bättre belysning
enligt förslagsläggaren.
Bedömning
Medborgarförslaget har skickats på remiss till tekniska förvaltningen. Trafikoch projektansvarig, Sattar Zad, lämnar utlåtandet att tekniska förvaltningen
kommer att förbättra den befintliga belysningen på den angivna platsen i
medborgarförslaget, i väntan på att se över hela trafikplatsen och
belysningen när Kilenområdet är klart.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat i och med bedömningen ovan.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen i
och med bedömningen från tekniska förvaltningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 240

Dnr 2015-000564 109

Besvarande av medborgarförslag angående att öppna
upp Forsvägen i Kallinge vid Djupaforsklyftan
Sammanfattning
Mats Sturesson har lämnat in följande medborgarförslag angående att öppna
upp Forsvägen i Kallinge vid Djupaforsklyftan.
”Mitt förslag är att Forsvägen i Kallinge Vid Djupaforsklyftan kan öppnas
upp, så att det finns möjlighet för gående och cyklister att passera där, som
man kunde förut innan Djupafors bruk satte upp ett staket där.
Det skulle bli en perfekt anslutning till GC-Vägen Djupaforsvägen/
Sörbyvägen, framförallt för boende i områdena Almvägen, Lindvägen,
Södermarksvägen för att komma till Sörby eller handelsområde Viggen
t.ex.”.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska förvaltningen som lämnat
följande yttrande.
Tekniska förvaltningen kan efter platsbesök konstatera att en befintlig
gånganslutning finns mellan Forsvägen och Djupaforsvägen, vilken
sammanfaller med delsträcka av Karlsnäsleden. Delen öster om
Djupaforsklyftan består av grusad gångväg försedd med gatubelysning och
möjlig för cykeltrafik. Delen väster om Djupaforsklyftan består av smal
gångstig i kuperad terräng med inslag av trappor. Sträckan är inte belyst
samt ej heller anpassad för normal cykeltrafik. Passagen över Ronnebyån
sker via smal gångbro.
Utöver ovan beskriven sträckning finns även möjlighet att på västra sidan,
under förutsättning att gånggrind genom stängsel är öppen, ta sig över de
södra outnyttjade delarna av det gamla fabriksområdet och ansluta till
Djupaforsvägen söder om detsamma. Sträckan är ej belyst men medger till
stor del normal cykeltrafik. Aktuellt tidigare fabriksområde ägs i norra delen
av ABRI samt i södra delen av privat fastighetsägare. Eventuella
förbättringsåtgärder inom dessa fastigheter kräver dialog med berörd
fastighetsägare.
Befintliga fullgoda GC-anslutningar i södra Kallinge mellan östra och västra
sidan av Ronnebyån finns dels via sträckan Alevägen-Järnbruksvägen samt
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via sträckan Ronnebyvägen-Djupadalsvägen. Tekniska förvaltningen gör
bedömningen att dessa väl tillfredsställer dagens behov.
Sammanfattningsvis gör Tekniska förvaltningen bedömningen att goda
promenadmöjligheter finns längs föreslagen sträcka, om än inte fullt belysta
eller tillgänglighetsanpassade. Möjligheten till fullt tillgänglighatsanpassad
och belyst gång- och cykelväg finns istället vid alternativa passager i norr
och söder, vilket Tekniska förvaltningen bedömer tillfredsställer dagens
behov.
Tekniska förvaltningen anser att aktuellt medborgarförslag bör avslås baserat
på ovanstående bedömningar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

173(192)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-21

Kommunfullmäktige

§ 241

Dnr 2016-000540 109

Besvarande av medborgarförslag Fritidsgård/Aktivitetsanläggning i Kallinge centrum,
Flisevägen 1.
Sammanfattning
Jörgen Holmslykke har till Kommunfullmäktige i Ronneby kommun lämnat
in ett medborgarförslag där han föreslår att en fritidsgård ska inrättas i redan
befintlig byggnad (Flisevägen 1). Fullständigt medborgarförslag är bilagt till
denna skrivelse.
Medborgarförslaget remitterades till fritid- och kulturnämnden för yttrande i
en första vända, dock återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott
ärendet vid sammanträdet den 16 januari 2017, se dnr 2016-000540, 109 §.
Återremissen förenades med ett nytt uppdrag att fritid- och
kulturförvaltningen ska få i uppdrag att fortsätta diskussionen med aktören
för att få fram ett avtalsförslag med fastighetsägarna samt att detta [avtalet,
undertecknads anm.] senast skulle redovisas den 30 april 2017.
Ärendet har återigen behandlats i fritid- och kulturnämnden, se
sammanträdesprotokoll från fritid- och kulturnämnden dnr 2016-667 § 41
(bilagt). Undertecknad har nedan sammanställt resultatet av detta det nya
uppdraget och besvarandet av medborgarförslaget.
Bedömning
Av fritid- och kulturnämndens sammanträdesprotokoll framgår att fritid- och
kulturnämnden beslutar att flytta fritidsgårdsverksamheten till Flisevägen 1 i
Kallinge. Fritid- och kulturnämnden godkänner hyresavtalsförslaget med
komplettering i texten.
Övriga beslut avseende detta ärende åligger fritid- och kulturnämnden att
verkställa, såsom beslutet avseende att hos kommunstyrelsen ansöka om ett
tilläggsäskande för hyreskostnaderna.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen för att i sin tur föreslå kommunfullmäktige, att i och med
bedömningen ovan är medborgarförslaget att anse som bifallet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är att anse som bifallet.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 242

Dnr 2016-000734 109

Besvarande av medborgarförslag att höja kommunens
socialbidragsnorm
Sammanfattning
Per-Olof Berggren har till Ronneby kommun lämnat in förslag om att
kommunens socialbidragsnorm ska genomgå en generell höjning på 5001000 kronor i syfte att spara in på antalet socialsekreterare.
Bedömning
Undertecknad har översänt medborgarförslaget till socialnämnden att yttra
sig över.
Socialnämnden yttrar sig som följer: i Ronneby kommun tillämpas den av
regeringen fastställda riksnormen som underlag för beslut om
försörjningsstöd. En höjd socialbidragsnorm skulle inte minska
handläggarnas arbetsuppgifter,
Socialnämnden beslutade i sammanträdesprotokoll den 28 mars 2017, § 53
att därmed inte ställa sig bakom medborgarförslaget om höjd
socialbidragsnorm.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget ska avslås.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 243

Dnr 2014-000422 109

Besvarande av medborgarförslag från Maria Feber
angående invandring och integration
Sammanfattning
I medborgarförslaget finns förslag på att bland annat tillsätta en oberoende
kommitté som ska ha till uppgift att hjälpa politikerna med bra utformade
underlag inför beslut inom området integration. Förslagsställaren föreslår sig
själv som ansvarig för denna verksamhet.
Bedömning
Efter det att medborgarförslaget kommit in har mycket hänt inom området
integration. Flyktingströmmarna ökande mycket under hösten 2015 med de
högsta talen sedan Balkankrisen i början på 90-talet. Detta har inneburit stora
påfrestningar och utmaningar för Ronneby kommun.
Den Integrationsstrategi som utformats och beslutats av Kommunfullmäktige
hösten 2016 ligger till grund för det arbete som nu bedrivs inom dessa
frågor. Strategin är framtagen tillsammans med representanter från alla
representerade partier i Ronneby kommunfullmäktige.
Integrationssamordnare Sabina Bico har varit sammankallande och
sekreterare i denna grupp.
Enheten för Arbetsmarknad och integration har förstärkt delen integration
med fyra medarbetare. Detta för att stärka upp möjligheten till
omvärldsbevakning och information- /idéinhämtning för att genomföra
riktade aktiviteter/projekt för målgruppen. De underlag som tas fram ska
kunna ligga till grund för den politiska församlingen när beslut ska tas i
dessa frågor.
Förslag till beslut
Med ovan skrivna föreslås Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget härmed besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
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Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 244

Dnr 2017-000034 109

Besvarande av medborgarförslag - Måla Brunnsvallen
röd för att visa stolthet över stadens idrottsklubbar.
Sammanfattning
Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-04-20 § 70
Amanda Hansson har inkommit med ett medborgarförslag om att byta färg
på samtliga byggnader inom Brunnsvallen till röda och anger ett antal
argument för detta.
Bedömning
Det är för närvarande inte aktuellt med byte av färg på byggnaderna. Fritidoch kulturförvaltningen prioriterar att iordningställa omklädningsbyggnaden
efter branden. Det ingår inte i projektet att ändra färgsättning.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar förslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Beslut fritid- och kulturnämnden 2017-04-20
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget, då Ronneby
kommun har en färgprofil.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

181(192)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-21

Kommunfullmäktige

§ 245

Dnr 2017-000229 109

Besvarande av medborgarförslag - Gör Brunnsparken
ännu mer attraktiv och levande genom att ordna en
klättervägg vid Silvergruvan
Sammanfattning
Anette Tihger har lämnat medborgarförslaget att göra Brunnsparken mer
attraktiv och levande för Ronnebys invånare och gäster genom att uppdatera
klätterväggen i Silvergruvan.
Bedömning
Undertecknad har skickat medborgarförslaget på remiss till tekniska
förvaltningen samt fritid- och kulturnämnden för yttrande.
Tekniska förvaltningens sakkunnige, gatu- och parkchef har avgivit yttrande
att tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har fått i
uppdrag att göra en utredning över Brunnsparkens framtida utveckling vad
gäller olika tänkbara aktiviteter och fått medel tilldelade 2017-2019 för att ta
fram ett övergripande program för parken. Medborgarförslaget kommer att
beaktas i utredningen, varför ingen åtgärd kan vidtas innan utredningen är
klar.
Fritid- och kulturnämnden har yttrat sig över ärendet vid
nämndssammanträde den 20 april 2017 (dnr 2017-190, § 71). Nämnden
beslutade att vid nämnda sammanträde föreslå kommunfullmäktige att
bifalla medborgarförslaget. Till stöd för detta beslut har nämnden anfört att
de ställer sig positiva till medborgarförslaget, om åtgärden är genomförbar
med hänsyn till miljö och säkerhet. Nämnden har även tagit i beaktande att
ett uppdrag redan finns hos tekniska förvaltningen och
kommunledningsförvaltningen vilka har att göra en utredning över
Brunnsparkens framtida utveckling, Nämnden avslutar sin bedömning med
att inga åtgärder kommer att genomföras förrän nämnda utredning är klar, se
bilagt sammanträdesprotokoll.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget i och med ovan bedömning är besvarat.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget i och med ovan bedömning är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 246

Dnr 2016-000761 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om ett
veganskt trygghetsboende/äldreboende i Ronneby
kommun
Sammanfattning
Barbro Kristina Signesdotter Andersson lämnar medborgarförslag om att
Ronneby kommun ska öppna ett veganskt Trygghetsboende/Äldreboende.
Att tidiga förmiddagar få känna doften av en god vegetarisk gryta i stället för
den för en vegetarian frånstötande lukten av kokt kött.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Äldrenämnden och Tekniska
förvaltningen. Kostenheten vid Tekniska förvaltningen har inkommit med
följande yttrande:
Kostenheten har idag endast ett fåtal boende som önskar vegetarisk kost som
innehåller ägg och mejeriprodukter. Vi har dock ingen som önskar vegansk
kost som består helt av vegetabilier utan något inslag från djurriket, alltså
varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung. Över lag är det
ett fåtal personer som vill äta vegankost och dessa är oftast yngre och finns i
storstäderna. Idag erbjuder kostenheten individanpassad mat efter önskemål
så de som önskar vegetarisk/vegansk mat får det redan.
Trygghetsboende byggs idag utan restaurang. De boende klarar sin
matförsörjning själva eller får matdistribution och eventuellt hjälp av
hemtjänst. Kök byggs idag inte i trygghetsboende.
Kostenheten bedömer att det inte finns tillräckligt underlag för ett särskilt
boende som endast erbjuder veganmat. Frågan är heller inte aktuell för
trygghetsboende eftersom dessa inte kräver restaurang.
Äldrenämnden har inkommit med följande yttrande:
Enligt uppgift från Tekniska förvaltningen, Kostenheten, är det för tillfället
inte någon boende i Ronneby kommun som önskar vegankost och endast ett
fåtal boende som önskar vegetarisk kost. Boende erbjuds individanpassad
mat efter önskemål vilket innebär att de som önskar vegetarisk
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kost/vegankost erhåller det. Enligt yttrandet finns det inte tillräckligt med
underlag för ett boende som erbjuder vegankost.
Äldrenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.
Baserat på bedömningen ovan anses att medborgarförslaget bör avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bordlägga
ärendet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 247

Dnr 2017-000426 101

Motion från kommunfullmäktigeledamot Tim Svanberg
(C) om att införa resestipendium för studerande vid
högskola/universitet
Kommunfullmäktigeledamot Tim Svanberg (C) lämnar följande motion om
att införa resestipendium för studerande vid högskola/universitet:
Sammanfattning
Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle och
utbildning berikar såväl den enskilda individen som samhället i stort. Att ha
tillgång till att studera på högskola eller universitet ökar människors
möjlighet till jobb och trygghet samtidigt som det även gynnar näringsliv
och vår gemensamma välfärd. P.g.a familjesituation eller andra
omständigheter är det dock många som inte har möjlighet att flytta för att
påbörja studier på högre nivå.
Jag vill därför se att Ronneby kommun inför ett resestipendium som
invånare i Ronneby kan söka för att få hjälp att betala hela eller delar av ett
månadskort i kollektivtrafik för att ta sig till högskola/universitet i vår
geografiska närhet.
Jag yrkar att:
-

Ronneby kommun inför ett resestipendium för
Ronnebyinvånare som studerar vid högskola/universitet i
kommunens geografiska närhet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
________________
Exp:
Tim Svanberg
Kommunstyrelsen
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§ 248

Dnr 2017-000255 845

Ekenäs Camping - Avtalsförslag mm
Sammanfattning
Protokollsutdrag ur fritid- och kulturnämndens 2017-03-16 § 44
Enligt § 196/2016 beslutade fritid- och kulturnämnden att ställa sig positiv
till ett utvecklingsprojekt utarbetat och presenterat av Ronneby
Handbollsklubb i Oktober 2016. I förslaget ingick att ge förvaltningschefen i
uppdrag att presentera ett förslag till arrendeavtal gällande 10 år. Efter möten
med föreningen, tekniska förvaltningen, näringslivsenheten är ett
avtalsförslag framarbetat med bilagor. Synpunkter har även inhämtats från
kommunjurist. I bud get för 2017 är medel avsatta för utveckling av
campingområdet med tillhörande parkering med 4,3 miljoner samt badplats
450 000 kr.
Bedömning
För att kunna utveckla området enligt den Visionära plan som presenterats
av handbollsklubben krävs ett längre arrendeavtal. Ett utkast är nu framtaget
och godkänt av Handbollsklubben samt förvaltningschefen på fritid- och
kulturförvaltningen. Förvaltningschefen föreslår att avtalsförslaget med
bilagor godkänns av fritid- och kulturnämnden för vidare hantering i
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
-

att godkänna arrendeavtalet med tillhörande bilagor.

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-03-16
- Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige
beslutar att godkänna presenterat arrendeavtal med tillhörande
bilagor samt
-

att erbjuda Ekenäs camping bredband Via fiber, kostnadsfritt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet i
syfte att ett förnyat avtal tas fram, samt att ärendet behandlas på nytt
på sammanträdet 2017-04-24.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige, att efter ovan föreslagen förändring, besluta att:
1. Godkänna upprättat förslag till arrendeavtal med tillhörande bilagor.
Arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58671)
Bilaga A- Visionskiss 2016 Ekenäs Campingplats tillhörande arrendeavtal
Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58670)
Bilaga B- Mark och fastighetsbeskrivning utan karta tillhörande
arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58669)
Bilaga B- Mark och fastighetsbeskrivning med karta tillhörande
arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr.58668 )
Bilaga C- Särskilda bestämmelser Ekenäsavtal 2017 tillhörande
arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58667)
Bilaga D- Investeringsplan tillhörande arrendeavtal Ekenäs 2017
slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58665)
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i syfte för arbetsutskottet
att se över förslag till annan driftsform.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-29
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet och ger kommundirektören
i uppdrag att arbeta vidare med ärendet skyndsamt för att kunna få beslut
innan sommaren.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-21
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättat
förslag till arrendeavtal med tillhörande bilagor:
Arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58671) [med
följande ändringar:
1. Ronneby handbollsklubb definieras som ”Föreningen eller
Arrendatorn.”
2. En definition läggs till avseende arrendeområde eller arrendeställe.
3. Rubriken upplåtelse ändras till ändamålet med upplåtelsen och
följande mening läggs till ”Arrendatorn har rätt att för sin verksamhet
uppföra och bibehålla byggnader och anläggningar som krävs för
dess verksamhet”.
4. Under rubriken förtida uppsägning stryka ”föreningen anser” och
ersätta denna skrivning med: ”Föreningen äger rätt att säga upp
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5.

6.
7.

8.

avtalet om kommunen eller myndighet ändrar eller ej samtycker till i
avtalet överenskomna åtgärder som krävs för att bedriva
verksamheten”.
Förtydliga i avtalet att ”I arrendeavgiften ingår fastighetsskatt som
belöper på Arrendeområde medan fastighetsskatt som belöper på
Arrendatorns ägda byggnader och anläggningar ska betalas av
Arrendatorn”.
Under rubriken ”Myndighetstillstånd” förtydliga att Arrendatorn på
eget ansvar och bekostnad är skyldig att skaffa tillstånden.
En bestämmelse om ”Ändringar och Tillägg” tillförs i form av
följande skrivelse: ” Ändringar och tillägg ska, för att vara gällande,
upprättas skriftligen och undertecknas av jordägaren och
Arrendatorn”.
En bestämmelse om tvistelösning tillförs avtalet genom följande
skrivning: ”Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand
försöka lösas gemensamt av ordföranden i kommunstyrelsen i
Ronneby kommun och föreningen. I den mån så inte kan ske ska tvist
avgöras av arrendenämnden”. ]

Bilaga A- Visionskiss 2016 Ekenäs Campingplats tillhörande arrendeavtal
Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58670)
Bilaga B- Mark och fastighetsbeskrivning utan karta tillhörande arrendeavtal
Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58669)
Bilaga C- Särskilda bestämmelser Ekenäsavtal 2017 tillhörande arrendeavtal
Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58667) [med följande
ändringar:
1. Kommun definieras som jordägare istället för markägare.]
Bilaga D- Investeringsplan tillhörande arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion
(dnr 2017-000255 nr. 58665) ]
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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I ärendet deltar inte följande ledamöter och ersättare på grund av
jäv
Ledamot
Nicolas Westrup (SD).
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin
(V), Willy Persson (KD), Ola Robertsson (S), Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Ylva Olsson (SD), Margareta Yngvesson (S) och Roger
Fredriksson (M).
Erik Ohlson (V) låter meddela att han inte deltar i beslutet.
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar med instämmande av Peter Bowin (V),
Malin Norfall (S) och Roger Fredriksson (M) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Willy Persson (KD) yrkar med instämmande av Ola Robertsson (S), Tommy
Andersson (S) och Margareta Yngvesson (S) på att nuvarande kontrakt
mellan Ronneby kommun och handbollsklubben kvarstår men att intentionen
om ett nytt längre avtal kvarstår i arbetet.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
framförda yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som önskar bifalla Willy Perssons (KD) m.fl. yrkande röstar NEJ.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga I, avges trettio
(30) JA-röster, åtta (8) NEJ-röster, sju (7) avstår och fyra (4) är frånvarande,
varefter 1:e vice ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till arrendeavtal,
med tillhörande bilagor:
Arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58671) [med
följande ändringar:
1. Ronneby handbollsklubb definieras som ”Föreningen eller
Arrendatorn.”
2. En definition läggs till avseende arrendeområde eller arrendeställe.
3. Rubriken upplåtelse ändras till ändamålet med upplåtelsen och
följande mening läggs till ”Arrendatorn har rätt att för sin verksamhet
uppföra och bibehålla byggnader och anläggningar som krävs för
dess verksamhet”.
4. Under rubriken förtida uppsägning stryka ”föreningen anser” och
ersätta denna skrivning med: ”Föreningen äger rätt att säga upp
avtalet om kommunen eller myndighet ändrar eller ej samtycker till i
avtalet överenskomna åtgärder som krävs för att bedriva
verksamheten”.
5. Förtydliga i avtalet att ”I arrendeavgiften ingår fastighetsskatt som
belöper på Arrendeområde medan fastighetsskatt som belöper på
Arrendatorns ägda byggnader och anläggningar ska betalas av
Arrendatorn”.
6. Under rubriken ”Myndighetstillstånd” förtydliga att Arrendatorn på
eget ansvar och bekostnad är skyldig att skaffa tillstånden.
7. En bestämmelse om ”Ändringar och Tillägg” tillförs i form av
följande skrivelse: ” Ändringar och tillägg ska, för att vara gällande,
upprättas skriftligen och undertecknas av jordägaren och
Arrendatorn”.
8. En bestämmelse om tvistelösning tillförs avtalet genom följande
skrivning: ”Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand
försöka lösas gemensamt av ordföranden i kommunstyrelsen i
Ronneby kommun och föreningen. I den mån så inte kan ske ska tvist
avgöras av arrendenämnden”.
Bilaga A- Visionskiss 2016 Ekenäs Campingplats tillhörande arrendeavtal
Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58670)
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Bilaga B- Mark och fastighetsbeskrivning utan karta tillhörande arrendeavtal
Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58669)
Bilaga B- Mark och fastighetsbeskrivning med karta tillhörande arrendeavtal
Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr.58668 )
Bilaga C- Särskilda bestämmelser Ekenäsavtal 2017 tillhörande arrendeavtal
Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58667) [med följande
ändringar:
1. Kommun definieras som jordägare istället för markägare.]
Bilaga D- Investeringsplan tillhörande arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion
(dnr 2017-000255 nr. 58665)
Avtalet i sin helhet inklusive i avtalet angivna bilagor bifogas detta protokoll
genom bilaga 11.
Deltar inte i beslutet
Erik Ohlson (V) deltar inte beslutet.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Magnus Widen, kommundirektör
Torbjörn Lind, Näringslivschef
Thomas Andersson, förvaltningschef
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Kommunfullmäktige Ronneby kallas
Onsdagen den

A

till

sammanträde

17:00 Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby
i

behandling av följande ärenden:
Val av justerare

1.

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

2.

start
3.

Medborgarförslag

4.

Anmälan av medborgarförslag
2 köps in
Dnr 2017—0O0404

istället för

5.

boken Ge ditt barn 100 möjligheter
och behandlas på förskolorna Ronneby kommun
-

Att

i

lnterpellationer

Dnr 2017—000009
6.

Frägor

Dnr 2017—000007
7.

Fyllnadsval efter entledigande från uppdrag
ersättare kommunstyrelsen samt ersättare
i

Lill

som ledamot socialnämnden,
AB Ronneby helsobrunn, Kevin
i

i

(S)

Dnr 2017-000358
8.

Yttrande

med

anledning av revisionsberättelse för år 2016

Dnr 2017-000299
9.

Information

om kommunens

krediter

2017-04-30

Dnr 2017-000361
«:13;
Ronneby kommun

Postadress
Besöksadress
Webbplats

SE-372 80 Ronneby
www.ronneby.se

Telefon
Telefax
E-post

0457-61 80 00
0457-61 86 33
stadshuset@ronneby.se

lg

2017-04-30
Dnr 2017-000362

10. Tertialrapport

bolagsstämmor 2017
Dnr 2017-000041

11.Àgardirektiv

12.

tiII

Ny arbetsordning

fôr

Dnr 2013-000264

Reglemente för kommunstyrelsen 2017
Dnr 2017-000286

14.

Ronneby

-

bolag

kommunfullmäktige

13.

22:1

kommunens helägda

fôr

Markförsäljning Viggen Öst, annullering av avtal

Dnr 2016-000355

ansôkan
Dnr 2017-000231

15. Hulta 2:9

16.

-

om

Hoby 3:27 Ansökan om

kóp av mark

att

Dnr 2017-000080
17.

köpa kommunägd mark

Kuggeboda 10:6 — Ansökan om arrendera

eIIer

Dnr 2014-000407

18.

Kuggebodaskolan
Dnr 2017-000342

19. Längsiktigplan för

Dnr 2017-000331

köpa kommunägd mark

försäljning

CEFUR

av mark för crossbana
Dnr 2014-000555

20. Inköp

21

.

Ronneby kommuns miljöprogram 2017-2020

Dnr 2016-000662
22. Fråga

angående

prissättning för lunch

sysselsättning

mm avseende deltagare

i

daglig

Dnr 2015-000510

23. Fôrslag
inte är

tilI

regler för

medlemmar

Dnr 2017-000102

Gå»

i

Ronneby kommuns
förening

stipendier riktade

till

ungdomar som

24.Trygghetsboende Kallinge
Dnr 2017-000385
25. Flytt av investeringsmedel

Dnr 2017-000364

65177 Ridâvägg Bräkne—Hoby

26. Inbrottslarm och passagesystem policy

Dnr 2017-000346

27. Flytt av budgetmedel från tekniska förvaltningen

till

kommunledningsförvaltningen
Dnr 2017-000359
28.

Finsam - Samordningsfórbundet Blekinge Ársredovisning
räkenskapsåret 2016
Dnr 2017-000328
i

29. Region Blekinge

-

Dnr 2017-000355

fór

Ansvarsfrihet 2016.

30.Sydarkivera årsredovisning och ansvarsfrihet 2016

Dnr 2017-000341

mm

31 .Ny fôrbundsordning Sydarkivera 2017

Dnr 2017-000310

32.Äskande om medel
Dnr 2017-000356

för valadministrativt

33.Sotningsindex 2017, ny taxa Ronneby

Dnr 2017-000357

34.

Begäran

system

kommun

om äskande av medel

till utôkad undervisningstid på
introduktionsprogrammet (IM) och navigatorcentrum

Dnr 2017-000270

35.

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Monia Svensson
(C) och Sune Håkansson (RP) angående utveckling av Ronneby som kustoch skärgårdskommun
Dnr 2013-000361

36.

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Tim Svanberg (C)

gällande

att införa

Dnr 2015-000228

utmaningsrätt

i

Ronneby kommun

37.Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Malin
angående höj- och sänkbara talarstolar Ronnebysalen
Dnr 2016-000325

Norfall (S)

i

38.

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Lova Necksten
(P) och Thomas Lähdet (MP) om att skapa en solkarta över Ronneby

kommun

Dnr 2017-000238
39.

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sylvia Edwinsson
(mp Ronneby) om återvinning av plastförpackningar inom matdistributionen
äldreomsorgen
Dnr 2017-000159

40.Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Lena Mahrle
och Nils Ingmar Thorell (L) om fri uppkoppling, WlFl
Dnr 2016-000731
41 Besvarande av motion från Ola Robertsson (S)
.

Dnr 2016-000180

42.

Besvarande av motion

från Kristdemokraterna

angående

fria

(L)

surfzoner

angående röda ladan

kilenområdet

Dnr 2015-000430
43.

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Christer Stenström
(M) - Dags att höja tillgänglighetsgraden till butiker och företag nya Viggenomrädet
Dnr 2017-000151
i

44.

Besvarande av motion från Willy Persson gruppledare Kristdemokraterna
angående betesmarker
Dnr 2016-000055

45.

Besvarande av motion
centrum
Dnr 2016-000186

(EL,
/‘

från

Sverigedemokraterna

-

Kamerabevakning

i

i

46. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten

Roger Gardell

avseende óvervakningskameror Ronneby sporthall, Kallinge
Brunsvallen, centrala Ronneby samt Brunnsparken
Dnr 2016-000485
i

(L)

sporthall,

47. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin,
Erik Ohlson och tjänstgörande ersättare Lena Rosén, Vänsterpartiet,
gällande instegs- och nystartsjobb kommunala verksamheterDnr 2015i

000062

48. Besvarande av medborgarfôrslag- Knut Hahnsskolans elevrâd föreslår att

Ronneby kommun ska fortsätta servera

"lättprodukter"

fullfeta

mejeriprodukter

på kommunens skolor och förskolor

istället för

Dnr 2017—0O0O99

49. Besvarande av medborgarförslag

-

Rena mejeriprodukter inom

Besvarande av medborgarförslag

-

Konstgjord mat

-

Inte

Dnr 2016-000713

50.

med

förskola/skola

dåligt fett

inom

förskola/skola

Dnr 2016-000712
51.

Besvarande av medborgarförslag

ok

att

Ronneby Kommun använder

lättprodukter förskolan/skolan
i

Dnr 2016-000730

52.

Besvarande av medborgarförslag - Föreslår att barn
mackor och dricka 3 % mjölk skolan
Dnr 2016-000732

får äta

Besvarande av medborgarförslag

som

smör på

sina

i

53.

forskning

till

-

Servera bra mat

-

Angående förslaget

stöds av nutidens

våra barn!

Dnr 2017—0O0O50
54.

Besvarande av medborgarförslag
lättprodukter

i

kommunens

Dnr 2017-000022
55.

/W

servera

skolor och förskolor

Besvarande av medborgarförslag
Dnr 201 7-000106

DE

att

-

Naturliga råvaror och fetter förskolan
i

56.Besvarande av medborgarförslag

-

Ändra kostpolicyn

-

Förslag

-

Flera bänkar

Ronneby kommun.
Dnr 2016-000709

57.

Besvarande av medborgarförslag
Dnr 2015—O0O546

58.Besvarande av medborgarförslag
Dnr 2016-000307

från

2012 som

om gatubelysning

finns

i

på Reddvägen

utmed promenadstråk.

59.

Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson angående lekplatsen
på Ekbacksvägen, Hulta
Dnr 2014-000437

60.

Besvarande av medborgarförslag gällande
när man reser med barnvagn
Dnr 2015—O00385

61 Besvarande av medborgarförslag
Blekingetrafiken eller rabatt.
.

att

åka

fritt

med buss kommunen

-

Gratis buss för pensionärer

—

Ett

i

genom

Dnr 2016-000289
62.

Besvarande av medborgarförslag
Dnr 2016—OOO608

63.

Besvarande av medborgarförslag - Renovera de röda hamnmagasinen
ABRl:s förslag
Dnr 2017-000171

64.

Besvarande av medborgarförslag
Dnr 2016-000241

65.

Besvarande av medborgarförslag - Önskar en mindre variant av
brunnshallarna (inglasad) på torget, som kan hyras ut till intresserade

—

separat spolsystem för toaletter

Gängbrygga

vid

enligt

Skärsjön

torghandlare

Dnr 2017-000122

66.

Besvarande av medborgarförslag
Angelskogsvägen - Metallgatan
Dnr 2017-000152

(EL

-

Bättre belysning vid trevägskorsningen

67.

Besvarande av medborgarförslag angäende

att

öppna upp Forsvägen

i

Kallinge vid Djupaforsklyftan

Dnr 2015-000564
68.

Besvarande av medborgarförslag
centrum, Flisevägen

-

Fritidsgård/Aktivitetsanläggning

i

Kallinge

1.

Dnr 2016-000540

kommunens

69.

Besvarande av medborgarförslag
Dnr 2016-000734

att

70.

Besvarande av medborgarförslag

från Maria

höja

socialbidragsnorm

Feber angående invandring och

integration

Dnr 2014-000422
71 Besvarande av medborgarförslag
.

-

Måla Brunnsvallen röd

för att visa stolthet

över stadens idrottsklubbar.

Dnr 2017-000034

72.

Besvarande av medborgarförslag - Gör Brunnsparken ännu mer attraktiv och
levande genom att ordna en klättervägg vid Silvergruvan
Dnr 2017-000229

73.

Besvarande av medborgarförslag
trygghetsboende/äldreboende

Dnr 2016-000761

i

-

Förslag

om ett veganskt

Ronneby kommun

74.Anmälan av motioner
Dnr 2017-000008

Kommunledningsförvaltningen

2017-06-13
Nils

Ingmar Thorell

Ordförande

(L)

/

Christoffer

Svensson

Kommunsekreterare

Ronn
KOMMUN

2017-06-15

Kompletterande Kungôrelse från Ronneby
Kommunfullmäktige Ronneby
i

Onsdagen den

21 juni 2017,

kl.

kallas

17:00

i

till

“,("”‘:b\’\ i.

kommun

sammanträde

Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby

fór behandling av fóljande ärende, utôver de som kungjorts pä anslagstavlan och
kallelse till ersättare och ledamöter av kommunfullmäktige Ronneby 2017-05-13:

i

i

75.

Ekenäs Camping - Avtalsförslag

mm

KommunledningsförvaItningen

2017-06-15
Nils

Ingmar Thorell

(L)

/

Christoffer

Svensson

Kommunsekreterare

Ordförande

CK
Ronneby kommun

Postadress

SE-372 80 Ronneby

‘ﬁlebbpiais

w‘mv.ronneby.se

Besöksadress

Telefon
Telefax
E-post

045,161 80 00
0457-61 86 33
s‘:adshuset@ronneby se

Bilaga

till

Kommunfullmäktiges

protokoll.

Omröstningslista

nr. 1

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 21
8.

Yttrande

med

Roger Fredriksson

Åsa Evaldsson
Anders Bromée

Lennarth Förberg
Christoffer Stenström
Birgitta Lagerlund

Susanne Lundgren

Anders Lund

Kenneth Michaelsson
Tim Svanberg
Hillevi Andersson
Kristina Valtersson

Mats Paulsson
Roger Gardell
Nils lngmar Thorell
Willy Persson

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

l

Alla

(C)
(C)

Alla

(C)
(C)

Alla
Alla

(C)

Alla

(L)

Alla

(L)

Alla

Alla
Alla

(S)

Alla

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

(S)

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

(MP)
(MP)

Alla

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

X

X
X
X
X
X

Alla

(S)

Stefan Osterhof
'1Vl§ﬁF9|s3°ﬁ

X
X

X
X
X

Lena Karstensson

Alla

(S)

lngrid Karlsson

Magnus Persson

Alla

Malin

Ola Robertsson
Monika Lindqvist
Jan-Eric Wildros

X
X
X

Alla
Alla

Alla

El Ali

Frânv

Alla

Alla

Mikael Karlsson
Annette Rydell

Avst

Nej

Alla

(KD)

Amani

Ja

Alla

Alla

(S)

Tommy Andersson

L

Krets Ersättare

Parti

Malin Norfall

Bo Johansson
Månsson

2017 klockan 18:40:26.

anledning av revisionsberättelse för år 2016

LLedamöter

Christer Stenström

juni

X

X

X
X

I

Nils Nilsson

Margareta Yngvesson

Ånn-Maøaluør olaFssan

ihm;

kji-,,,1U,~‘;; 1-

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

Alla

X
X
X
X

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

X

X

Alla
Alla
Alla

X

X

Haide Friberg

SUMMA:

17

1s

X

X

1g

2

Justeringsmännens signatur:

Sida

1

av

1

Bilaga

till

Kommunfullmäktiges

protokoll.

Omröstningslista

nr. 2

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den
13.

Reglemente

fôr

kommunstyrelsen 2017

Ledamöter

Parti

Roger Fredriksson

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

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
Malin Norfall

Bo Johansson
Malin Månsson

Tommy Andersson

Amani

El Ali

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

Strldh

Sandra Bergkvist
Sune Håkansson

Anna

Carlbrant

21 juni 2017 klockan 20:20:48.

(C)

Krets

Alla

Magnus Persson

Alla
Alla
Alla
Alla

Lena Karstensson

Alla
Alla
Alla
Alla

(C)

Alla

(C)
(C)

Alla

(L)

Alla

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)
(SD)
(RP)
(RP)

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

Alla

Alla

(C)

(MP)
(MP)
(SD)

Ja

Ersättare

X

Nils Nilsson

Margareta Yngvesson

.k“n_m‘\qm.* G\C({330;q

R Wm

‘(u«¢,.q1U,$:,¢—

Alla

Alla
Alla
Alla

Alla
Alla

Haide Friberg

Alla
Alla
Alla
Alla

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

Alla

Alla

Avst

Nej

SUMMA:

X
X
X
X
X
X
X

25

X

22

0

2

Justeringsmännens signatur:

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

..

Sida

1

av

1

Bilaga

.

till

Kommunfullmäktiges

protokoll.

Omrôstningslista

nr. 3
21 juni 2017 klockan 21:31:32.

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den

Besvarande av motion
Ronneby kommun
36.

Ledamöter

frân

kommunfullmäktigeledamot Tim Svanberg (C) gällande

att införa

Ersättare

redriksson

E

Anders Bromée

nus Persson

Ch

Tim
illevi

Mats Paulsson
Thorell

I

Andersson
Ali

Robertsson
ils

an-Eric

Nilsson

Pettersson

Necksten

~ omas
icolas

nus

Lekseﬂ

Wes

tridh

ne
na

Justeringsmännens signatur:

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

ll

Sida

1

av

1

ingsrätt

i

BILAGA E

RONNEBY KOMMUN
Omröstningslista nr. 4

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni 2017

Nr Namn

Parti §

Ledamot

En h?

§210

210
Nej Avs

Roger Fredriksson

Åsa Evaldsson

Magnus Persson
Lennarth Förberg
.\‘.°‘.V‘:'>P’!\-’

Christoffer Stenström
Birgitta Lagerlund
><><><><><><><><><>,<><><

OO

Lena Karstensson
Anders Lund
Christer Stenström

10.

Kenneth Michaelsson

ll.

Tim Svanberg

12.

Hillevi

13.

Kristina Valtersson

14.

Mats Paulsson

15.

Roger Gardell

Andersson

><
><
C/JmmmmmmmmmgbrqggoozzgzzzZZZ

16.

Lena Mahrle

17.

Willy Persson

18.

Malin Norfall

19.

Bo Johansson

20.

Malin Månsson

21.

Tommy Andersson

22.

Amani

23.

Mikael Karlsson

24.

Annette Rydell

25.

Ola Robertsson

26.
27.

El-Ali
><!><><><><><><><><><

Nils Nilsson
J an-Eric

Wildros

Gå
/

1

(2)

BILAGA E
Nr Namn

Parti §

210
AVS

Ja

2 8_
29_
3 ()_
3 1_

Ingrid Karlsson

Margareta Yngvesson

Ann-Margret Olofsson

S
s
S
S

3 2_

Rune Kronkvist
Thomas Svensson

S

3 3_

Kranislav Miletic

S

34_

Lindis Ohlsson

S

3 5_

Peter

3 6_

Angela Leyton

3 7_

Erik Ohlson

38

Lova Necksten

_

Bowin

V
V
V
MP
MP

3 9_

Helena Augustsson

40_

Christer Leksell

SD

41

Tomas Lund

SD

42_

Nicolas Westrup

SD

43_

Ros-Marie Leksell

SD

44_

Ylva Olsson

SD

_

45.

Haide Friberg

SD
SD

46_

Magnus

47_

Sandra Bergkvist

SD

48_

Sune Håkansson

RP

49_

Anna Carlbrant

RP

Tot

Stridh

X
X
X
X
X
X
X
X

X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
23 26

0

Justeras här:

2 (2)

BILAGA F

RONNEBY KOMMUN
Omröstningslista nr. 5

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni 2017 § 212

Nr Namn

Parti

Ledamot

§212
G: à?

Nej Avs

Frånvarande

Roger Fredriksson
E”

Åsa Evaldsson

51B,

Magnus Persson
Lennarth Förberg

><><><><><><><

Christoffer Stenström
.\‘.°‘.”‘.-'>

Birgitta

Lagerlund

Lena Karstensson

9°

Anders Lund

Christer Stenström

10.

Kenneth Michaelsson

Tim Svanberg
D1*

E‘)

Hillevi

Andersson

Kristina Valtersson

14.

Mats Paulsson

15.

Roger Gardell

><><><><><><><><><

Lena Mahrle
17.

Willy Persson

18.

Malin Norfall

19.

Bo Johansson

20.

Malin Månsson

UJC/JUJC/JUJUJCZJC/Jmmgbbggoqazzzzzzzzz

X

Tommy Andersson
22.

Amani El-Ali

23.

Mikael Karlsson

24.

Annette Rydell

25.

Ola Robertsson

><><><><><><><><

26.
27.

Nils Nilsson
Jan—Eric Wildros

c221

1

(2)

BILAGA F
Nr Namn

Parti §

Ledamot
28

_

29_
3 ()

_

31

_

Ingrid Karlsson

Margareta Yngvesson

Ann-Margret Olofsson

Ja

s
S
S

32_

S

33

Kranislav Miletic

S

34_

Lindis Ohlsson

S

35

Peter Bowin

V
V
V
MP
MP

_

_

36_

Angela Leyton

3 7_

Erik Ohlson

3 8_

Lova Necksten

3 9_

Helena Augustsson

4()_

Christer Leksell

4]

Tomas Lund

_

42_

Nicolas Westrup

43

Ros-Marie Leksell

_

44_

45

_

Ylva Olsson
Haide Friberg

X
SD X
SD X
SD X
SD X
SD X
SD X
SD X

Magnus

47_

Sandra Bergkvist

48

Sune Håkansson

RP

Anna Carlbrant

RP

_

49_

Tot

Avs

Frånvarande

SD

46_

Stridh

Nej

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

S

Rune Kronkvist
Thomas Svensson

212

24 21

X
X
3

1

Justeras här:

2 (2)

BILAGA G

RONNEBY KOMMUN
Omröstningslista nr. 6

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni 2017 § 218

Nr Namn

Parti

Ledamot

§21s
La

M

Nej Avs

Frånvarande

Roger Fredriksson

Åsa Evaldsson

Magnus Persson
Lennarth Förberg
Christoffer Stenström
Birgitta

Lagerlund

.©P°.\‘.°‘.V‘:"

Lena Karstensson

Anders Lund

><><><><><><><><><><><><><><><

Christer Stenstrôm

Kenneth Michaelsson
11.

Tim Svanberg
Hillevi

pa

U)

Andersson

Kristina Valtersson

Mats Paulsson
Roger Gardell
16.

Lena Mahrle

mmmmmmmmmmähﬁqnogggzggzggzz

17.

Willy Persson

18.

Malin Norfall

19.

Bo Johansson

20.

Malin Månsson

Tommy Andersson
22.

Amani El-Ali

23.

Mikael Karlsson

24.

Annette Rydell

25.

Ola Robertsson

><><><><><><><><><><

26.

H

27.

J an-Eric

.l

I.

.

i

Nils Nilsson

Wildros

/\

Cg

1

(2)

BILAGA G
Namn

Parti

Ledamot
28.
29.
30.
31.

Ja

2

'

L’

Avs

Frånvarande

Ingrid Karlsson
..

Margareta Yngvesson

Ann-Margret Olofsson

32.

Rune Kronkvist
Thomas Svensson

33.

Kranislav Miletic

34.

Lindis Ohlsson

35.

Peter Bowin

36.

Angela Leyton

37.

Erik Ohlson

38.

Lova Necksten

39.

Helena Augustsson

40.

Christer Leksell

41.

Tomas Lund

42.

Nicolas Westrup

43.

Ros-Marie Leksell

mU

44.

Ylva Olsson

mU

45.

§2l8

Haide Friberg

46.

Magnus

47.

Sandra Bergkvist

48.

Sune Håkansson

49.

Anna Carlbrant

Tot

Stridh

<<<mmmr/Jr/Jr/am

><><><><><><><><><><><

Ë

å

n:

mU

NNNN

mm UU

mU
Ë’

mU

><><><><><><

ë
Ë

22

Justeras här:

2 (2)

BILAGA H

RONNEBY KOMMUN
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Nr Namn

Parti

Ledamot

§219
Cu

N

Nej Avs

Frånvarande

Roger Fredriksson

Åsa Evaldsson
U)

Magnus Persson
Lennarth Förberg
Christoffer Stenström
Birgitta Lagerlund
5°E>°.\'.°*$^:'>

Lena Karstensson

Anders Lund

><><><><><><><><><><><><><><><

Christer Stenström

Kenneth Michaelsson
ll.

Tim Svanberg
Hillevi

13.

Andersson

Kristina Valtersson

Mats Paulsson
15.
16.

Roger Gardell

Lena Mahrle

17.

Willy Persson

18.

Malin Norfall

19.

Bo Johansson

20.

Malin Månsson

Tommy Andersson
22.

Amani El-Ali

23.

Mikael Karlsson

24.

Annette Rydell

25.

Ola Robertsson

><><><><><><><><><><

26.
27.

I

.I

I.

.
I

NilsNilsson
J an—Eric Wildros
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Nr Namn

Parti

Ledamot
28_
29_
3 0_
3l

.

Kranislav Miletic

34_

Lindis Ohlsson

3 5_

Peter Bowin

36_

Angela Leyton

37_

Erik Ohlson

3 8_

Lova Necksten

39_

Helena Augustsson

4()_

Christer Leksell

41_

Tomas Lund

42_

Nicolas Westrup

43

Ros-Marie Leksell

45.

<2.

Avs

Frånvarande

Ann-Margret Olofsson

33

44_

Z

Margareta Yngvesson

Rune Kronkvist
Thomas Svensson

_

Ja

Ingrid Karlsson

32_
_

§219

Ylva Olsson
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Haide Friberg

mU

46_

Magnus

47_

Sandra Bergkvist

mU

48_

Sune Håkansson

FU w:

49_

Anna Carlbrant
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Nr Namn

Parti §

Ledamot

4-1

248

N

Nej Avs

Frånvarande

Roger Fredriksson

Åsa Evaldsson

Magnus Persson

><><><><><

Lennarth Förberg
Christoffer Stenström
.\‘.°‘.U‘:'>

Birgitta

9°

Lagerlund

Lena Karstensson
Anders Lund
Christer Stenström

10.

Kenneth Michaelsson

ll.

Tim Svanberg
><><><><><><><><><><

12.

kann

‘Ham .«§$$c!\

13.

Kristina Valtersson

14.

Mats Paulsson

15.

Roger Gardell

16.
17.

Lena Mahrle
Willy Persson

18.

Malin Norfall

><

19.

Bo Johansson

><

20.

Malin Månsson

Tommy Andersson
22.

Amani El-Ali

23.

Mikael Karlsson

24.

Annette Rydell

25.

Ola Robertsson

26.
27.

Nils Nilsson
Jan—Eric Wildros

1

(2)
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Nr Namn

Parti §

Ledamot
28

_

29_
3 0_

3 1_

Ingrid Karlsson

Margareta Yngvesson

Ann-Margret Olofsson

Ja

S

S
S

33

Kranislav Miletic

S

34_

Lindis Ohlsson

S

35

_

Peter

_

Angela Leyton

_

Erik Ohlson

_

Lova Necksten

_

36
37
38

Bowín

V
V
V
MP
MP

3 9_

Helena Augustsson

40_

Christer Leksell

SD

41

Tomas Lund

SD

42_

Nicolas Westrup

SD

43

Ros-Marie Leksell

SD

Ylva Olsson

SD

_

_

44_
45.

Haide Friberg

SD

Magnus

47

Sandra Bergkvist

SD

48,

Sune Håkansson

RP

49_

Anna Carlbrant

RP

_

Tot

Frånvarande

X
X
X

X

X
X
X

X

SD

46_

Stridh

Avs

X
X
X
X

S

3 2_

Nej

X

s

Rune Kronkvist
Thomas Svensson
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FÖRFATTNINGSSAMLING
ARBETSORDNING FÖR

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen

Gäller från: ljuli 2017

Antagen:

KF 2017-06-21,

§ 186,

dnr KS 2013/264

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige
bestämmelserna i denna arbetsordning.

gäller

i

lag eller

annan författning

Antalet ledamöter
1

§

Fullmäktige har 49 ledamöter.

Presidium
2 §

De

dâ val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Presidievalen ska förrättas på det
första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.
âr

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
3§
Tills presidievalet har förrättats, tjänstgör

ledamot fullmäktige längst
i

som ordförande den som har varit

tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av

dem vara ålderspresident.
4§

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från

bör fullmäktige så snart det kan ske, välja en annan ledamot för
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
sin presidiepost,

Om samtliga

presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
i

Gruppledare

5§
Varje parti som är representerat i fullmäktige ska bland partiets ledamöter utse
en gruppledare.
Partierna redovisar uppgift

\%6

om gruppledare till fullmäktiges kansli.

o
l
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sammanträdena

6§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom
bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.

De år då val av fullmäktige
fullmäktige första gången

i

har ägt rum
oktober.

i

i

juli.

För varje år

hela landet sammanträder nyvalda

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet.

7§
Ett extra

sammanträde

hålls

med vice ordförandena.

på den

tid

som ordföranden bestämmer efter samråd

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra

sammanträdet.
3 §

Om det föreligger Särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice

ordförandena ställa in
sammanträdet.

ett

sammanträde

eller

ändra dagen eller tiden för

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller

sammanträde ska ändras, ska ordföranden snarast se till att varje
ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast

tiden för ett

tillkännages på lämpligt

sätt.

9 §

Fullmäktige sammanträder fullmäktiges sessionssal i stadshuset.
i

Ordföranden får efter samråd
sammanträde.

för ett visst

med vice ordförandena bestämma en annan plats

10§
Fullmäktige beslutar Särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som
annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens
webbplats.
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska
behandlas ska införas i ortstidningarna.
särskilda skäl föreligger får dock
ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen
ortstidningarna Samt på webbplatsen.

Om

i

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
11§
Fullmäktige sammanträder

sammanträdesdagen.

till

senast klockan 23.00 den utsatta
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Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta

Sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta
sammanträdet.

att

förlänga tiden för

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
Sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant
fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt Sammanträde, utfärdar ordföranden en

kungörelse

om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte

fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
närvarande när Sammanträdet avbryts om tiden och platsen
for det fortsatta sammanträdet.

utfärdas.
ersättare

I

ett

som

sådant

inte är

Ärenden och handlingar

till

sammanträdena

12 §

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordforandena när fullmäktige ska
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

13§
Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttrande
de ärenden som tagits in kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare
före Sammanträdet.
i

i

Ordföranden bestämmer vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas
ledamöter och ersättare fore sammanträdet.
i

Kallelse och övriga handlingar får skickas elektroniskt. Handlingarna i varje
ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under

sammanträdet.

och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Interpellationer
det

Anmälan av hinder för tjänstgöring och

ersättare före

inkallande av ersättare

14 §

En ledamot som är förhindrad att delta ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Sekreteraren
underrättar den ersättare som står tur att tjänstgöra.
i

i

15§

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller

uppkommer för en ledamot att vidare delta ett pågående Sammanträde,
kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står tur att tjänstgöra.
hinder

i

i

Ledamot

är skyldi g att
tjänstgöring.

anmäla till sekreteraren

om ledamoten avbryter sin
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16 §

Det som sagts

om

ledamot

i

tjänstgöring.

till

14 och 15 §§ gäller också för ersättare,

som

kallats

17 §

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda
skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
18 §

En

uppropslista

tillgänglig
I

som

utvisar de ledamöter

under hela sammanträdet.

och

ersättare

som tjänstgör ska finnas

början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan.

Upprop ska också ske början av varje ny sammanträdesdag, vid
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
i

fortsatt

Protokollsjusterare
19 §

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.

.

Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att
med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

tillsammans

att

i

Turordning för handläggning av ärenden

20§
Fullmäktige behandlar ärendena den turordning
kungörelsen.
i

Fullmäktige kan dock besluta

som de har tagits upp

om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under
med i kungörelsen ska behandlas.

ett

sammanträde

ett

ärende

som

inte finns

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under
sammanträde för att senare återuppta det under sammanträdet.

Yttranderätt vid

sammanträdena

21 §
Rätt

att delta

i

i

överläggningen har

ett
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ordföranden och vice ordföranden en nämnd eller en gemensam
ett ärende där nämndens
i

nämnd vid behandling av

verksamhetsområde berörs,

- ordföranden och vice ordförandena i
en fullmäktigeberedning, när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,

-

ordföranden

nämnd eller en fullmäktigeberedning

en

i

i

någon annan som besvarar en
överläggning hålls

-

interpellation eller en fråga när

med anledning av

styrelsens ordförande

i

ett

eller

svaret.

sådant företag

som

avses

i

3 kap. 17

och 18 §§ kommunallagen (1991 :900), när fullmäktige behandlar
ett

ärende

som

berör förhållandena

22§
Kommunens revisorer får delta

i

i

företaget.

överläggningen när fullmäktige behandlar

revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning, punkten ”Aktuellt från revisorerna”

egen förvaltning.

eller revisorernas

23 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena den utsträckning som
det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående
i

sakkunniga.
Ingår

kommunen en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice
i

ordförandena den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice
ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
i

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd

med vice ordförandena

vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på Sammanträdet får yttra sig under överläggningarna.
i

24 §

Kommundirektören

får delta

i

överläggningen alla ärenden.
i

Fullmäktiges sekreterare och kommunjuristen får yttra sig
som förekommer vid sammanträdena.

om lagligheten av det

Talarordning och ordning vid sammanträdena
25 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Ordföranden

får

i

den ordning

i

ge talare ordet för replik, genmäle, slutreplik och slutgenmäle

om högst två minuter. Replik kan endast begäras under ett anförande.
replikrätt tillämpas

i

syfte att vitalisera de debatter

Fri

som kommunfullmäktige har
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vid sina sammanträden. Replik medges också den som är direkt omnämnd eller
angripen i anförandet. Ordet för genmäle, slutreplik och slutgenmäle ges av
ordföranden endast under replik, genmäle respektive slutreplik.
Replik, genmäle, slutreplik och slutgenmäle görs omedelbart efter den talare
som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Fullmäktige kan besluta att särskilda bestämmelser
budgetdebatt och temadebatt.

om talartid ska gälla vid

Om någon sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet, och inte efter tillsägelse
av ordföranden rättar sig får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen
avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
i

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och

inte rättar sig efter

tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden
eller upplösa sammanträdet.

inte

kan avstyra,

får

ordföranden ajournera

Yrkanden
26 §

När fullmäktige har förklarat överläggning ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar
i

att

de har uppfattats

rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om fullmäktige inte enhälligt beslutar medge detta.

Om ordförande anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett

yrkande avfatta det

skriftligt.

Deltagande beslut
i

27 §

En ledamot som avser att avstå från
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som

att delta

i

ett beslut,

ska anmäla detta

till

en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
acklamation.

inte har gjort

fullmäktige fattar det

med

om

Omröstningar
28 §

När omröstningar genomförs,

biträds ordföranden av de två ledamöterna

utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs genom

att

voteringsanläggning.

Ordföranden avger

ledamöterna avger sina röster

som

har

med en

alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
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Ordföranden och protokollsjusterarna undertecknar rösträkningsprotokollet
omedelbart efter avslutad omröstning.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
29§

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel

är ogiltig

om den upptar

-

namnet på någon som

-

flera eller färre

-

ett

inte är valbar,

namn än det antal personer som

ska väljas, eller

namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
För sådana val finns särskilda föreskrifter lag.

valsätt.

i

Motioner
30 §

En motion ska
vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera
ledamöter,

-

-

får inte ta

upp ämnen av olika

slag,

samt

väckas genom att den ges in till styrelsens
sammanträde med fullmäktige.
-

En
ett

kansli, eller vid ett

ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid
sammanträde.

Vid det sammanträde då motionen anmäls har den ledamot som lämnat in
motionen möjlighet att föredra motionen och eventuellt yttra sig över innehållet.

En ersättare som har väckt en motion får delta överläggningarna då svaret på
motionen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör som ledamot också
i

vid det

tillfället.

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni
och oktober.

Medborgarförslag
31 §

Den som

är folkbokförd

(medborgarförslag).

i

kommunen

får

väcka ärende i fullmäktige

Ett medborgarförslag
-

ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat,
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ska märkas med ”Medborgarförslag” och innehålla
namnförtydligande, adress och telefonnummer,
-

-

bör utformas så

-

får inte ta

att

det

utmynnar någon form av konkret förslag,
i

upp ämnen av olika

slag,

och

väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli eller till
fullmäktiges ordförande direkt innan ett sammanträde med
-

fullmäktige börjar.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde. Förslaget får inte avse ärenden som har
odemokratisk, rasistisk eller diskriminerande innebörd.

överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta
ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i
fortsättningen kommer att handlägga ärendet.
fullmäktige har överlåtit
ärendet till en nämnd gäller inte 37 § om beredning av ärenden till fullmäktige.

Fullmäktige kan i vissa

fall

i

Om

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har yttranderätt i fullmäktige
när förslaget anmäls i fullmäktige. Förslagsställaren har inte rätt att delta i
överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet.
När ett medborgarförslag beretts

och beslut ska

färdigt

fattas,

ska

förslagsställaren underrättas.
år redovisa de medborgarförslag som
har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni och oktober

Kommunstyrelsen ska två gånger varje
inte

Företagens

initiativrätt

32 §
Styrelsen

i

ett

sådant företag

väcka ärenden i fullmäktige
till

att

som

avses

i

3 kap. 17 och 18 §§

kommunallagen

får

om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se

fullmäktige får ta ställning

till.

Interpellationer
33 §

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
Den bör ges in till styrelsens kansli senast två arbetsdagar före det sammanträde

vid vilket ledamoten avser

En

ersättare får

En

interpellation får utöver

lämna

att ställa

den.

en interpellation under
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
eller flera

En

gruppledare

in

i

sammanträde

vad som föreskrivs i kommunallagen

om ersättaren
ställas

till

en

fullmäktige.

interpellation bör besvaras under det

det då interpellationen ställdes.
Ett svar

ett

sammanträde som

följer

närmast

efter

på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar
vid visst sammanträde bör tas in kungörelsen.

kommer att lämnas

i

RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Den ledamot som
före

har

ARBETSORDNING FÖR

KOMMUNFULLMÄKTIGE

ställt interpellationen

bör få del av svaret senast tre dagar

den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

De

gruppledare som är representerade i fullmäktige bör få del av svaret senast
dagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Svaret ska kunna
sändas per e-post.

tre

Om en interpellation avser förhållandena

sådant företag som avses i 3 kap.
17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilket interpellationen har
ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att
besvara interpellationen.
i

ett

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i
en annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningarna då svaret
på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör som ledamot
också vid det tillfället.

Frågor
34 §

En

fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.

styrelsens kansli senast två arbetsdagar före det
ledamoten avser att ställa den.

Vad som

behöver

En

ska ges in

till

33 § gäller tillämpliga delar också för fråga. Svar på fråga
vara skriftligt.

sägs

inte

Den

sammanträde vid vilket

i

i

fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har

ställts.

Aktuellt från revisorerna
35 §
Revisorerna ska, vid varje sammanträde med fullmäktige, beredas tillfälle att
informera fullmäktige om sitt pågående och planerade arbete. Informationen ska
betecknas Aktuellt från revisorerna.

som vid fullmäktiges sammanträde vill beredas tillfälle att informera
fullmäktige om sitt pågående och planerade arbete, ska senast tio dagar före
fullmäktiges sammanträde till styrelsens kansli ange vad informationen ska
Revisor

handla om.

Aktuellt från revisorerna ska hållas efter att allmänhetens frågestund har hållits
och medborgarförslag har anmälts, och innan fullmäktige behandlar ärendena
enligt kungörelsen.

Under Aktuellt från revisorerna får någon överläggning inte förekomma.
Kommunfullmäktiges ledamöter har dock rätt att ställa frågor till revisorerna om
revisorernas arbete. Vad som stadgas om frågor femte kapitlet kommunallagen
i

äger då motsvarande tillämpning.
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Information och temadebatter
36 §
Ideella organisationer, föreningar, myndigheter med flera kan inbjudas till
fullmäktiges sammanträden för att informera om sin verksamhet eller aktuella
frågor.

Fullmäktige kan hålla särskilda temadebatter om kommunala verksamheter på
initiativ av politiskt parti, presidiet eller ledamot.

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när och hur
information och temadebatt ska hållas.

Beredning av ärenden
37§

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som

fullmäktige ska behandla ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta
remiss av sådana ärenden.

om

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska anmälas de

fullmäktigeärenden

som har kommit

in efter det

sammanträdet samt de beslut som har

fattats

ärenden.

närmast föregående ordinarie

om beredning och remiss av sådana

Återredovisning från nämnderna

3s§
Àterredovisning av uppdrag

juni och oktober.

som

fullmäktige lämnat ska ske

till

fullmäktige

i

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas
återredovisning. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds
reglemente.

Presidiets uppgifter
39 §
Presidiet ska utöver

vad som föreskrivs i denna arbetsordning

-

bereda revisorernas budget,

-

utöva tillsyn över revisorernas nämndsverksamhet,

-nominera Vigselförrättare, samt
-

nominera begravningsombud.

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. Är
ordföranden eller Vice ordföranden redovisningsskyldig till kommunen får han
eller hon dock inte delta beredningen av fråga eller ärende om ansvarsfrihet för
verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten.
i

10
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Valberedning
40§
På det forsta sammanträdet med nyvalda fullmäktige
valberedning för den löpande mandatperioden.

väljer fullmäktige en

Valberedningen består av 13 ledamöter och lika många
utses bland fullmäktiges ledamöter och ersättare.

ersättare, vilka samtliga

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en
vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning och
fyllnadsval.

Fullmäktige kan dock besluta
beredning.

att förrätta

även

ett

annat val utan föregående

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokollet
41 §
Protokolletjusteras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under sammanträdet

justerar varje ordförande de paragrafer

förhandlingarna

i

som ordförandena lett.

protokollet

som

redovisar de delar av

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Reservationer
42 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera

reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts förjustering av protokollet.

Om

fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering och publicering
43 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer
berörs av besluten i protokollet.
Styrelsen och

kommunens

revisorer ska

dock

alltid tillställas

som

hela protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges
som upprättats fullmäktiges namn, om

skrivelser och de andra handlingar

i

inte

fullmäktige beslutar annat.
ll
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44§
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § kommunallagen uppställda kraven på
tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.

Arbetsordningen träder i kraft den
upphör att gälla.

l

juli

2017 då tidigare beslutad arbetsordning
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REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN

r

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller från: ljuli 2017

Antagen:

KF 2017-06-21

§ 187,

dnr KS 2017/286

Reglemente
Allmänt
1

kommunstyrelsen.

Inledande bestämmelser

kap.

1

för

om

styrelsens uppgifter

§

kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar for
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen är

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).
Styrelsen ska också ha uppsikt över
stiftelser

och kommunalförbund.

kommunal verksamhet som

bedrivs

i

kommunala företag,

kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska leda

leda

som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och

Styrelsen ska följa de frågor
ställning

återrapportera

till

fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Styrelsen ansvarar för

i

detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter

som

inte lagts

på annan nämnd (särskilda uppgifter). Styrelsen ansvarar även för de uppgifter som framgår av
kommunallagen (1991 :900), och annan lagstiftning.

Uppdrag och verksamhet
2§
inom sina verksamhetsomräden

vad som anges i lag eller annan författning.
reglemente, samband med budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och övrigt följa
givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Styrelsen ska

Den ska följa det fullmäktige -

i

följa

i

i

‘raw
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Ledning och styrning

2 kap.

Ledning och samordning
1

§

Styrelsen ansvarar for beslut

nämndernas kompetens.

om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan

Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig

Information och

kommunal

organisation upprätthålls.

samråd

2 §
Styrelsen och styrelsens ordförande ska i möjligaste
det underlag de behöver i sin verksamhet.

Rätten

till

mån

från

nämnd erhålla den

information och

information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Samråd bör även ske med föreningar och organisation när dessa
Styrelsen beslutar

om formerna för samrådet.

är särskilt berörda.

Styrelsens övergripande uppgifter
3 §
Styrelsen ska,
l.

med och samordna utformningen

av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, samt göra
framställningar målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
leda arbetet

i

3.

utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
hos fullmäktige, övri ga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som
behövs,

4.

kontinuerligt följa verksamheten

5.

ansvara för utformning och utveckling av

2.

enlighet

med vad fullmäktige

ansvara för samordningsträffar

7.

upprätta förslag

till

angelägenheter

som

kommunens system

för intern kontroll

i

med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,

program med mål och

riktlinjer för

sådana kommunala

utförs av privata utförare,

bereda eller yttra sig i ärenden

kommunallagen, samt
9.

övriga nämnder,

särskilt beslutar,

6.

8.

i

verkställa fullmäktiges beslut,

som ska handläggas av

om fullmäktige

fullmäktige

i

enlighet

med

inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige
ska handlägga ska beredas.
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Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta

sådana ärenden.

om remiss av

Strategiska uppgifter

4§
I

styrelsens ledningsfunktion ligger att särskilt leda och

samordna

bl.a.,

arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder av övergripande karaktär,
den kommunala näringslivspolitiken,

den översiktliga planeringen av mark och vatten,
mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
energiplaneringen samt främja energihushållningen,
trafikpolitiken samt att verka för en tillfredställande trafikforsörjning,

:'>P’.N"‘

som

frågor

.\o?°.\‘.°‘SJ‘

rör turistverksamheten,

kommuninformation av övergripande

karaktär,

som hör samman med kommunens miljö- och naturvårdspolitik
samt folkhälsoverksamhet, brottsförebyggande verksamhet, riskhantering, beredskapsoch säkerhetsverksamhet och annan liknande strategisk verksamhet, samt
frågor som handläggs av tekniska förvaltningen.
övergripande frågor

10.

Företag m.m. och kommunalförbund

3 kap.

Företag m.m.
1§
Styrelsen ska,
l.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten de företag som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av
i

betydelse for

ansvara för

kommunen,

att

beslut

om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls

uppdaterade,
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna,
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges

b §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och
kommunen äger eller har intresse i,
a- 18

årligen, senast

den

1

juli

i

beslut pröva

i

3 kap. 16

stiftelser

om den verksamhet som bedrivits

i

de

som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår varit
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen
aktiebolag

förenlig

att brister

åtgärder,

förelegat ska den samtidigt

lämna forslag

till

fullmäktige

om nödvändiga
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kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra likartade
sammanträden de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
svara fër

6.

att tillvarata
i

intresse

samt

i,

utfärda instruktion

7.

kommun

i

företag

ombud utsedda av fullmäktige att representera Ronneby
och stiftelser där kommunen har ett bestämmande inflytande.
till

Kommunalförbund
2 §
Styrelsen ska ha uppsikt över

som kommunen

medlem

är

kommunal verksamhet som

bedrivs

i

sådana kommunalförbund

i.

Ekonomi och medelsförvaltningen

4 kap.

Medelsförvaltning

1§
Styrelsen ska,

ha hand

1.

om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade

föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering

och upplåning av medel.
betalningar görs tid, samt

kommunens inkomster inflyter och att
vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
bevaka

2.
3.

att

i

Övrig ekonomisk förvaltning
7-§

Styrelsen ska ha hand

om övrig ekonomisk förvaltning.

I

denna uppgift ingår

bl.a. att,

2.

kommunens fasta och lösa egendom den mån detta ansvar
inte åvilar annan nämnd eller kommunalt företag,
se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,

3.

besluta

1.

underhålla och förvalta

i

i

försäkrings- och skadeståndsärenden,

4 förvalta donations- och fondmedel som är

ställda

Budget
3§

Styrelsen ska upprätta förslag

till

under kommunens vård.

budget i enlighet med kommunallagen.

Ekonomisk redovisning
4§
Styrelsen ska,
l.

se

till

att

bokföring och redovisning sker enlighet

kommunal

i

redovisning,

med lagen (1997:614) om
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upprätta årsredovisning och delårsrapport

2.

i

enlighet

med

lagen

redovisning, samt

om kommunal

minst två gånger per år till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

3.

Delegering från fullmäktige

5 kap.

Lån, omfördelning av budget m.m.

1§
Styrelsen beslutar

följande grupper av ärenden:

i

l.

upptagande av lån inom den beloppsram och de

2.

konvertering och inlösen av lån, samt

3.

Avtal,

riktlinjer

som

fullmäktige

fastställt,

på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer.

överenskommelser m.m.

2§

mâl och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan får
styrelsen, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
I

sluta annat avtal.

Uthyrning, fastighetsförvärv m.m.

3§
Styrelsen beslutar

i

följande grupper av ärenden:

kommunens tillhörig fast egendom,

1.

utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta

2.

köp, försäljning och byte av fast egendom, samt avtal
expropriation eller inlösen

med

om fastighetsreglering,

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller del av

samt upplåtelse av tomträtt, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor övrigt, samt
inom sin budgetram träffa avtal om förhyrning av lokaler för sin verksamhet med en
fastighet,

i

3.

längsta hyrestid

per

om fem år eller med en högsta hyra uppgående till

10 prisbasbelopp

år.

Yttranden
4§
Styrelsen beslutar

betydelse för det
fullmäktige.
inte

om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa

kommunala

självstyret eller när tiden inte

Kommunstyrelsen

medger att

Styrelsen ska

medger

att

inte är

yttrandet behandlas av

dock besluta sistnämnda slag av yttranden
ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
får

i

av principiell

om remisstiden

om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
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Ôvrigt
5 §
Styrelsen beslutar om,

använda kommunens vapen, samt

1.

tillstånd att

2.

avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).

6kap.

Personalpolitiken

Personalorgan
1§
Styrelsen är kommunens personalorgan samt anställnings-, löne- och pensionsmyndighet.
Styrelsen har hand om frågor som rör övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy,
personalförsörjning, jämställdhetsarbete och arbetsmiljöpolitik,

Arbetsgivaransvar
2 §
Styrelsen ska ta hand

om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och

dess arbetstagare och har därvid
1.

2.

bl.a. att

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller

11-14 och 38 §§ lagen (1976:580)
nämnders verksamhetsområden.
3.

avgöra frågor

om medbestämmande

om tolkning och tillämpning av lag,

avtal

i

arbetslivet

inom andra

och andra bestämmelser rörande

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan,

förhållandet mellan

besluta
.\‘.°‘.V‘:'>

i

verka för och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen,
besluta om stridsåtgärd, samt
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Styrelsens uppfôljning och redovisning

7 kap.
Uppfôljning

1§
Styrelsen ska,
1.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål,
verksamheten samt ekonomi följs upp nämnderna,
följa hur den interna kontrollen sköts nämnderna,
i

2.

i

riktlinjer

och program för
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två gånger per år rapportera

till

fullmäktige hur samtliga

kommunens verksamheter

utvecklas med bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är
under budgetåret,
4.

inom ramen

för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter

utförare kontrolleras och följs
fastställda
5.

övervaka

program och

att

upp enlighet med
i

lag, avtal

samt
kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts

som bedrivs av privata
och av fullmäktige

direktiv,

lagligt

och ekonomiskt.

Styrelsen ska också två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag
inte har beretts färdigt.

på juni och oktober.

Återredovisning

till

som

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden

fullmäktige

2§
Styrelsen ska kontinuerligt följa

upp

fullmäktige lämnat

eller

i

reglemente

sin verksamhet. Återredovisning av

finansbemyndigande ska ske

till

uppdrag som

fullmäktige i juni och

oktober.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag

som

delegerats

till

dem har

fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt

8 kap.

riktlinjer

som

fastställts

av fullmäktige.

Särskilda uppgifter och restkompetens

Processbehörighet
1§
genom ombud

föra kommunens talan alla mål och ärenden, om inte
någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.
Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte

Styrelsen får själv eller

fullmäktige beslutar

att själv

föra talan

i

i

målet.

Krisledning och höjd beredskap

2§
som ankommer på kommunen att planera och samordna inför
en extraordinär händelse enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser fredstid och höjd beredskap samt övriga uppgifter rörande
Styrelsen ansvarar för de uppgifter

i

krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.

Krisledningsnämndens verksamhet regleras

i

särskilt reglemente.

Trafiksäkerhetsarbete
3§
Styrelsen fullgör de uppgifter

som

avses

i

l

§

lagen (1978:234)

trafikfrågor samt det lokala trafiksäkerhetsarbetet

om nämnder för vissa

inom kommunen.
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Arbetslöshetsnämnd
4 §

Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475)
inte har gett detta

uppdrag till annan nämnd.

om arbetslôshetsnämnd om fullmäktige

Arkivmyndighet
5 §
Styrelsen är arkivmyndighet.

Närmare

föreskrifter

om arkivvården finns

i

arkivreglemente.

Anslagstavla och webbplats
6 §

Styrelsen ansvarar för

kommunens

Styrelsen samordnar innehållet

i

anslagstavla.

och ansvarar för kommunens interna och externa webbplats.

Författningssamling
7 §
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den
hålls tillgänglig

i

kommunala

författningssamlingen och se

till

att

denna

lagstadgad form.

Personuppgifter
3 §
Styrelsen är personuppgiftsansvarig for de register och andra behandlingar

som

av_

personuppgifter

sker i styrelsens verksamhet.

Restkompetens
9 §
Styrelsen ska ansvara för annan verksamhet

som

inte är förbehållen

annan nämnd.

9 kap. Organisation
Organisation inom verksamhetsområdet

1§
Styrelsen ansvarar för dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning och andra författningar för verksamheten.

sammansättning
2§
Styrelsen består av det antal ledamöter och ersättare

som

fullmäktige beslutat.
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Presidium
3 §
Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
och utses av kommunfullmäktige.

Viceordförandena ska biträda ordföranden uppgiften
anser att det behövs.
i

mån ordföranden

att

planera och leda sammanträdet i den

Komm u nal råd
4 §

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och engagerad på heltid.
Fullmäktige beslutar

om kommunalrådets uppgifter och ansvarsområden.

Utskott
5 §

Inom kommunstyrelsen ska det
Arbetsutskottet ska bestå av så

finnas ett arbetsutskott.

många ledamöter som

fullmäktige beslutar.

Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.

Personal
6§

Den personal som ska biträda kommunstyrelsen

vid fullgörandet av dess uppgifter ingår

i

kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Under kommunstyrelsen lyder personal som ansvarar

för näringslivsfrågor.

10 kap. Styrelsens arbetsformer m.m.
Sammanträde
1 §

Styrelsen sammanträder på tid och plats

som

styrelsen bestämmer.

om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det
Sammanträde ska

hållas också

extra sammanträdet.

Ordföranden ska,

om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden
underrättas

om beslutet.

Styrelsen ska senast

i

se

till

att varje

november fastställa tiderna

ledamot och ersättare snarast

för ordinarie

sammanträde nästkommande

år.

Andra sammanträden
2§

När kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden

Ansvar

hållas.

för kallelse

3§

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas

När varken ordföranden
tjänstgjort

som ledamot

eller vice
i

sammanträdena.

till

ordförandena kan kalla

till

sammanträde ska den som har

styrelsen längst tid göra det (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter

har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Formalia och utskick av kallelse
4§
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift

om tid och plats för sammanträdet.

ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara på
vid sammanträdet på lämpligt sätt, senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
Kallelsen ska

I

tillställas varje

undantagsfall får kallelse ske på annat

sätt.

Föredragningslista
5§
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning

handlingar

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas

Offentliga

kallelsen.

sammanträden

6 §
Styrelsen får besluta

om offentliga sammanträden.

Sammanträde på

distans

7§

om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker in realtid och på ett
Styrelsen

sådant

får,

sätt att

beskaffad

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så

att inte

obehöriga kan

ta del

av sammanträdeshandlingar, bild och

ljud.
10
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bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans

i

styrelsen.

Kommundirektörens närvarorätt
8§

Kommundirektören

får närvara vid styrelsens

Sammanträden.

Nämndsekreterarens närvarorätt
9§
Nämndsekreteraren har närvarorätt och ansvarar för protokollföring vid styrelsens och utskottets
sammanträden.

Medborgarförslag
10 §
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit
så att styrelsen

kan

fatta beslut

inom

ett år

till

styrelsen att fatta beslut, ska

från det att förslaget väcktes

Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige

i

om de beslut som fattas

om möjligt beredas

fullmäktige.
i

anledning av

ett

medborgarförslag.

som

Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag
det att förslagen väcktes

i

inte avgjorts

inom

ett

år från

kommunfullmäktige.

Fullmäktige ska informeras

om anledningen till att ärenden inte avgjorts och när beslut kan

förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och
oktober.

När ett medborgarförslag

och beslut ska

beretts färdigt

fattas,

ska förslagsställaren underrättas.

som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
behandlar ärendet överläggningarna men inte när beslut fattas.

Styrelsen får besluta att den eller de

närvara när styrelsen

11 kap.

Ledamots

i

tjänstgöring

Ledamots förhinder
1 §

En ledamot som
snarast

är förhindrad att delta

anmäla detta till nämndens

Ersättare inkallas snarast möjligt

i

ett

sammanträde

eller

i

en del av

ett

sammanträde, ska

sekreterare.

till

tjänstgöring av

nämndens

sekreterare

Ersättares tjänstgöring
2§

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta

ledamotens ställe. Den ersättaren ska kallas
inte redan har kallats in.

tjänstgöra

i

in

i

ett

som

sammanträde ska en
står

i

ersättare

tur att tjänstgöra

och som
ll
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pågående sammanträde har

ett

rätt att tjänstgöra

även

om

en

ställe.

Tjänstgöringsordning
3§

om

Ersättarna ska,

har bestämt.

Om

dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
ingen ordning är bestämd, kallas ersättare

fullmäktiges protokoll från valet.
har alltid

träda in

rätt att

En ledamot som
trätt

i

ledamotens

Ersättare

som

i

En

istället för

inställer sig

ersättare från

samma parti

en ersättare från

ett

under sammanträde har

som

fullmäktige

den ordning de tagits upp
som den frånvarande ledamoten
i

i

annat parti.

rätt att

tjänstgöra även

om

en ersättare har

ställe.

inte tjänstgör har rätt att delta

i

överläggningarna och få sin mening anteeknad

till

protokollet.

Jäv, avbruten tjänstgöring
4 §

En ledamot eller en

ersättare

som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv

i

ett

ärende får

tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra

om ersättarens

inträde har påverkat styrkebalansen mellan

partierna.

Yrkanden
5 §

När

ärende avslutad, går ordföranden igenom de
framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.

styrelsen förklarat överläggningen

yrkanden som

Ordföranden befäster genomgången
eller

läggas

i

ett

med ett klubbslag.

Därefter får inte något yrkande ändras

om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge det.

till,

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

Deltagande beslut
i

6 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå
till

ordföranden innan beslut

En ledamot som

inte gjort

med acklamation.

från att delta

i

ett beslut,

ska anmäla detta

fattas.

en sådan anmälan anses ha deltagit beslutet
i

om styrelsen

fattar det

12
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Reservation
7§

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det

skriftligt.

Motiveringen ska lämnas

till

sekreteraren före den tidpunkt

som

har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
8§
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Styrelsen kan besluta

redovisas skriftligt

en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
att

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
9 §

inom det egna ansvarsområdet kungörs

Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter

enligt

gällande bestämmelser.

Delgivning
10 §

Delgivning

till

styrelsen sker

genom

ordförande, förvaltningschef eller annan

som styrelsen

utser.

Undertecknande av handlingar
11 §
Avtal, andra handlingar

och skrivelser som beslutas av

styrelsen ska undertecknas av

ordföranden, eller vid förfall för ordföranden, av vice ordföranden och kontrasigneras av en
anställd

som

styrelsen bestämmer.

Ordförandens tjänstgöring
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
12 §

Om varken ordföranden eller annan

i

presidiet

kan

delta

i

ett helt

sammanträde

eller

en del av

ett

annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandes uppgifter av den som har tjänstgjort som ledamot styrelsen längst tid. Om
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av
dem.
sammanträde,

får styrelsen utse

i

Motsvarande
längre

tid.

gäller

om ordföranden eller annan

i

presidiet inte

kan fullgöra

sitt

uppdrag Linder en

Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller övriga presidiets uppgifter.

13
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Närvarorätt
13 §
Styrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden
i

med annan nämnd, men

inte delta

besluten.

Styrelsens ordförande har också rätt att få sina särskilda meningar antecknande

Närvarorätten gäller inte ärenden

som

mot någon

rör myndighetsutövning

i

protokollet.

enskild.

12 kap. Utskott
Ordförande
1§
Inom

den

ett utskott väljer styrelsen för

tid styrelsen beslutar

bland utskottets ledamöter en

ordförande och två vice ordföranden.

Utskottets arbetsformer
2 §

Om ordföranden

på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
i

utskottet

sitt

Fyllnadsval
3 §

Avgår en ledamot

i

utskottet,

Sammanträde och

som

inte valts proportionellt, ska fyllnadsval snarast förrättas.

protokoll

4 §
Utskottet sammanträder på dag och tid
hållas när ordföranden anser att det

som

behövs

Utskottet får handlägga ärenden bara när

Vid utskottssammanträde ska protokoll

varje utskott bestämmer.
eller

Sammanträdet ska också

när minst hälften av ledamöter begär det.

mer än hälften av ledamöterna

är närvarande.

föras.

Utskottets arbetsformer
5 §

om kallelse till nämndens

Vad som

föreskrivs

hinder

närvara vid nämndens sammanträde och ersättare för ordförande

att

i

detta reglemente

tillämpliga delar även för utskottet,

Utskottet

sammanträden, anmälan av

om inte annat särskilt har föreskrivits.

bestämmer utöver vad som

följer

i

nämnden gäller

i

av detta reglemente själv sina arbetsformer.

14
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Arbetsutskottets uppgifter
6 §

De ärenden som

ska avgöras av styrelsen dess helhet bör beredas av arbetsutskottet om
beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnas sådana
ärenden till utskottet. Ordföranden utskottet bestämmer föredragningslistan till utskottet.
i

i

När ärendet

beretts ska arbetsutskottet lägga

fram förslag till beslut.

Närvarorätt arbetsutskottet
i

7 §

Förtroendevald får efter beslut av kommunfullmäktige närvara vid arbetsutskottets
sammanträden och delta i överläggningarna men inte besluten.
i

Den

förtroendevalde ska ha

rätt att få sin

Reglementet träder kraft den
i

l

juli

mening antecknad

2017 då tidigare

i

protokollet.

beslutat reglemente

upphör att

gälla.

15
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AVTAL OM KÖP AV MARK GENOM FASTIGHETSREGLERING
Parter
Överlåtare:

Ronneby kommun,

ägare till fastigheten Hulta 2:1 I 5,
kallad Kommunen.

Ronneby

Adress:

Stadshuset, 372 80

Org.nr:

212000-0837

Köpare:

Jonas Ljunggren, 19831129-3370 och
Johanna Karlsson, 19830621-3300
ägare till fastigheten Hulta 2:9,

kallad Käparen.

Adress:

Gamla Hultavägen

Tel:

0708-234072

372 39 Ronneby

Fastigheter

1

l.l Fastighetsreglering

avseende Hulta 2:115 och Hulta 2:9

i

Ronneby kommun.

Óverenskommelse

2

2.1 Parterna är överens

om följande marköverföring.

Till Hulta 2:9 överförs cirka 525
pâ bifogad karta, bilaga.

3

3,

kvm från Hulta 2:115 Regleringsomrâdet är markerat

Fastighetsreglering

3.1 Överlåtelsen

3.1.1

ska ske

genom

fastighetsreglering.

Regleringsområdets gränser kan justeras

i

mindre omfattning

i

samband med

fastighetsregleringen.
3.2

Köparen ska omgående

efter

att

detta

fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten.
ger Kommunen sitt stöd till en sådan ansökan.

Köparen ska ensam ansvara
genomföra detta avtal.
3.3

för

undertecknats ansöka om
undertecknandet av detta avtal

avtal

Genom

och bekosta samtliga åtgärder som krävs för

att

C

4

Ersättning

4.1

Köparen ska

beloppet

för Regleringsområdet till Kommunen betala 65 kr/kvm. Det exakta
kommer att fastställas samband med att fastighetsregleringen genomförs.
i

Köparen ska senast 30 dagar efter förrättningen vunnit
ersättningen till Kommunen.
4.1.1

lagakraft betala in

Om betalning sker därefter betalas ränta enligt 6§ räntelagen från sista betalningsdag
betalning sker.

tills

Äganderättens övergång och

5
5.1

Äganderätten

till

Regleringsområdet går över från

finns ett lagakraftvunnet beslut
5.2 Tillträde

till

tillträde

om fastighetsreglering.

Regleringsområdet sker vid

5.2.1 Förtida tillträde

kan ske genom

Kommunen

6

till

Köparen när

det

samma tidpunkt.

skriftlig

överenskommelse

Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft.
5.3 Faran fôr fastigheten går över

till

efter det att

Ronneby

Köparen när äganderätten går över.

Fördelning av utgifter och inkomster

och andra utgifter som löper på Regleringsområdet betalas av
den mån de löper på tiden till tillträdesdagen. Från och med
tillträdesdagen betalas räntor, skatter och andra utgifter av Köparen.
6.1 Räntor, skatter

Kommunen

i

6.2 Motsvarande gäller fördelning av inkomster från Regleringsområdet.

Köparen

6.3

avstår

från

Regleringsområdets skick

alla

anspråk

mot Kommunen med anledning av

eller beskaffenhet.

Köparen ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder
kommunaltekniska anläggningar, till exempel belysning.
6.4

7
7.1

för eventuell flyttning av

Nyttjanderätter
I

lantmäteriförrättningen ska Kommunens och Köparens fastigheter tillförsäkras de
som behövs för att fastigheterna ska kunna användas på ett ändamålsenligt

rättigheter
sätt.

som belastar
inteckningar
och
inskrivningar
7.2 Vilka
nyttjanderätter,
Regleringsområdet kommer att bestämmas då fastighetsregleringen genomförs.
7.3 Befintligt arrende

upphör

i

samband med

att

fastighetsregleringen vinner laga

kraft.

8

Tvist

8.1 Tvist

med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

9

Särskilda villkor för detta avtals giltighet

9.1 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 Detta avtals giltighet kräver att Lantmäterimyndigheten eller dess överprövande
instans medger att avtalet läggs till grund för genomförande av fastighetsbildning.
9.3

Om förutsättningarna enligt 9.1

ska gälla

att

och

9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan;

dock

vardera part ska stå sin kostnad.

10 Avtalsexemplar
10.1 Detta avtal har upprättats

i

två likadana exemplar. Parterna har tagit varsitt

exemplar.

Kommunen

Köparen

Ronneby den

Ronneby den

.

Eva Lydin

. . . . . .

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

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

Johanna Karlsson

. .

x

Bilaga

1
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AVTAL OM KÔP AV MARK GENOM FASTIGHETSREGLERING
Parter
Överlåtare:

Ronneby kommun,

ägare till fastigheten
kallad Kommunen.

Hoby 1 9:1

‚

372 80 Ronneby

Adress:

Stadshuset,

Org.nr:

212000-0837

Köpare:

Denniz Jönsson, (19510430-3358),
ägare till fastigheten
kallad Köparen.

Adress:

Ronnebyvägen

Tel:

0457-80101

1.1 Fastighetsreglering

avseende Hoby 19:1 och Hoby 3 :2 7 i Ronneby kommun.

Överenskommelse

2

2.1 Parterna är överens

om följande marköverföring.

Hoby 3:27 överförs cirka 740 kvm från Hoby

på bifogad
3

372 60 Bräkne-Hoby

Fastigheter

1

Till

21,

Hoby 3:27,

19:1. Regleringsområdet är markerat

karta, bilaga.

Fastighetsreglering

3.1 Överlätelsen

3.1.1

ska ske

genom

fastighetsreglering.

Regleringsområdets gränser kan justeras

i

mindre omfattning

i

samband med

fastighetsregleringen.

3.2 Köparen ska omgående efter att detta avtal Llndertecknats ansöka om
fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten. Genom undertecknandet av detta avtal
ger Kommunen sitt stöd till en sådan ansökan.

Köparen ska ensam ansvara för och bekosta samtliga åtgärder som krävs för
genomföra detta avtal.
3.3

att

4

Ersättning

4.1

Köparen ska

beloppet
4.1.1

for Regleringsområdet till Kommunen betala 40 kr/kvm. Det exakta
kommer att fastställas samband med att fastighetsregleringen genomförs.
i

Köparen ska senast 30 dagar efter

ersättningen

Om

tills

5
5.1

Kommunen.

till

betalning sker därefter betalas ränta enligt 6§ räntelagen från sista betalningsdag
betalning sker.

Äganderättens övergång och
Äganderätten

till

5.2 Tillträde

till

tillträde

Regleringsområdet går över från

finns ett lagakraftvunnet beslut

om fastighetsreglering.

Regleringsområdet sker vid

5.3 Faran för fastigheten går över

6

förrättningen Vunnit lagakraft betala in

till

Kommunen

till

Köparen när det

samma tidpunkt.

Köparen när äganderätten går över.

Fördelning av utgifter och inkomster

och andra utgifter som löper på Regleringsområdet betalas av
mån de löper på tiden till tillträdesdagen. Från och med
tillträdesdagen betalas räntor, skatter och andra utgifter av Köparen.
6.1 Räntor, skatter

Kommunen
6.2
6.3

i

den

Motsvarande

Köparen

gäller fördelning av inkomster från Regleringsområdet.

avstår

från

alla

anspråk

Regleringsområdets skick eller beskaffenhet.

mot Kommunen med anledning av

6.4 Köparen ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder for eventuell
kommunaltekniska anläggningar, till exempel belysning.

7
7.1

flyttning av

Nyttjanderätter
I

lantmäteriförrättningen ska
som behövs för

de
ändamålsenligt
rättigheter

Kommunens och Köparens
att

fastigheterna

fastigheter tillförsäkras

ska kunna användas på

ett

sätt.

och inteckningar som belastar
inskrivningar
Vilka nyttjanderätter,
7.2
Regleringsområdet kommer att bestämmas då fastighetsregleringen genomförs.
8

Tvist

8.1 Tvist

med anledning av detta avtal ska avgöras

av allmän domstol.

9

Särskilda villkor för detta avtals giltighet

För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner avtalet efter att det undertecknats,
godkänner det.
ska avtalet, under förutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.
9.1

Om

9.2 Detta avtals giltighet kräver att Lantmäterimyndigheten eller dess överprövande
instans medger att avtalet läggs till grund för genomförande av fastighetsbildning.
9.3

Om förutsättningarna enligt 9.1

ska gälla

att

och

9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan;

dock

vardera part ska stå sin kostnad.

10 Avtalsexemplar
10.1 Detta avtal har upprättats
exemplar.

För

i

två likadana exemplar. Parterna har tagit varsitt

Kommunen

För Köparen

Ronneby den
.....................

Eva Lydin

. .

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

.

.

Bilaga

~~

Bangen Ê

RONNEBY
~~
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AVTAL OM KÖP AV MARK GENOM FASTIGHETSREGLERING
Parter
Överlåtare:

Ronneby kommun,

ägare till fastigheten Kuggeboda 2:18
kallad Kommunen.

Ronneby

Adress:

Stadshuset, 372 80

Org.nr:

212000-0837

Köpare:

Hans Eriksson (19370629-3317)
ägare till fastigheten Kuggeboda
kallad Köparen.

Adress:

10:6,

Ladehammerveien 35 D, N-7040 Trondheim, Norge

Tel:

1
1.1

2

Fastigheter

kommun.

10:6 och

Kuggeboda 2:18

Ronneby

Kuggeboda

om följande marköverföring.

10:6 överförs cirka 390

kvm från Kuggeboda 2:18.

är markerat på bifogad karta, bilaga. På regleringsområdet finns
ingå i köpet.

3

i

Ôverenskommelse

2.1 Parterna är överens
Till

Kuggeboda

Fastighetsreglering avseende

ett

Regleringsområdet
fd fryshus som ska

Fastighetsreglering

3.1 Ôverlâtelsen ska ske

genom

fastighetsreglering.

3.1.1 Regleringsomrâdets gränser

kan justeras

i

mindre omfattning

i

samband med

fastighetsregleringen.

3.2 Köparen ska omgående efter att detta avtal undertecknats ansöka om
fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten. Genom undertecknandet av detta avtal
ger Kommunen sitt stöd till en sådan ansökan.

Köparen ska ensam ansvara
genomföra detta avtal.
3.3

för

och bekosta samtliga åtgärder som krävs för

att

4

Ersättning

4.1

Kôparen ska

för Regleringsområdet

till

Kommunen

betala 35 kr/kvm. Det exakta

beloppet kommer att fastställas i samband med att fastighetsregleringen

genomförs.

4.2 Köparen ska för det fd fryshuset betala 15 000 kronor.

Köparen ska senast 30 dagar efter förrättningen vunnit lagakraft betala in

4.3

ersättningen

Kommunen.

till

Om betalning sker därefter betalas ränta enligt 6§ räntelagen från sista betalningsdag
betalning sker.

tills

Äganderättens övergång och

5

Äganderätten

5.1

till

tillträde

Regleringsområdet går över från

finns ett lagakraftvunnet beslut

om

Kommunen till Köparen när det

fastighetsreglering, förutsatt att köpeskillingen är

betald.

5.2 Tillträde

till

Regleringsområdet sker vid

samma tidpunkt.

Faran för fastigheten går över till Köparen när äganderätten går över.

5.3

Fördelning av utgifter och inkomster

6

och andra utgifter som löper på Regleringsområdet betalas av
mån de löper på tiden till tillträdesdagen. Från och med
tillträdesdagen betalas räntor, skatter och andra utgifter av Köparen.
6.1 Räntor, skatter

Kommunen

i

den

Motsvarande

6.2

gäller fördelning

Köparen avstår från

6.3

Regleringsområdets skick

alla

av inkomster från Regleringsområdet.
anspråk

mot Kommunen med anledning av

eller beskaffenhet.

Köparen ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder
kommunaltekniska anläggningar, till exempel belysning.
6.4

för eventuell flyttning av

Nyttj anderätter

7

lantmäteriförrättningen ska Kommunens och Köparens fastigheter tillförsäkras de
rättigheter som behövs för att fastigheterna ska kunna användas på ett ändamålsenligt
7.1

I

sätt.

2.2

I

Aven

lantmäteriförrättningen ska Kuggeboda 10:5 ges servitut för parkeringsplats.
infartsvägen ska regleras genom t ex en gemensamhetsanläggning.

Vilka nyttjanderätter, inskrivningar och inteckningar som belastar
Regleringsområdet kommer att bestämmas då fastighetsregleringen genomförs.
7.2.1

8

Tvist

8.1 Tvist

med anledning av detta avtal

ska avgöras av allmän domstol.

Särskilda villkor för detta avtals giltighet

9
9.1

§

Detta avtal gäller enligt Ronneby

Kommuns Kommunfullmäktiges

XXX.

9.2 Detta avtals giltighet kräver att Lantmäterimyndigheten eller dess överprövande
instans medger att avtalet läggs till grund för genomförande av fastighetsreglering.
9.3
att

Om förutsättningarna enligt 9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan; dock ska gälla

vardera part ska stå sin kostnad.

10 Avtalsexemplar
10.1 Detta avtal har upprättats

i

två likadana exemplar. Parterna har tagit varsitt

exemplar.

Kommunen

Köparen

Ronneby den

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

.

Eva Lydin

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

..

..

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

..
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KÓPEKONTRAKT
Parter

Köpare:

Ronneby kommun, nedan kallad köparen.

Adress:

Stadshuset, 372 80

Telefon:

0457 61 80 00

Org.nr:

212000-0837

Säljare:

Anders Folkesson, nedan kallad

Adress:

Skärvaboda 204, 373 45 Rôdeby

Telefon:

076 104 26 41

Pers nr:

600515-3397

1

säljaren

Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning
Säljaren överlåter och försälj er

96 ha

2

Ronneby

härmed

till

Köparen fastigheten Ronneby Sörby

som markerats med blått på bifogad karta.

Köpeskilling
Köpeskillingen

om elva miljoner (ll

000 000

kr) skall erläggas

5:

17

om

på tillträdesdagen.

in summan på Säljarens 809-4609. När köpeskillingen är betalad,
ska Sälj aren omgående överlämna kvitterat köpebrev.

Köparen ska betala
Sälj aren

ska till Köparen överlämna tillhöriga kartor och andra handlingar jml 4 kap 20

§ JB.

3

Tillträdesdag

mm

till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och
överenskommer, dock senast den 10 juli 2017.

Tillträde

Parterna är överens

Sälj aren särskilt

om att äganderätten övergår till Köparen på tillträdesdagen enligt

st under förutsättning att köpeskillingen är betald i sin helhet.
Faran för fastigheten går över på tillträdesdagen.

1

-

7

Ë’

[Q3
'

4

Fastighetens skick

Köparen godtar F astighetens

Köparen ska inte framställa några anspråk i någon
form mot Sälj aren med anledning av fastighetens skick eller fel i någon fonn.

5

skick.

mm

Fördelning av utgifter
Utgifter som löper på Fastigheten betalas av Säljaren i den mån de löper på eller är
föranledda av tiden till och med tillträdesdagen. För tiden därefter betalas räntor, skatter
och andra utgifter av Köparen.
Motsvarande gäller fördelning av inkomster från Fastigheten.

6

Nyttjanderätter

Kommunen

mm

garanterar per tillträdesdagen att Fastigheten inte är belänad eller pantsatt,
att Fastigheten inte är belastad med nyttj anderätter, inteckningar och andra inskrivningar
utöver eventuell ledningsrätt, och att det inte föreligger tvist eller process rörande
Fastigheten.

7

Inskrivningsâtgärder

Köparen ska svara
kostnader

för

mm

de

lagfarts-, intecknings-

och andra inskrivningsåtgärder och

-

som krävs med anledning av detta avtal.

Genom att underteckna detta avtal biträder Säljaren sådana åtgärder.
8

Tvist
Tvist

9

med anledning av detta köp ska avgöras

av svensk allmän domstol.

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

Sälj aren

Köparen

Ronneby den

Anders Folkesson

Roger Fredriksson Ronneby

Kommun

Säljarens egenhändi ga namnteckningar bevittnas:

Sërby 5 :17

.S
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Bilaga

RONNEBYHUS
Org.nr.

‚

5565183943
Tilläggsavial

till

05-0325-01

Hyreskonlrakt nr

Hyresvärd:

AB Ronnebyhus

Hyresgäst:

Ronneby Kommun
0da1ma_nnen 2

Lokal fastigheten
i

Som

komplettering

till

det mellan oss gällande hyreskontraktet

om att följande tilläggsavtal angående

överenskommer vi härmed

mervärdeskatteklausul skall 'äga giltighet och tillämpas
hyresförhållandet från och

med den

i;

i
'

_

F astighetsägaren/hyresvärden

,

är skattskyldig för moms för uthyrning av lokalen.
Hyresgästen skall utöver hyran erlägga vid varje

-

tillfälle

gällande

‚

moms.

ansöka skattskyldighet för moms
av lokalen. Hyresgästen skall utöver hyran

förbinder sig att

-

för uthyrning

erlägga vid varje

tillfälle

gällande

moms.

Denna som erläggs samtidigt med hyran beräknas på hyreskontraktet
angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för
moms på hyra, på förekommande tall enligt hyreskontraktet utgående
i

i

och andra ersättningar.

tillägg

Detta tilläggsavtal har upprättats två llkalydande exemplar av vilka
parterna tagit var sitt.
i

"

'

Banana!......
Ort och

.

...I

.

.. .

H/‘tejgrérd

Barnaby ....
Ort och

datum

datum

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

.........

‚u

_
...................... ..

__

p {gg-mix

Hyrbés

.~(......v......

Ronneby Kommun

A

'

i

ALLMÄN NA AVTALSVILLKOR
Underhåll

a.

Hyresgästen äger ej erhålla nedsättning i hyran för hinder eller men nyttjanderätten till följd av att
hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen avtalat skick 'eller för att utföra sedvanligt underhåll
av lokalen eller fastigheten övrigt.
i

i

i

För underhåll som, efter begäran av hyresgästen, icke utföres under normal arbetstid
uppkomna merkostnader.

skall

hyresgästen

ersätta hyresvärden för därav

Vid utförandet av underhällsarbeten åligger det hyresgästen på egen bekostnad att vidtaga erforderliga
åtgärder för skyddande av egna inventarier och varor samt ev erforderlig flyttning av dessa för att
möjliggöra underhållsarbetet.
b. Tillfälliga avbrott

Hyresgästen äger ej rätt till ersättning eller nedsättning av hyran för skada ellerlntráng nyttjanderätten
som förorsakats av tillfälliga avbrott itillhandahållandet av värme. vatten. avlopp, elektricitet m m.
i

Ombyggnad och

f’

kompletteringsarbeten

Ombyggnad. ändringar eller kompletteringsarbete som hyresgästen på egen bekostnad önskar utföra
berörda
får endast företagas efter särskilt godkännande av hyresvärden och. förekommande fall. av
myndigheter. Angående återställnlngsskyldighet vid avflyttnlng se punkt e. nedan.
Skulle hyresvärden åsamkas oförutsedda kostnader på grund av åtgärder som åläggas honom genom
l

försäkringsbolag eller myndighets föreskrift eller beslut skall hyresvärden ersättas

med hänsyn

till

med skäligt belopp

kostnaderna.

Skyltar etc

?-

Hyresgästen äger inte rätt att utan tillstånd av hyresvärden och, förekommande fall. av berörda
myndigheter uppsätta skyltar, markiser, antenner etc.
Vid mera omfattande fastigh etsunderháll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen
bekostnad och utan ersättning nedmontera och äter uppmontera sina skyltar. markiser, antennero dyl.
Hyresgästen är ansvarig för skada orsakad av honom uppsatta skyltar. markiser, antenner etc.
i

e. Återställningsskyldighet

Vid avñyttning skall hyresgästen, om ej annat överenskommes, bortföra sin egendom. återställa lokalerna
godtagbart skick samt rengöra lokalerna noggrant. Är nämnda åtgärder ej utförda senast vid
hyresgästens avflyttning får hyresvärden avhjälpa bristerna på hyresgästens bekostnad. Hyresgästen
skall dessutom ersätta hyresvärden för hyresförluster och andra skador som orsakas av hyresgästens
underlåtenhet.
i

f.

Nycklar

Hyresvärden äger, om så erfordras av förvaltningstekniska skäl. rätt att lnneha reservnyckel till lokalerna.
Vid avflytlning skall hyresgästen utan ersättning överlämna samtliga nycklar till hyresvärden. även om
dessa anskaffats av hyresgästen.

g_ lnteckning

Hyresgästen får icke utan hyresvärdens medgivande

láta inteckna hyresrätten enligt detta avtal.

h. Force majeure

Arbetsinställelse. blockad, eller sådant, varöver hyresvärden inte råder. såsom krig, upplopp, eldsvåda,
explosion eller ingripande av offentlig myndighet. frltager hyresvärden såväl från fullgörande av hans
enligt detta kontrakt äliggande skyldigheter,

höga kostnader. som ock

l

den màn de

¡nte

kan fullgöras annat än

till

onormalt

från skyldighet att erlägga skadestånd.

UPPSÄGNING
Hyresavtalet skall upphöra att gälla från och
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Bilaga

HYRESREGLERINGSKLAUSUL

Z

I

Nr

Parier
Hyresvärd, adress. teleronnr

Hyresgästens

AB Ronnebyhus

Besöksadress:

Box 264
372 21 Ronneby

Gängbrogatan 3
Tel. 0457-617050

0rg.nr.

5565 l 83943

Av den

hyresavtalet angivna ârshyran utgör

l1’

I

55, 00è

05—0325-01

namn och personnr

Ronneby Kommun

2120000837

kronor fast belopp, medan resterande del.
________ “q __________________ n
kronor (bashyresbeloppet) jämte Konsumentprisindex - totalindex med 1980 som basår - skall

av hyran under löpande hyrestid enligt följande:
Bashyresbeloppet anses vara anpassat till indextalet för oktober månad år

ii€§é'r'é'§ﬁIr3}i?5£'reg:erzng

.§2

Elite-.

0/ é

Detta indextal (bastalet) är

Skulle indextaiet för någon därefter påföljande oktobermânad ha ändrats med minst tre enheter förhållande till
avdrag från årshyran göras från och med närmast därefter följande ärsskifte med ett
belopp, som procent av bashyresbeloppet. motsvarar samma procenttal som indextalet höjts
förhållande till bastalet.
i

bastalet, skall tillägg resp
i

l

Efter utförd

omräkning utgör således ârshyran under löpande hyrestid summan av avtalet angiven årshyra med
avdrag enligt ovan. Årshyran skall dock aldrig sättas lägre än det belopp som angivits avtalet.
i

tillägg respektive

i

Hyresvárdens underskrift

Ronneby

=~--v

(datum)

AB Ronnebyhus

Hyresgästens underskrift
r

u

-

a-

Ronneby
(datum)
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RONNEBY
~~ KOMMUN

RUTINERIINSTRUKTIONER
Inbrottslarm
Gäller vid ny- och

ombyggnad

Beslut

Antaget av Kommunchefen

2016-??-??

Innehâllsfôrteckning
Definitioner

64.CBEB Inbrottslarmsystem

SYSTEM OCH FUNKTIONER
LARMOBJEKT
Larmkategori A Skolor

Larmkategori B Förskolor-fritidshem-fritidsgärdar
Larmkategori
Larmkategori

C Sporthallar-ishallar
D behovsprôvat boende

(särskilt

\1\1ou0>0°cn4>~4>4>.4>-c»

boende)

Larmkategori E Förvaltningsbyggnader-kontor
Larmkategori F Förvaltningsbyggnader-bibliotek
Larmkategori

G

lndustribyggnader-förråd-verkstäder

La rm kategori H Ind ustribyggnader-vattenverk-trycksteg ringsstationer7

reservoarer

Larmkategori

I

Industribyggnader-reningsanläggningar-pumpstationer 8

Larmkategori J Affärslokaler-uthyrda lokaler
Larmkategori

K Tillfälliga

9

övernattningar

9

Larmkategori L Simhallar
Larmkategori

M Obemannade

8

räddningsstationer

9

Larmkategori N Fôreningslokaler

10

O Kulturbyggnader

10

Larmkategori

Larmkategori P Bostäder
Larmkategori
Larmkategori

10

Q Elevboende

10

R Vandrarhem

10

Larmkategori S Arkiv

Kommunal verksamhet
Tekniska komponenter inbrottslarm
Larmkategori T

10
i

förhyrda lokaler

66.DB System för inledningsskydd (åskskydd)

SYSTEM OCH FUNKTIONER
Bilaga PM Skalskydd och lås, vatten och avloppsanläggningar
1

10
10-12
12

13

Ronneby kommun

Dokumentnamn

/

Kapitelbokstav

Kapitelrubrik

/

Sidnr

1(13)

Rutiner/Instruktion Inbrottslarm

Hanmäggare

Ingvar Wernvik
Projektnr

Projektnamn

Ronneby kommun

Datum

2017-06-28

Detta dokument revideras av Tekniska förvaltningen vart 4:e år
Definitioner:

Detta dokument är en komplettering av SSF130, senaste utgåvan
skall ses som en lägsta nivå på inbrottslarmanläggningar. Vissa

och

specifika lokaler skall ha högre krav.
B:

Beställare

Delsystem:

När ett inbrottssystem, är uppdelat klart definierade delsystem får
delsystemen vara av olika larmklasser. Larmklassen hela
inbrottslarmsystemet bestäms av den lägsta larmklassen hos något
av delsystemen.
i

i

DHC:

Datahuvudcentral.

LC:

Dataundercentral.
Fiärrsupport:

Anläggningen

kommunen

kunna ändras

skall

från

bemannad

plats

inom

och/eller från leverantörens supportavdelning.

Avtal och krav på aktiv handling från anläggningsägare.

Förbikopplare:
Utrustning för

och frånkoppling av del av

till-

larmanläggningen

för in-

eller hela

och utpassering genom larmövervakat

område
Hänvisninq
l

de

fall

till

särskild utredninq

hänvisning

till

särskild utredning föreskrivs ansvarar det
förvaltningen, för att utredning

kommunala bolaget tillsammans med

görs.
l

(

de

fall

utredningen gäller externt förhyrda lokaler ska detta utföras av hyrestagaren

förvaltningen)

med

stöd av koncernkompetens

Ronneby kommun

Dokumentnamn/

KapiteIbokstav/Sidnr

Kapitelrubrik

2(13)

Rutiner/Instruktion Inbrottslarm

__

Forslag

Handläggare

Ingvar Wernvik
.

Projekt!"

Projektnamn

Ronneby kommun

Datum

2017-06-28

lnbrottslarm:

En inbrottslarmanläggning har

tiII

uppgift att upptäcka inbrott så tidigt att

kan vidtaga åtgärder på egendom som
försäkringsbranschens krav

blivit

skall larmet

verksamheten

utsatt för inbrott. För att uppfylla

ge upphov

till

åtgärd.

Ronneby kommun

Dokumentnamn

/

Kapitelbokstav

Kapitelrubrik

Sidnr

3(13)

Rutiner/Instruktion lnbrottslarm

Fôrslag

/

Handläggare

Ingvar Wernvik
Pmjekmr

Projektnamn

Ronneby kommun

Datum

2017-06-28

Kodtastatur:

Utrustning för

till-

och frånkoppling av del av

eller hela

och utpassering genom larmövervakat

Iarmanläggningen för

in-

område. Kodtasturen

skall läsa solid

prox vara

med

kort/kod eller

tagg/kod.

Larmdon:
Apparat

för akustisk respektive optisk iarmgivning. (Sirener skall

användas,

gemensamma

sirener/högtalare för brand och

inbrottslarm får inte användas).

Larmklass:
Klass för indelning av inbrottslarmanläggningen olika risknivåer, se
i

SSF

130.

Pollning:

Övervakning av ledning mellan avsändare och mottagare
Inbrottslarmet skall ske mellan 30 sek

Anläggningstyp.

1

till

för

dygn beroende på

SSF 130

Larmsändare:
Utrustning för överföring av inbrottslarm

till

kommunens

Larmmotagare.

med lP/GPRS under
att den uppfyller kraven enl. SSF 130

Larmöverföringen
förutsättning

skall

ske

inklusive pollning.

Primärlarm:
Vart larmet går

som första

larm.

Rumsnamn:
Genomgång av rumskategori skall göras varje projekt med hänsyn
de namn som finns tekniskt meddelande för att inte något
i

till

i

utrymme skall sakna övervakning.
Volymskydd:

Skydd av

viss del

av rum.

Ronneby kommun

Dokumentnamn

/

Kapitelbokstav

Kapitelrubrik

Sidnr
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Rutiner/Instruktion Inbrottslarm

Fôrslag

/

Handläggare

lngvar Wernvik
Projekmr

Projektnamn

Ronneby kommun

64.CBE:
Rubrik hänför sig

till

EL

Datum

2017-06-28

AMA O9 med kompletteringar.

64.CBEB Inbrottslarmsystem

SYSTEM OCH FUNKTIONER
lnbrottslarmsanläggningens uppgift är

av

ett inbrott eller

Anläggningen

försök

till

tillgrepp

i

att

ge larm inledningsskedet
i

övervakat objekt.

skall uppfylla larmklass

1

enligt

SSF 130

där

ej

annat

anges nedan.

med larmdon inomhus.
Om inte larmet är inkopplat tillsammans med passagesystem skall
entrédörren, därförbikopplaren är belägen, vara försedd med
Larmet

skall

vara

ett

akustiskt larm

magnetkontakt.
Lista

på

alla

koder inklusive installatörskod

skall

överlämnas

till

B

På- och avlarmning skall ske tillsammans med passagesystem om
sådant finns byggnaden. Där passagesystem inte finns skall egen
kodstatur på insida om den dörr som anvisats som huvudingång till
anläggningen installeras.
i

Signal för förvarningstid skall höras samtliga lokaler och vara inställt
på 10 min före tillkoppling. För att ändra larmtillkoppling med 1h skall
i

man kunna köpa

tid.

Om inte man behöver utnyttja tiden skall den

förlängda tiden kunna avbrytas.

Primärlarmet skall gå

till

larmcentral enl.

SSF136

Ronneby kommun
F"ors a
I

Dokumentnamn

/

Kapitelbokstav/Sidnr

Kapitelrubrik
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Rutlner/Instruktlon lnbrottslarm

g

Handmggare

Ingvar Wernvlk
.

Projekt”

Projektnamn

Ronneby kommun

64.

Damm

2017-06-28

CBEB OMFATTNING

o
o

o

Dôrrari skalet skall Iarmas

Kommunikationsutrymmen skall larmas (korridorer)
Punktskydd av Iokaler med känslig utrustning eller värdefull

utrustning

Dokumentation som

alltid skall finnas:

SSF 1058

o

Anläggarintyg skall utfärdas enligt gällande utgåva av

o

Kontrolljournal

o

Orienteringsritningar och servíceritningar skall utfôras och

ôverlämnas bâde .dwg-format och .pdf-format
DWG-ritningar skall utfôras enligt kommunens anvisningar och
som modellfiler och
fôr resp. objekt och ‚pdf-format.
Installatórskod skall ôverlämnas vid idrifttagningen
i

o

i

o

Ôvrigt
o

o

Servicebesók 1 ggr/âr
Kontroll av Iarmôverfëringen

skall

ske

med

pollning.

skall

ôverlämnas

Ronneby kommun

Dokumentnamn

/

Kapitelbokstav

Kapitelrubrik

Sidnr
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Rutiner/lnstruktion Inbrottslarm

Fôrslag

/

Handläggare

Ingvar Wernvik
Projekmr

Projektnamn

Ronneby kommun

Datum

2017-06-28

LARMOBJEKT
Larmkategori A. Skolor
Skolor förses

med

Lokalerna förses

med

inbrottslarm

med

Iarm enligt omfattningen under

64.CBEB samt

följande kompletteringar:

-

slöjdsalar

-

expedítíoner

-

skolhälsovârdens lokaler

-

Serverrum

-

musikrum

-

Utrymme framfôr

-

framfôr kyl—frys fôr Iivsmedel utfôres larmet

-

Övriga utrymmen enligt särskild utredning

-

data
torrfôrràd fôr Iivsmedel

Under icke verksamhetstid
larmcentral för åtgä

skall larmet

som volymskydd.

vara vidarekopplat

till

Dokumentnamn

Ronneby kommun

/

Kapitelbokstav

Kapitelrubrik

.

Sidnr

7(13)

Rutiner/Instruktion Inbrottslarm
.

Hanmäggare

Ingvar Wernvik

__

Forslag

Pro'ektnr
J

Projektnamn

Ronneby Kommun

Datum

2017-06-28
Rev. datum

Status

Kod

/

Mängd

Text

|

Larmkategori B. Fôrskolor-fritidshem-fritidsgârdar
Verksamheten förses med inbrottslarm
Lokalerna förses

med

med

larm enligt omfattningen under

följande kompletteringar:

-

expeditioner

-

rum framför torrförråd

-

utrymme utanför kyl-frys

för livsmedel

volymskydd.
-

64.CBEB samt

för livsmedel utgöres larmet

som

Övriga utrymmen enligt särskild utredning

Larmöverföring

Under

icke verksamhetstid skall larmet vara vidarekopplat
larmcentral för åtgärd.

till

Larmkategori C. Sporthallar-ishallar
Verksamheten förses med
Lokalerna förses

med

med

inbrottslarm.

larm enligt omfattningen under

64.CBEB samt

följande kompletteringar:

-

¡nom serveringsdelar

-

Övriga utrymmen enligt särskild utredning

-

víssa punktskydd kan vara aktuella enligt särskild utredning

Under

icke verksamhetstid skall larmet vara vidarekopplat

till

larmcentral fôr åtgärd

Larmkategori D. Behovsprövat boende (särskilt boende).
Inga Iarm förekommer

I

Enhet

l

Rev

Dokumentnamn

Ronneby kommun

Kapitelbokstav/ Sidnr

Kapitelrubrik

/

Rutmerl Instruktlon
.

.

7(13)

lnbrottslarm

Handläggare

Ingvar Wernvik

__

Forslag

Projektnr

Projektnamn

Ronneby Kommun

Datum

2017-06-28
Rev. datum

Status

Kod

|

Mängd

Text

Larmkategori

E.

Fôrvaltningsbyggnader-kontor

Verksamheten fôrses med
Pà- och av Iarmning
olika delari

skall

inbrottslarm.

ske via passagesystemet. Detta innebär att

byggnaden delas upp områden
i

lika

passagesystemet.

Under

som

icke verksamhetstid skall Iarmet vara vidarekopplat

tiII

Iarmcentral fór âtgärd.

med
Se

med

larm enligt omfattningen under
följande kompletteringar:

Lokalerna förses

64.CBEB och

särskild utredning.

Larmkategori

F.

Förvaltningsbyggnader-bibliotek

Verksamheten förses med
På- och av Iarmning
olika delari

skall

inbrottslarm

ske via passagesystemet. Detta innebär att

byggnaden delas upp områden
i

lika

som

passagesystemet.

med
Se

med

larm enligt omfattningen under
följande kompletteringar:

Lokalerna förses

64.CBEB och

särskild utredning.

Larmöverföring under icke verksamhetstid.

Under icke verksamhetstid skall larmet vara vidarekopplat
Iarmcentral för åtgärd.

till

Larmkategori G. lndustribyggnader-förråd-verkstäder
Utrymmen som

skall

skyddas specificeras varje
i

särskilt

fall.

Larmkategori H. lndustribyggnader-vattenverk
Verksamheten förses med

inbrottslarm.

Lokalerna förses med larm enligt bilaga
vatten- och avloppsanläggningar.

Se

särskild utredning.

1

PM

Skalskydd och

lås

l

Enhet

l

Rev

Dokumentnamn

Ronneby kommun

/

Kapitelbokstav / Sidnr

Kapitelrubrik

7(13)

Rutiner/Instruktion Inbrottslarm

Hanwäggare

Ingvar Wernvik

Fôrslag

Pmjekmr

Projektnamn

Ronneby Kommun

Datum

2017-06-28
Rev. datum

Status

Kod

Mängd

Text

|

Larmkategori I. Industribyggnader-reningsanläggningarpumpstationer
Verksamheten förses med

inbrottslarm.

Lokalerna förses med larm enligt bilaga
vatten- och avloppsanläggningar.

Se

1

PM

Skalskydd och

lås

särskild utredning.

Larmkategori

J.

AffärsIokaler-uthyrda lokaler

Verksamheten förses med inbrottslarm
Hyrestagare avgör

denne

eller att

om denne vill

installera larm

som bekostas av

det skall ingå hyran.
i

Larmkategori K.

Tillfälliga

övernattningar

Verksamheten förses med inbrottslarm

med
De

-

med

larm enligt omfattningen under
följande kompletteringar:

Lokalerna förses
delar

som

inte är

tagna anspråk
i

vara larmade enligt den larmkategori

Larmkategori

L.

för övernattning skall

som

objektet befinner sig

i.

Simhallar

Verksamheten förses med

inbrottslarm.

med larm enligt omfattningen under
följande kompletteringar:

Lokalerna förses

med

64.CBEB och

-

inom serveringsdelar

-

expeditioner

-

kassor

-

utrymmen med

-

utrymmen men ljudanläggningar

-

utrymmen

64.CBEB och

lT-utrustning

för vatten rening

Vissa punktskydd kan vara aktuella, avgöres varje särskilt
i

fall.

I

Enhet

|

Rev

Dokumentnamn

Ronneb y kommun

/

Kapitelbokstav

Kapitelrubrik

.

Sidnr

7(13)

.

Rutiner/Instruktion Inbrottslarm

Hanméggare

Ingvar Wernvik

__

Forslag

Projektnr

Projektnamn

Ronneby Kommun

Damm

2017-06-28
Rev. datum

Status

Kod

/

I

Mängd

Text

Larmkategori M. Obemannade räddningsstationer
Verksamheten förses med
Anläggningen

i

inbrottslarm.

sin helhet skall

vara skyddad via närvarodetektering.

På- och av Iarmning skall ske med kodstatur innanför huvudentrén
lokalen samt av larmas när larmcentralen har utlöst ett
utryckningslarm.

Larmets vidare handhavande avgörs av beredskapspersonalen.

Larmkategori N. Föreningslokaler

Se

särskild utredning.

Larmkategori O. Kulturbyggnader
Se

särskild utredning från

Larmkategori
Larm

P.

verksamheten

Bostäder

ej aktuellt

Larmkategori Q. Elevboende
Larm

ej aktuellt

Larmkategori R. Vandrarhem
Larm

ej aktuellt

Larmkategori S Arkiv

Se

särskild utredning

Larmkategori T

Kommunal verksamhet

Samma krav som kommunägda
i

i

förhyrda lokaler

lokaler enligt särskild utredning.

till

|

Enhet

|

Rev

Dokumentnamn

Ronneby kommun

/

Kapitelbokstav

Kapitelrubrik

Hanmäggare

Ingvar Wernvik

F"OI’S ag

Projekmr

I

.

Projektnamn

Ronneby Kommun

Datum

2017-06-28
Rev. datum

Status

Kod

Sidnr

7(13)

.

Rutiner/Instruktion Inbrottslarm
.

/

Mängd

Text

|

Lämplig nivå för Tekniska komponenter

TBB.21 Centralapparater
Centralapparat

vara utförd för

skall

- anslutning av erforderligt

antal sektioner,

samt

20%

sektioner

extra utan anslutna Iarmgivare.

- användarkoders

antal är

beroende av anläggningens

storlek

- centralapparat ska ha minst de 500 senaste händelserna logg
- anordning för överföring av larm kommunens larmcentral
i

till

- Sommar-vintertid

skall

vara inbyggd centralapparaten
i

- Typ av centralapparat (Galaxy)
förfrågan.

B avgör

- Centralapparaten

eller likvärdig skall

anges

i

likvärdighet.

skall

arbeta

med kommunen
i

befintligt

passerkontrollsystem.

- köpa tidfunktion enligt system och funktioner ovan.
- Centralapparaten skall vara försedd med batteri-backup, se SFF
130

- lP-modul

för fjärrservice

över

kommunens

nätverk

TBB.231 Förbikopplare
Förbikopplare

/

kodstatur skall vara utförd för

- antal koder beroende på objekt
-

sabotageskydd

vid

angivits.

öppningsförsök och lossbrytning av apparaten.

TBB.2413 Magnetkontakter
Magnetkontakt

- monteras

skall

infälld vid

nybyggnationer

- monteras utanpåliggande vid äldre anläggningar
- kablage skall döljas metallist eller metallrör.
i

TBB.24223 Akustiska glaskrossdetektorer

I

Enhet

|

Rev

Dokumentnamn

Ronneby kommun

/

Kapitelbokstav

Kapitelrubrik

Sidnr

7(13)

Rutiner/Instruktion Inbrottslarm

Handläggare

Ingvar Wernvik

Fôrslag

Pmjekmr

Projektnamn

Ronneby Kommun

Datum

2017-06-28
Rev. datum

Status

Kod

/

I

Mängd

Text

Akustisk glaskrossdetektor skall monteras efter särskild utredning vid
-

stora glaspartier.

-

Detektor skall vara försedd

med sabotageskydd.

TBB:2424 Rörelsedetektorer
Detektor skall vara försedd med
- övertäckningsskydd

- tätade kabelinföringar
- sabotageskyddade
Val av detektortyp skall ske

med hänsyn

till

deras placering och

omgivande förhållande och täckningsomráde.

TBB.24244 Kombinerade rörelsedetektorer
Detektor skall vara av typ

- UL+lR (ultraljuddetektor + passiva

infraröddetektorer)

TBB.25 Larmdon
Larmdon inomhus

skall

monteras svåråtkomligt högt placerade

bakom ventilationsgalleri undertak.
Larmdonen skall vara sabotageskyddade

Larmdon

skall

vara typen siren

TBB.26 Larmöverföringsutrustningar
Larmöverföringsutrustning skall vara utförd för

- larmklass
- Pollning
Larm

skall

1

gå

till

bemannad

larmcentral enl.

SSF

136.

eller

|

Enhet

I

Rev

Dokumentnamn

Ronneby kommun

/

Kapitelrubrik

Sidnr

Handläggare

Ingvar Wernvik

__

FOI-Slag

Projektnamn

Ronneby Kommun

Projekt!"

Datum

2017-06-28
Rev. datum

Status

Kod

/
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.

Rutlner/lnstruktlon Inbrottslarm
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Kapitelbokstav

Text

Mängd

|

Enhet
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lnnehâllsfôrteckning
Definitioner

Mekaniskt inbrottsskydd

SYSTEM OCH FUNKTIONER

64. CCB/1 Entré-

och passerkontrollsystem - ellâssystem
SYSTEM OCH FUNKTIONER

LARMOBJEK T
Larmkategori A
Larmkategori B
Larmkategori C
Larmkategori D
Larmkategori E
Larmkategori F
Larmkategori G

Larmkategori H
Larmkategori

I

O)

Skolor
Fôrsko/or-fritidshem-fritidsgârdar
Sporthallar-ishallar

Behovsprövat boende

®%OO\l\l0)0)O>

(Särskilt

boende)

Fön/altningsbyggnader-kontor
Fön/altningsbyggnader-bibliotek
lndustribyggnader-förråd-verkstäder
lndustribyggnader-vattenverkt/yckstegringsverk-reservoarer

Industribyggnader-reningsanläggningar-

pumpstationer

Larmkategor/' J

Larmkategori K

AffärslokaIer-uthyrda lokaler
Tillfälliga

10

övernattningar

Larmkategori L

Simhallar

10

Larmkategori

Obemannade räddningsstationer

11

Föreningslokaler

11

Ku/turbyggnader

11

Bostäder

12

Elevboende

12

Vandrarhem

12

Larmkategori

M

N

O
Larmkategori P
Larmkategori Q
Larmkategori R
Larmkategori

Larmkategori S.

Kommunal verksamhet ¡ fórhyrda

Iokaler
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Text

l
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Definitioner:
Detta dokument skall ses som en Iägsta nivå på mekaniskt
inbrottsskydd och passerkontrollsystem.

Vissa specifika lokaler

skall

ha högre

krav.

Mekaniskt inbrottsskydd.
Hänvisninq
|

de

fall

till

särskild utredninq

hänvisning

kontoret,

till

särskild utredning föreskrivs ansvarar tekniska

som förvaltare av kommunens

För ytterliqare upplysningar

om

byggnader, för

att

utredning görs.

läsklasser och skyddsklasser se

wwwtrygghansase

Låsklass

1

Làsklass

2:

Låsenhet för användning där inga krav på
inbrottsskydd finns uppställda.

:

Låsenhet

för

Låsenhet

för

vissa delar
utrymning.

Låsklass

3:

Låsklass

4:

användning där krav på inbrottsskydd
måste underordnas kravet på snabb

i

användning där kraven på

inbrottsskydd är väsentligare än kraven på snabb
utrymning.

Låsenhet för samma användningsområde som klass
3 men med borrskydd för låshuset och med

kraftigare dörrförstärkning.

Låsklass

Låsenhet

5:

för

användning där kraven på inbrottskydd

är extra höga.
1999

skyddsklass

1:

skyddsklass

2:

Svensk

skyddsklass

AB

villkor

ingen eller ringa

Byggtiänst

©

som gäller för verksamhet med
mängd begärlig egendom.
Särskilda villkor som gäller för verksamhet med
större mängd begärlig egendom än skyddsklass
Särskilda villkor som gäller för verksamhet med
huvudsaklig inriktning på begärlig egendom typ
Allmänna

3:

datorer och datatillbehör.
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I

Text
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Mekaniskt skydd

GENERELLT
Generellt gäller skyddsklass

1

med

vissa undantag.

Följande utrymmen enligt nedan där
ha skyddsklass 2:

skall

nämnd

utrustning/handling finns

Stöldbegärlig egendom, sekretessbelagda handlingar,
nyckelförvaring

SYSTEM OCH FUNKT/ONER
Mekaniskt skydd indelas 3 skyddsklasser (SSF 200) för väggar, tak,
och öppningar som finns på
i

golv, dörrar, fönster, ventilationsgaller

lokalens omslutningsyta.

Skyddsklass

1

kravet.

är det lägsta kravet och skyddsklass 3 är det högsta

Lås indelas 5 låsklasser (SS3522) där Klass 1 innebär att inga krav
på inbrottsskydd finns och Klass 5 innebär extra höga krav på
i

inbrottsskydd.

Nyckelhantering är en väsentlig del det mekaniska inbrottsskyddet.
i

Låsschema upprättas och administreras av fastighetsägaren.

Se kommunens
kommun”
Fôr

att

”

Riktlinjer fôr hantering

av nycklar inom Ronneby

uppnå skyddsklass 1 ska lås vara av lägst låsklass 3.
egendom byggnaden förvaras utrymmen med låsklass

Stöldbegärlig

i

i

3.

Utrymningsdörr

utrustad

med

som

inte

normalt används för passage skall vara

cylinder och förregla väsentlig funktion

1999

Bvqqtiänst

Svensk

AB

©

64.CCB/1

Entré- och Passerkontrollsystem - elektromekaniskt

låssystem

SYSTEM OCH FUNKTIONER
Dokumenlidenliñkalion
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Dam
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Status

Rev. datum
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Kod

Mängd

Text

I

Utformningen av passerkontrollsystemet styrs av den verksamhet

som finns

i

fastigheten.

Regler för projektering och

installation finns

i

SSF 1022

Passerkontrollsystemet integreras med inbrottsskyddet och skall vara
kompatibelt med befintligt passerkontrollsystem om sådant finns.

Elektromekaniskt lås

skall finnas

motsvarande beroende på

dörröppnare.

i

skalskyddet. Abloy EL 580 eller
eller utan automatisk

om det är dörr med

innerdörrar skall elslutbleck med signalkontakter monteras för de
dörrar som har passagesystem.
l

Läsare

skall

kunna läsa RFlD-kortsystemet

solid prox

LARMOBJEKT

1999

BvQQtiänst

Larmkategori A. Skolor
Skyddsklass

Svensk

AB

1

Läsklass 3

©

Tillträde

till

byggnad genom

passerkontrollsystem.
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vissa lokaler med känslig och/eller dyrbar utrustning
utrustas med passerkontrollsystem.

Tillträde

till

Lokaler med tillfällig övernattning avskiljs från övrig byggnad
passerkontrollsystem.

Hyresgästen bereds via passerkontrollsystem
lokaler

som de

tillträde

till

de

med
specifika

hyr.

Dörrar för utrymninq i bvqqnadens skal:
Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

i

annat

fall

skall

Ovrigt

Knapp för låsning av alla dörrar skalskyddet vid hot utifrån skall
finnas lärarum/reception
i

i

Larmkategori B. FörskoIor-fritidshem-fritidsgârdar
Skyddsklass

1

Låsklass 3
Tillträde

till

byggnad genom

passerkontrollsystem.

ytterdörrar skall ske

med

Dörrar för utrymning i bvqqnadens skal:
Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

Handtag

golv för
1999

för

att

öppning av nödutrymningsdörr kan

förhindra att barnen öppnar dörrarna

sitta

i

annat

fall

skall

på 1,60m över

Ovrigt

Knapp

Bvqqtiänst

finnas
Svensk

AB

©
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Text

Larmkategori
Skyddsklass

C. Sporthallar-ishallar

1

Låsklass 3
Tillträde

till

byggnad genom

passerkontrollsystem.

ytterdörrar skall ske

med

Dörrar för utrymning i byggnadens skal:
Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

annat

i

fall

skall

Ovriga system:
vissa lokaler med känslig och/eller dyrbar utrustning
med passerkontrollsystem.
Lokaler med tillfällig övernattning avskiljs från övrig byggnad med

Tillträde

till

utrustas

passerkontrollsystem.

Hyresgästen bereds
som de hyr.

lokaler

via passerkontrollsystem tillträde

till

de specifika

Larmkategori D. Behovsprövat boende (Särskilt boende)
Skyddsklass

1

Låsklass 3
Tillträde

till

byggnad genom

passerkontrollsystem.

ytterdörrar skall ske

med

Dörrar för utrymning i byggnadens skal:
Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

1999

Byggtjänst

Särskilt utredning skall göras.
Svensk

AB

©
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Text

Larmkategori E. Förvaltningsbyggnader-kontor
Skyddsklass

1

Låsklass 3
Tillträde

till

byggnad genom

passerkontrollsystem.

ytterdörrar skall ske

Dörrar för utrymninq i byqqnadens

med

ska/.'

Utrymningsfunktion skall säkerställas fôr manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattläs skall styras av inbrottslarm om sâdant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

i

annat

fall

skall

Larmkategori F. Förvaltningsbyggnader-bibliotek
Skyddsklass 2
Låsklass 3
Tillträde

till

byggnad genom

passerkontrollsystem.

ytterdörrar skall ske

med

Dörrar för utrymninq i byqqnadens skal:
Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

i

annat

fall

skall

Larmkategori G. Industribyggnader-förråd-verkstäder
Skyddsklass

1

Låsklass 3

1999

Tillträde
Bvqqtiänsi

till

byggnad genom

passerkontrollsystem.

ytterdörrar skall ske

med

Dörrar för utrymning i bvqqnadens skal:

Svensk

Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.

AB

©

Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.
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skall

|

Enhetl

Rev

Dokumentnamn/

Logo

RONNEBY KOMMUN

Kapitelbokstav

Kapitelrubrik

9

TEKNISKT MEDDELANDE
Mekaniskt skydd

/

(1

/

Sidnr

3)

Handläggare

Passerkontrollsystem

Projektnamn

Projektnr

UTKAST

Ronneby kommun

Datum

2016-09-17
Status

Rev. datum

Fôrslagshandling

Kod

I

Mängd

Text

Larmkategori H. Industribyggnader-vattenverktryckstegringsstationer-reservoar

Dörrar för utrymning i byqqnadens ska/:
Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

i

annat

fall

skall

Larmkategori I. Industribyggnader-reningsanläggningarpumpstationer
Dörrar för utrymning i byqqnadens skal:
Utrymningsfunktion skall säkerställas fôr manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattläs skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

i

annat

fall

skall

Larmkategori J. AffärsIokaIer-uthyrda lokaler
Skyddsklass

Anpassning

1
till

högre skyddsklass ordnas av hyresgästen.

Läsklass 3
Tillträde
skall

ske

till

byggnad genom

med

ytterdörrar

till

passerkontrollsystem.

gemensamma utrymmen

Passage till hyrda lokaler som ej berör gemensamma delar utformas
särskild utredning tillsammans med hyresgästen.
Dörrar för utrymning i bvqqnadens

ska/.'

Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.

1999

Bvqqtiänst

Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

Svensk

För utrvmninq

AB

©

via

qemensamma

i

annat

fall

skall

Iokaler qä/ler:

Nôdutrymning skall säkerställas med manuell ôppning av
utrymningsdôrr, passerkontrollsystem behövs ej, indikering för stängd
och låst dörr skall finnas.
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Kod

I

Text

Mängd

Larmkategori K.

Tillfälliga

ävernattningar

Passerkontrollsystem anpassas
Tillträde

byggnad genom

till

passerkontrollsystem.

till

övernattning lokalen.

ytterdörrar skall ske

i

med

Dörrar för utrymninq i bvqqnadens skal:
Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

i

annat

fall

skall

Larmkategori L. Simhallar
Skyddsklass

1

Låsklass 3
Tillträde

till

byggnad genom

passerkontrollsystem.

ytterdörrar skall ske

med

Dörrar för utrymninq i byqqnadens skal:
Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

i

annat

fall

skall

Ovriga system:

Hyresgästen bereds
lokaler som de hyr.

via passerkontrollsystem tillträde

till

de specifika

1999

Bvqqtiänst

Larmkategori M. Obemannade räddningsstationer

Svensk

AB

©

Skyddsklass
Låsklass 3
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I
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Text

byggnad genom

ytterdörrar skall ske
passerkontrollsystem eller nyckel.

Tillträde

till

med

Dörrar för utrymninq i bvqqnadens skal:
Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

i

annat

fall

skall

Larmkategori N. Föreningslokaler
Skyddsklass

1

Låsklass 3
Utformning av passerkontrollsystem enligt särskild utredning.

Dörrar för utrvmninq i byqqnadens skal:
Utrymningsfunktion
verksamhetstid.

skall säkerställas för

manuell öppning under

Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

i

annat

fall

skall

Larmkategori O. Kulturbyggnader
Skyddsklass

1

Låsklass 3
Utformning av passerkontrollsystem enligt särskild utredning.
Landsantikvaries yttrande erfordras.

Dörrar för utrymning ¡ byqqnadens skal:
Utrymníngsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.

1999

Bvqqtiänst

Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

Svensk

Larmkategori

AB

©

Skyddsklass
Låsklass 3
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I

Mängd

Text

Passerkontrollsystem erfordras

ej

Larmkategori Q. Elevboende
Skyddsklass

1

Làsklass 3
Utformning av passerkontrollsystem enligt särskild utredning.

Dörrar för utrymninq i byqqnadens skal:
Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

i

annat

fall

skall

Larmkategori R. Vandrarhem
Skyddsklass

1

Låsklass 3
Utformning av passerkontrollsystem skall ske enligt särskild

utredning.

Dörrar för utrvmninq ¡ byqqnadens skal:
Utrymningsfunktion skall säkerställas för manuell öppning under
verksamhetstid.
Nattlås skall styras av inbrottslarm om sådant finns,
styrning ske via annan väsentlig funktion.

i

annat

fall

skall

1999

Bvqqtiänst

Larmkategori S.

Svensk

AB

©

Lika

Dokumentidenttñ kation
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Text

Mängd

Tekniska komponenter entré- och passerkontrollsystem
Fôr dôrrmiljôer ska samordning ske mellan lås, passagesystem,
dörrautomatik, inbrottsskydd och utrymning.
Val av komponenter ska göras kvalitet som ej förorsakar onödig
service med utgångspunkt från hur frekvent dörren används,
i

Passerkontrollsystem ska vara konstruerat så att kompletteringar
service ska kunna utföras av flertalet
branschen förekommande entreprenörer och/eller egen personal.

med nya komponenter och

66.DB

System

i

för inledningsskydd (åskskydd)

System och funktioner
lnom anläggningen skall det finnas ett grovskydd, ett mellanskydd
och finskydd (apparatskydd) för passagesystemet.
Utlöst

äskskydd

skall indikera

till

DUC för överföring

till

DHC.

När lokalerna finns hos extern fastighetsägare skall särskild utredning
göras.
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SYDARKIVERA

2017-04-01

Antaget av förbundsfullmäktige den 31 mars 2017

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt
arkivmyndighetsfunktioner.
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Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.
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Fôrbundsordning

SYDARKIVERA

F örbundsordning fôr
Kommunalförbundet SYDARKIVERA
Förbundsordningen gäller från och med 2017-04-01.
1

§

Namn och säte
”SYDARKIVERA”.

1.1

Kommunalförbundets namn

är

1.2

Kommunalförbundet har sitt

säte

2§
2.1

3 §

i

Alvesta.

Medlemmar
Medlemmar ikommunalförbundet framgår av bilaga

l.

Ändamål

Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt
arkivlagen och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till
kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en digital
bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad digital
information, härefter gemensamt kallat Uppdraget. Uppdraget ska ñillgöras med iakttagande
av vad som kommunallagen (1991 :900) stadgas om kommunalförbund med de ändringar
och tillägg som framgår av denna förbundsordning.
3.1

i

Förbundet ska fullgöra de myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv
för förbundsmedlemmarna den omfattning som regleras i särskild ordning i
medlemsorganisationens arkivreglemente.
i

Bastjänster

Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital
bevarandeplattfonn samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan
med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter
3.2

härefter kallat Bastjänster.

kommunalförbundet, genom information, rådgivning
överlämnande av digital arkivinformation.
förbundsmedlemmarnas
och annat stöd underlätta
Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga arbetet med
ñamtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska
3.3

Inom ramen

för Bastjänsterna ska

i

arkivförteckningar.

Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt att genomföra
utbildningsinsatser inom arkivornrådet.
3.4

samråd med samtliga
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av
förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de
strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingspro grammet ska bland
annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de
förekommande verksamhetssystemen.
3.5

Kommunalförbundet ska inom ramen

för Bastjänsterna efter

samband med budget
överlämnande av
förbundsmedlemmarnas
fastställa en verksamhetsplan bland annat för
information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka
verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är
kommunalförbundets konkretisering av de handlingsprogrammet uppställda målen.
3.6

Kommunalförbundet ska inom ramen

för Bastjänsterna årligen

i

i

3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.

Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser for arkivläggning
varj e förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera,
3.8

I

som

exempelvis rensning och gallring.
3.9

De

uppgifter

bestämmelserna

som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras
i

i

enlighet

med

3. l O.

Anslutande tjänster

som

inte ingår i Bastjänsterna till
ska ansluta till Bastjänsterna och
uppgifter
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan tex. innebära helt eller delat
Övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter

utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed
blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt
denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan.

4 § Organisation
4.1 Förbundet är ett

kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.

4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente

som beslutas av förbundsfullmäktige.

4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas

med

kommunallagens bestämmelser.

5 § Förbundsfullmäktige

i

enlighet

ledamëter förbundsfullmäktige ska vara lika
För varje ledamot ska en ersättare utses.
5.1 Antalet

5.2 Varje

i

med antalet medlemmar

förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en

5.3 Ordinarie fullmäktige

i

förbundet.

ersättare.

sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan

sammankallas vid behov.

5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske
5.5

Vid

förfall för

i

förbundsmedlems fullmäktige.

ledamot ska ersättare från

samma kommun

inträda.

5.6 F örbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner.
5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den l januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela
landet.

5.8

När val sker första gången ska mandattiden, om

anges ipunkt
landet ägt rum.

5.7 ovan, vara tiden

5.9
3

fråga

I

intill

slutet

med hänsyn till vad som
kommunfullmäktige i hela

så är påkallat

av det år då val

till

om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare

kap 23 § och 4 kap 23a §

1 st.

i

Förbundsfullmäktige ska

kommunallagen tillämpas.

5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige.
att väcka ärenden till fullmäktige har:
förbundsmedlem genom respektive fullmäktige

5.11 Rätt
o
o
o

förbundsstyrelsen
ledamot i förbundsfullmäktige

5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga.
5.13 Beslut

i

förbundsfullmäktige fattas

med enkel

majoritet.

Ordföranden har utslagsröst.

6 § Förbundsstyrelsen
av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med
minst sju ersättare och maximalt l l ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid
tidpunkten för val till kommunfullmäktige hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha
en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred
6.1 Förbundsstyrelsen utses

i

representation

som möjligt.

6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter
från
5

och med den tidpunkt då de

och

väljs

ersättare väljs för fyra år

mandattid som gäller
och med tidpunkten för

med en

av förbundsfullmäktige och till

förbundsñillmäktiges nästkommande ordinarie val
styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.

6.3

Förbundsmedlem som

inträder under

förbundsstyrelsen tidigast efter

medlemskommuner.

till

förbundsstyrelse efter det val då

pågående mandatperiod kan få representation
val till kommunfullmäktige samtliga

nästkommande

i

i

6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.

Om

ersättarna
6.5 Ersättama inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet.
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

6.6

Ärenden i förbundsstyrelsen

får

väckas av

ledamot förbundsstyrelsen

o

i

o

fórbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige
kommunstyrelsen

o

organ under förbundsstyrelsen

eller

om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt

6.7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos
rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med

förbundsmedlemmama har alltid
förbundsstyrelsen.
6.8 Förbundsstyrelsen avgör
i

förbundsstyrelsen har

i

rätt att

övrigt själv

i

vilka

fall

någon som

inte är

ledamot

eller ersättare

närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta

att

sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara

offentligt.

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de
uppgifter som förbundsmedlemmama överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskriftema i arkivlagen och av förbundsfullmäktige
fastställt

styrdokument.

6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet.

7 § Revisorer
7.1

Kommunalförbundet ska ha

tre revisorer. Gäller från

och med mandatperioden 2018-

2022.
7.2 För revisorerna gäller föreskrifter
7.3

F örbundsftlllmäktige

7.4 Revisorerna väljs för
6

i

reglemente

utser revisorer från

som

beslutas av förbundsfullmäktige.

förbundsmedlemmama.

samma mandatperiod som

ledamöterna och ersättarna

i

förbundsstyrelsen.

med bestämmelserna om revision ikommunallagen.
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet
7.5 Revision sker

förbundet

i

i

enlighet

för

dess helhet.

7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar
förtroendevalda revisorerna varje kommun eller landsting som är medlem i

till

de

i

kommunalförbundet.

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden
Kommunalfôrbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga
tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla och på
förbundets hemsida.
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets
officiella anslagstavla och på förbundets hemsida.
8.1

9 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel kommunalförbundets tillgångar och
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.
9.1

i

9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i
enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att

upplösas.

10 § Kostnadsfördelning, m.m.
kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.
10.1 Kostnaderna för

10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de
i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras
kvartalsvis i förskott.

summor som anges

medlemsavgifcens storlek med
beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för
bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek
och innehåll. Denna fråga ska hanteras samband med överläggningar mellan
förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får
10.3

F örbundsfullmäktige ska årligen ta

ställning

till

i

fördelningsfrågan föras

till

beslut

i

samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.

10.4

Den i punkterna

och 10.3 ovan bestämda kostnadsfôrdelningen mellan

10.2

förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem förbundet.
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgifc, baserad på den inträdande
kommunens invånarantal, tas ut samband med inträde (se bilaga 2).
i

i

När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana
10.5

särskilda uppgifter ersättas

med full kostnadstäckning (enligt

3.9

självkostnadsprincipen).

Kommunalförbundet får uppta lån enlighet med fastställd budget eller enligt vad
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås
gäller, fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln ipunkt 10.1
10.6

i

i

ovan.

Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar företag utan förbundsmedlemmarnas
10.7

i

godkännande.

11 § Styrning, insyn,

samråd m.m.

om

avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller
11.1 Innan beslut fattas
ska samråd ske mellan förbundet och samtliga
förbundet
för
väsentlig betydelse

medlemskommuner.

11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa
verksamhetens ekonomi och utveckling.

förbundsmedlemmarna rapporter beträffande

förbundsmedlemmarna informerade om
utvecklingslmjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för
förbundsmedlemmarnas samverkan förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos
11.3 Förbundet ska sträva efter

att aktivt

hålla

i

förbundet.
11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar.

12 § Budgetprocessen m.m.
12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt

förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.
12.2 Budgeten för
utgång.

nästkommande

8

år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni

med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under
med samtliga förbundsmedlemmar.

12.3 Budgetarbetet ska samordnas

budgetprocessen ska samråd ske

kommunalförbundet inom de
som gäller enligt vad som

månads

12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en

ekonomisk plan

för

den kommande treårsperioden.

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 §
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse

om sammanträdet ska utfärdas.
13 § Utträde m.m.

13.1 Fôrbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre är räknat frän
den sista dagen i den månad då uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett när det
föreligger ett lagakrañvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens
kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig
uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar förbundets
samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet och ska utföras
av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor. Överenskommelse ska
träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till
avlämnande förbundsmedlem samband med utträdet eller ej. Denna överenskommelse
i

i

avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning avseende kommuners
arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som har trätt i nämnda lags
ställe. Under utträdestiden är utträdande medlem fullvärdig medlem med de begränsningar
som framgår av 12 §. Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att

erlägga samtliga avgifter i enlighet

med

§ 10

och har rätt till

alla bastjänster enligt ovan.

De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov-anta de ändringar
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17.
13.2_

i

14 § Likvidation och upplösning
14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras
och dess verksamhet upphöra.

14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen

i

egenskap av

likvidator.

14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden iparagraf 10
tillämpas.

ovan

14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.

uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar.
14.5

När förbundsstyrelsen har fullgjort

sitt

Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

9

14.6.

Av förbundet övertaget arkivmaterial

ska återbördas

till

den förbundsmedlem

annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige

eller

har beslutat. Till
slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

15 § Tvister

om parterna inte kan nå en
avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

15.1 Tvist mellan förbundet
ñivillig uppgörelse,

och dess medlemmar

ska,

16 § Arvoden
16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsñillmäktige, förbundsstyrelsen respektive
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens
arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.

17 § Ändringar i förbundsordningen
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges
§ 17.2 nedan. F örbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till
17.1

förbundsstyrelsen.

17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem
utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan.
Fôrbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till
förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex.

reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader
direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.

och

som blir en

18 § Särskilda bestämmelser
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit
Förbundsordningen, dock tidigast l januari 2015. F örbundsfullmäktige beslutar när
18.1 Förbundet är bildat när

förbundsstyrelsen ska

tillträda.

18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret
förbundsmedlemmarna den l januari 2016.

enligt

paragraf 3 ovan från

18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av
förbundsmedlemmar SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja
i

lO

i

förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning
utgå enligt punkt 10.5.
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar
SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5.
i

ll

Bilaga 1

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÓRBUNDET SYDARKIVERA ÂR:
Alvesta

kommun

Bromölla kommun
Hässleholms

Höörs

kommun

Kommun

Karlshamns
Karlskrona

Lessebo

kommun

kommun

kommun

Ljungby kommun

Ronneby kommun
Tingsryds

Växjö

kommun

Älmhults

Vadstena

Borgholm
Vellinge

Olofströms

kommun

Eslöv

kommun

Vimmerby kommun

Kommun

Region Blekinge

kommun

Oskarshamns

kommun

Östra Göinge

Markaryds

Osby Kommun

kommun

Åtvidaberg

Hörby

Bilaga 2

MEDLEMSAVGIF TER SYDARKIVERA
Fördelning av kostnaderna för bastjänstema ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiñsåret. Regionförbund betalar
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften baseras på antal
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det
landstingskommunala geografiska området)

Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster-fmansieras

med

särskilda avtal

i

enlighet

och beslut.

För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter
anslutningsöverenskommelse.
Alvesta

kommun

Borgholm

Bromölla
Eslôv
Hässleholm

Hörby
Höör
Karlshamns

kommun

Karlskrona kommun
Lessebo kommun

Ljungby kommun
Markaryds kommun
Olofströms

kommun

Osby

Oskarshamn
Region Blekinge
Ronneby kommun

Tingsryds kommun
Vadstena kommun
Vellinge

Vimmerby

Växjö kommun
Åtvidaberg
Älmhults kommun
Östra Göinge

13

529 000
31 1 700
337 900
876 000
l 378 000
405 500
431 200
859 800
1 765 300
229 900
746 200
264 000
354 O00
349 800
714 200
229 900
774 800
331 000
200 000
936 000
416 300
2 379 000
288 400
436 500
380 800
15 925 200

INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01
Engängsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift baseras på antal
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det
landstingskommunala geografiska området).

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet
december âret innan ny medlem träder in.

14

enligt

SCB:s

statistik

per den 31
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no

Parter:
Jord'a'gare:

Part 1:

Ronneby kommun
nedan

kallad

Kommunen

Adress:

Stadshuset 372 80 Ronneby

Telefon:

0457 6180 OO

Org. nr:

212000-0837

Arrendator
Part 2:

Ronneby Handbollsklubb nedan

Adress:

Box 153, 37222 Ronneby

Telefon:

0457 15 985 kansliet@ronnebvhandboII.se

,

kallad Föreningen eller Arrendatorn.

Ordförande Anders Pettersson
Org.nr:

835600-3395

Arrendeområde

Den del av fastigheten Droppemåla

samt parkering som är markerad på bifogad karta, se
bilaga A. Arrendeområdet omfattar en areal på ca 18 500 m2.
1:77, 1:46

campingområde med uppställningsplatser för husvagnar, husbilar och tält samt
en badplats. På området finns en servicebyggnad, en omklädningsbyggnad samt en
Området

innefattar ett

beachhandbollsplan.

Ändamålet med upplåtelsen

Kommunen upplåter till Föreningen rätt att, på de villkor som anges
arrendeområdet på
l.

2.

följ ande sätt

i

detta avtal, nyttja

och för följande ändamål:

Bedrivande av campingverksamhet
Bedrivande av sport- och fritidsaktiviteter i anslutning

till

beachhandbollplan

Arrendatorn har rätt att för sin verksamhet uppföra och bibehålla byggnader och anläggningar
som krävs för dess verksamhet.

Verksamhet som

O)

strider

mot det angivna ändamålet

får ej bedrivas

på

arrendestället.

Arrendetid
Upplåtelse gäller för en tid av 10

år,

från och

med 2017- 06-30 till och med 2027-06-30.

Avtalets upphörande
Avtalet upphör vid avtalstidens utgång utan

att

uppsägning behöver ske.

Förtida uppsägning

om Föreningen underlåter att hålla arrendestället,
inklusive byggnader, utrustning och inhägnad, på arrendestället vårdat skick eller om verksamheten

Kommunen äger rätt att säga upp detta avtal

i

förtid

i

på arrendestället

inte

överensstämmer

med upplåtelsens

ändamål.

Föreningen äger rätt att säga upp avtalet om kommunen eller myndigheten ändrar
till i avtalet överenskorrma åtgärder som krävs för att bedriva verksamheten.

eller ej

samtycker

Arrendeavgift
Arrendeavgiften är 20.000 kr per arrendeår.

Den årliga avgiften faktureras av Kommunen och ska

i

sin

helhet betalas förskottsvis senast den första dagen på respektive arrendeår.

Vid för sen betalning tillkommer dröjsmålsränta
enligt

vad som stadgas för inkassokostnader.

enligt lag,

samt ersättning för betalningspåminnelse

Fastighetsskatt

som belöper på arrendeområdet medan fastighetsskatt som
på
belöper
Arrendatoms ägda byggnader och anläggningar ska betalas av Arrendatom.
I

arrendeavgiften ingår fastighetsskatt

Drift och underhåll
Drift

och underhåll av området regleras i bilaga B, Mark- och fastighetsbeskrivning

Myndighetstillstånd
Arrendatorn är skyldig att på eget ansvar och bekostnad skaffa de tillstånd som erfordras för
verksamheten på arrendeornrådet. Arrendator skall följa alla de föreskrifter som meddelas av
myndighet eller som följ er av lag.
Tillgänglighet

Området består av ett strandornråde och ett campingornråde, se bilaga A. Strandområdet
som allmän plats. Campingornrådet får passeras och toaletter får nyttjas av besökarna.
Specifika anläggningar m.m.
allmänheten.

är att betrakta

som är direkt riktade till campinggäster är inte tillgängliga för

Kostnader
Arrendatorn skall svara för avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom arrendeornrådets
nyttjande. Ansvaret innefattar även kostnader och utgifter som följ er av Föreningens investeringsplan,
se bilaga D.
Detta villkor gäller enbart under förutsättning
investeringar samt

att

att

myndighet

Kommunen fullföljer sina åtaganden.

eller

annan

inte

motsäger

sig dessa

Överlåtelse/upplåtelse

Arrendator får inte överlåta eller på annat

sätt

överföra rättigheterna enligt detta avtal på annan.

Föreningen

får inte heller

sin tur

i

annan upplåta byggnad

till

eller

anläggning eller i annat

fall

upplåta

annan utan Kommunens skriftliga samtycke. Föreningen har rätt till
och kan pantförskriva egna byggnader uppförda på arrendeornrådet.
rättigheter enligt detta avtal

Ändringar och

till

tillägg

Ändringar och tillägg ska, för att vara gällande, upprättas
och Arrendatorn.

Arrendeområdets skick och

skriftligen

och undertecknas av Kommunen

skötsel

Föreningen skall tillse att den verksamhet den bedriver inte medför men för grannar eller annan.
Arrendeområdet upplåts i befintligt skick. Det åligger arrendatom att hålla arrendestället i väl städat
skick och i övrigt hålla god ordning på arrendeornrådet. Arrendatorn får inte använda arrendeområdet
så att risk för milj öskada uppkommer. Se bilaga C

Arrendets upphörande

Vid avtalets upphörande

Föreningen återställa arrendestället i ursprungligt skick eller erbjuda
lösa in byggnader enligt reglerna i 8 kap. 21 § jordabalken.
Föreningen för bort
egendomen ska den dock återställa arrendestället i tj änligt skick.

jordägaren

skall

Om

att

Ansvar
Föreningen ansvarar för samtliga skador som Föreningen eller annan för vilken Föreningen ansvarar
orsakar genom fel eller försummelse. Om Kommunen gentemot tredje man görs ansvarig för inträffad
skada, ska Föreningen hålla Kommunen skadeslös.
skadan beror på felaktiga upplysningar om

objektet eller vårdslöshet från

vad som är

Kommunen

skäligt.

Om

i

övrigt ska Föreningens ersättningsskyldighet j ärnkas efter

Det åligger Föreningen
avtal.
eller

att följa de instruktioner, föreskrifter eller anvisningar som framgår av detta
Bristande efterlevnad och/uppfyllelse av Föreningens åtaganden enligt ovan ska anses utgöra fel

försummelse

enligt första stycket.

Försäkring
Värdera parten ansvarar för

att hålla sin

egendom och sin verksamhet

försäkrad på

ett erforderligt sätt.

Föreningen ska teckna och under hela upplåtelsetiden vidmakthålla erforderlig ansvarsförsäkring som
täcker Föreningens ansvar enligt detta avtal.

Föreningens underrättelseskyldighet
Föreningen skall omgående underrätta

Kommunen om skada inträffat på arrendeornrådet.

Årlig besiktning

Kommunen kallar till årlig besiktning senast den 31

Oktober årligen. Besiktningen protokollförs.

Uppföljning

sammanträda minst en gång per år i syfte att följa upp
ekonomiska frågor som hänför sig till driften av arrendestället.

Parter ska

detta avtal

och andra

rättsliga

Särskilda åtaganden

Det åligger Föreningen
arrendestället Bilaga

att enligt detta avtal fullfölja sin investerings-

A+D.

och byggnadsplan

för

och

Brister Föreningen

i

fullgörandet av detta Villkor, ska arrendator anses ha förverkat sin rätt

arrendestället enligt 8 kap.

äsidosättande av

23

§ första stycket 5
detta villkor säga upp avtalet.

punkten jordabalken.

till

Kommunen äger rätt att vid

Indirekt besittningsskydd
Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. Bestämmelserna i ll kap. 5-6 a §§ jordabalken
om rätt till ersättning för Föreningen med anledning av arrendets upphörande gäller inte för detta avtal.

Tvistelösning
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas gemensamt av ordföranden i
kommunstyrelsen i Ronneby kommun och Föreningen. I den mån så inte kan ske ska tvist avgöras av
arrendenämnden

Avtalet gäller i enlighet
248, bifogad bilaga E)

Ronneby kommuns

beslut (Kommunfullmäktige

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar. Ett

Ronneby 2017-06-21

Kommunen och ett till Föreningen.

Ronneby 2017-

Ronneby 20 l 7-

Roger Fredriksson

Anders Pettersson

Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande

Ronneby Kommun

Ronneby Handbollsklubb

Bilagor

Bilaga A: Visionsskiss 2016, Ekenäs Campingplats
Bilaga B:

Mark och fastighetsbeskrivning,

Bilaga C: Särskilda Villkor
Bilaga D, Investeringsplan
Bilaga E, Beslut
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Mark och

Fastighetsbeskrivning

Uppdelning ägar och underhållsansvar
Datum

Avtalsnummer

Bilagenummer

Diarienummer

Fastighet

Droppemåla 1.77 samt 1.47
Hyresvä rd

Ronneby Kommun,

Kultur och Fritidsförvaltningen

Hyresgäst

Ronneby Handbollsklubb
Fastigheter

Campingstugor
Âgare
Hyresvärd Hyresgäst H

ader
inkl

handikapram

X

X

Grillplats

Anmärkningar

X
X
X
X

X

X

Inredni

Trädäck

Underhållsansvar
esvärd
esgäst

mätare
V/A anslutningar inkl mätare
Elanslutningar

inkl

Kiosk, Servicekontor

Ägare
Hyresvärd H

Underhâllsansvar
esgäst Hyresvärd Hyr

st

ad

X

lnrednin

X

B

Trädäck / Iäktare

mätare
V/A anslutningar inkl mätare
Elanslutnin

r

inkl

X

Anmärkningar

BILAGA B

BILAGA B
3 Servicehus

Ägare
Hyresvärd Hyre

Byggnad

Underhållsansvar

Anmärkni

äst Hyresvärd Hyresgäst

X

Fast inrednin

Se rumsbeskrivning

Uteplats

mätare
V/A anslutningar inkl mätare
Elanslutningar

inkl

4 Omklädningsrum

inkl toaletter

Ägare

Underhållsansvar

Hyresvärd Hyresgäst Hyresvärd H

ad

st

X

Fast inredning

Ute

Anmärkningar

Se rumsbeskrivnin

lats

Elanslutningar

V/A anslutningar

5 Avlopp och Grâvatten station

Ägare
esvärd Hyresgäst H

Byggnad
Fast inredning

Elanslutningar

V/A anslutnin

r

X
X
X
X

Underhållsansvar
esvärd H

Anmärkningar

st

X

X
X

X

Markytor
6 Vägar

Ägare

Underhållsansvar

Anmärkningar

Hyresvärd Hyresgäst Hyresvärd Hyresgäst
Beläggnin
S

¡ng

Belysning

X
X
X

X
X
X

7 Parkering

Ägare
Beläggningsytor
skyltning

Belysning

Underhållsansvar

Hyresvärd Hyresgäst Hyresvärd Hyresgäst
X
X
X
X

X

X

Anmärkningar

BILAGA B
Avrinning

8 Grënytor

Âgare
H
Gräsmattor
Träd och buskar
Rabatter

esvärd Hyresgäst H

Underhâllsansvar
esvärd H

Anmärkningar

st

X
X
X

9 Aktivitetsplaner

Ägare
Underhållsansvar
Hyresvärd Hyresgäst Hyresvärd H esgäst
Beläggningsyta

Mål /skyddsnät

X

Anmärkningar

X
X
X

Linje

10 Campingytor

Ägare
Beiäggningsyta
lnramnin uppmärknin
Elstol ar inkl

(Es
..

/)
‘u

mätare

Underhållsansvar

Hyresvärd Hyresgäst Hyresvärd Hyresgäst
X
X
X

X
X

Anmärkningar

m

m
«@4963.

<w<=m

ÿ

‚

mtmv.

.mc_:>_b_mmo_Bmr_m:mmu.

.to

vtmS_

._wt.m_mo._.

._3:9_wu_>._mm\v_mo_v_

:mt.m>m._w\n_no_><

.om3mwc_a_Emu
._3>muw.._>_t_<

m:;ou_>._mm

._3>m:_nEmu

.%m_._Eo

wc_._mv_._mn_
._9.>:m..__.u

._mmm>

.-ic~i«i<fu.riv.o'r~'o6a§

du

liga

BILAGAC
SÄRSKILDA VILLKOR

Mellan Ronneby

Kommun,

(Jordägaren) såsom markägare och

Ronneby Handbollsklubb

(Arrendatorn) såsom arrendator har denna dag träffats arrendeavtal avseende mark inom
fastigheten Droppemåla 1:77 samt 1:47

För det

fall

som anges

motstridiga uppgifter
i

med

adress Ekenäs Ronneby.
i

förekommer mellan arrendeavtalet och dess

bilagor skall vad

bilagorna äga företräde.

OMRÅDETS STORLEK, LÄGE OCH OMFATfNlNG

§ 1

§ 1:1 Områdets storlek och omfattning

Områdets storlek, placering och utformning framgår av arrendeavtal samt
bilaga A - Plan över droppemåla 1:77, 1:46.
Uppgiften

om

att

om områdets area

arean verkligen är den

i

arrendeavtaiet innebär inte en utfästelse från Jordägarens sida

som

anges. .För det

uppmätt area medför avvikelsen därför
justering av

fall

inte rätt för

den avtalade arrendeavgiften,
i

rätt att åkalla

angiven area avviker från faktiskt

endera parten

tillägg eller

Objektet arrenderas befintligt skick enligt bilaga B -

Arrendatorn har inte

andra

iVIark

till

återbetalning eller

villkor.

och Fastighetsbeskrivning.

åtgärdsföreläggande och upprustningsföreläggande.

Övrig uppdelning gällande ägar-och underhållsansvar, se bilaga B
Fastighetsbeskrivning.

kontraktsritning, se

— Mark och

ARRENDEOBJEKTETS SKICK OCH ANVÂNDNINGSOMRÀDE

§2

§ 2.1 Arrendeobjektets skick och användning

Det är Jordägarens ansvar att se

avsedda ändamålet samt
objektet

skall få

att

till

att objektet är

i

fullt

brukbart skick för det avtalade och

inhämta och vidmakthålla de

tillstånd

som behövs för att

användas för avtalat och avsett ändamål. Det åliggerlordägaren

de åtgärder som av försäkringsbolag, byggnadsnämnd,
brandmyndighet, annan myndighet kan
och avsett ändamål. Arrendatorn

skall

komma

och hälsoskyddsnämnd,

miljö-

att krävas för objektets

inhämta Jordägarens

att svara för

skriftliga

nyttjande för avtalat

godkännande innan

åtgärder vidtas på objektet.

TILLTRÄDE

§3

OCH ARRENDATORANPASSNING

§3:1 Tillträde och tidplan

Objektet

ställs

Arrendatorns förfogande efter fastställd tidsplan efter överenskommelse

till

med Arrendatorn

enligt gällande avtal.

Objektet beräknas vara tillträdesklart den 1 juni 2017 ("Tillträdesdagen"). Arrendetiden
löpa

det månadsskifte

till

som

inträffar

då arrendetiden löpt (10) år från och
i

Tillträdesdagen, vilket innebär att arrendetiden löper

till

och

skall

med

med den 31 maj 2027 under

förutsättning att objektet är tillträdesklart den 1 juni 2017.
Tillträde

samt

till

objektet ges parallellt mellan Jordägaren och arrendatorn enligt gällande avtal

skriftlig

överenskommelse.

§3:2 Arrendatoranpassning

Ombyggnationen av objektet, se

bilaga B

-

Mark och fastighetsbeskrivning

upprättad av parterna. Parterna har rätt att förändra slutförandemånad,
uppstår som parterna inte råder över. Arrendatorn äger inte

rätt

till

i

för objektet

de

fall

händelser

nedsättning av hyran

eller

annan ersättning anledning av ändring av slutförandemånaden.
i

§ 3:3 Tillträde för byggnation och installationsarbeten

Arrendatorn är införstådd

med

attlordägaren äger

rätt att efter

ombyggnationen utföra

mindre byggnads- och installationsarbeten såsom injustering av ledningar för värme, vatten,
avlopp,

el,

dörrar, fönster, målning, kompletteringar och andra åtgärder

såsom åtgärdande av

enklare besiktningsanmärkningar. Motsvarande skall gälla för mark- och planteringsarbeten.

Motsvarande
skall

även

skall

gälla för

beakta att arrendatorn

Arrendatorn
hinder eller

bedriva verksamhet under tiden.

utan krav på nedsättning av arrendeavgiften eller andra ersättningar tåla de

skall

men

skall

årstldsberoende prövningar av utförda arbeten. Jordägaren

nyttjanderätten

i

som kan

bli

följden av att arbeten enligt ovan slutförs.

ARRENDEAVGIFT, TILLÄGG OCH UNDERHÅLL

§4

§ 4:1 Arrendeavgift

Under arrendetiden

skall basavgift enligt

detta avtal utgöra 20.000 kr per

Utöver arrendeavgiften tillkommer angivna

år.

tillägg enligt detta avtal.

§ 4:2 Indexreglering
Indexreglering är inte aktuellt för detta avtal.

§ 4:3
Till

El

arrendeavgiften tillkommer självkostnad för

el.

§ 4:3 Emballage och sophämtning

Arrendatorn

skall följa

Jordägarens anvisningar fråga
i

sopor och returmaterial samt teckna

avtal för

om

ev. källsortering

och hantering av

hämtning av dessa

§ 4:4 Fastighetsskatt
Fastighetsskatt ingår arrendeavgiften.
i

§ 4:5 Objektets underhåll

Jordägaren svarar för och bekostar nödvändigt underhåll av vägar, VA samt övriga
driftsanläggningar

i

enlighet

med se

Arrendatorn svarar för och bekostar

bilaga B

till

-

Mark och fastighetsbeskrivning

objektet hänförlig skötsel och reparationer,

inkluderande lag och av försäkringsbolag och myndigheter föreskrivna åtgärder. Arrendatorn
i

svarar för och bekostar åtgärdande av eventuella besiktningsanmärkningar och liknande.

Det âliggerJordägaren att hålla objektet försäkrat sedvanlig omfattning. Arrendatorns
i

betalningsskyldighet, enligt ovan gällande skydd av objektet, är således begränsad
inte ersätts

genom Jordägarens

försäkring,

t

ex

till

det

som

självrisk.

Övrig uppdelning gällande ägar-och underhållsansvar, se bilaga B

— Mark och

Fastighetsbeskrivning.

OBJEKTETS SKICK VID AVFLYTTNING

§5

Arrendatorn svarar för

att objektet

samband med

i

avflyttning,

med

hänvisning

användning, underhållsansvar och övriga omständigheter är ett godtagbart
i

till

skick.

NEDSÄTFNING AV ARRENDEAVGIFT

§6

Arrendatorn äger inte

rätt att erhålla

nedsättning av arrendeavgiften för hinder eller

men

i

nyttjanderätten för tid varunderJordägaren låter verkställa sedvanligt underhåll av objektet
enlighet

med

hyreslagens

Det åligger Jordägaren

att

i

regler.

i

så

god

tid

omfattning samt när och under vilken

som
tid

möjligt underrätta Arrendatorn

arbetet

om

arbetets art och

skall utföras.

ANSVAR OCH TILLSTÅND
§7
Det åligger Arrendator att på eget ansvar och egen bekostnad svara för att verksamhet drivs
enlighet

med

liknande

som behövs för Arrendatorns verksamhet

gällande lagar och regler, samt inhämta

alla

i

erforderliga myndighetstillstånd och

på objektet.

ÄNDRINGSARBETEN UNDER ARRENDETIDEN

§8

Arrendatorn är endast efter

skriftlig

överenskommelse med Jordägaren berättigad

bekostnad utför ombyggnads- och inredningsarbeten inom objektet på följande

o

Arrendatorn

skall

inhämta samtliga erforderliga

o

Arrendatorn

skall

teckna ansvarsförsäkring

ansvar

mot Jordägaren och annan

tillstånd

att

på egen

villkor:

av myndigheter

som omfattar arbetenas utförande och

tredje part.

o

Arbeten som av andra omrâdet kan uppfattas som störande,
i

håltagning, bilning, skall utföras på ett sätt
skall

o

l

dessa arbeten utföras utanför normal arbetstid.

Heta arbeten

Alla

ex borrning,

som minimerar störningarna. huvudsak

skall utföras

i

enligt

med Svenska

Brandförsvarsföreningens

säkerhetsbestämmelser och av behörig personal
o

t

arbeten

skall

utföras efter

med

certifikat för

Heta Arbeten.

samråd med av Jordägaren utsedd kontaktperson.

BESIKTNING
§9
Besiktning av objektet skall ske innan tillträde och besiktningsprotokoll skall upprättas.
Arrendatorn har vid detta

tillfälle rätt

enligt kontrollplan eller liknande

Mark och fastighetsbeskrivning

att ta del av protokoll

avseende utförda besiktningar

dokument.

fór objektet utformas av parterna, se bilaga B

- Mark och

Fastighetsbeskrivning.

FÖRSÄKRING

§ 10

Jordägaren innehar sedvanlig försäkring avseende det objekt avtalet avser. Arrendatorn är
skyldig att teckna och vidmakthålla försäkring för

Såväl markägaren

som Arrendatorns

den verksamhet som bedrivs på objektet.

försäkring skall omfatta skada orsakad av tredje man.

ÅTGÄRDER VID AVFLYTTNING

§ 11

Senast pâ dagen för arrendeförhållandets upphörande har Arrendatorn

och bortforsla denne

tillhörig

egendom samt

återställa objektet

i

att

tömma

godtagbart

avvikelse åligger det Arrendatorn att ombesörja och bekosta återställandet.

skick. Vid

Egendom som

avlägsnats senast på avflyttningsdagen ägerlordägaren rätt att överta utan lösen.

med

avflyttning skall parterna

gemensamt

besiktiga objektet

objektet

l

inte

samband

samt upprätta

besiktningsprotokoll.

Samtliga nycklar

det

fall

till

objektet samt

nycklar saknas

kostnader

som

kan

till

till

fastigheter övrigt skall återlämnas
i

objektet ägerlordägaren rätt

uppkomma

till

till

Jordägaren. För

ersättning av Arrendatorn för de

vid utbyte av objektets låssystem.
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