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Sammanträdesdatum

2017-08-31
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 18:00-21:15

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2017-08-22 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2017-08-22 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2017-08-23 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2017-08-24.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Vigselrummet, torsdag 2017-09-07 kl. 09:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 249-297

Christoffer Svensson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (L)

Justerare

Malin Norfall (S)

Roger Fredriksson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans
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2017-08-31

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-07

Datum då anslaget tas ner
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Christoffer Svensson
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Nils Ingmar Thorell (L), Ordförande
Christoffer Stenström (M), 1:e vice
ordförande §§ 249-277
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande
Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Lennarth Förberg (M)
Birgitta Lagerlund (M)
Anders Lund (M) §§ 249-272
Christer Stenström (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Tim Svanberg (C)
Hillevi Andersson (C)
Kristina Valtersson (C)
Mats Paulsson (C)
Roger Gardell (L)
Willy Persson (KD)
Malin Norfall (S)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani El-Ali (S)
Mikael Karlsson (S) §§ 250-297
Annette Rydell (S)

Tjänstgörande ersättare

Magnus Persson (M) tjänstgör istället för Anders Bromée (M)
Lena Karstensson (M) tjänstgör istället för Susanne Lundgren (M)
Nils Nilsson (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S)
Rune Kronkvist (S) tjänstgör istället för Stefan Österhof (S)
Haide Friberg (SD) tjänstgör istället för Therese Lagerkvist (SD)
Lars Saager (M) tjänstgör istället för Anders Lund (M) §§ 273-297
Helen Fogelberg (M) tjänstgör istället för Christoffer Stenström (M) §§ 278-297
Ann-Margret Olofsson (S) tjänstgör istället för Mikael Karlsson (S) § 249

Övriga närvarande
Ersättare

Johannes Chen (-)
Agnetha Wildros (S)

Tjänstemän

Magnus Widén, kommundirektör
Christoffer Svensson, kommunsekreterare
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Utdragsbestyrkande

Thomas Svensson (S)
Ola Robertsson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Ingrid Karlsson (S)
Marie Olsson (S)
Magnus Pettersson (S)
Kranislav Miletic (S)
Lindis Ohlsson (S)
Peter Bowin (V)
Angela Leyton (V)
Erik Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)
Helena Augustsson (MP) §§ 249-286
Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Rose-Marie Leksell (SD)
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Sune Håkansson (RP)
Anna Carlbrant (RP)
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§ 249

Dnr 2017-000002 101

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

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden, Christian Mahrle (L) lyfts in som ärende 5 på
dagordning.

-

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, Susanne Lundgren (M) lyfts in som ärende 6 på
dagordningen.

Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S) föreslås att justera kvällens
protokoll.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna dagordningen samt utse Roger
Fredriksson (M) och Malin Norfall (S) till att jämte ordförande justera
kvällens protokoll.
________________
Exp:
Akten
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§ 250

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.
________________
Exp:
Akten
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Utdragsbestyrkande
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§ 251

Dnr 2017-000414 101

Fyllnadsval efter 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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
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.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att utse Catarina Christensson (S) till ny ledamot i
fritid- och kulturnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Catarina Christensson (S) till ny ledamot i
fritid- och kulturnämnden.
Fyllnadsval till ny ersättare i fritid- och kulturnämnden efter Catarina
Christensson (S) bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde i
september 2017.
________________
Exp:
Malin Norfall
Catarina Christensson
Fritid- och kulturnämnden
Personalenheten
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 252

Dnr 2017-000416 101

Fyllnadsval efter 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.
Kommunfullmäktiges beslut 207-06-21
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.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att utse Benny Athle (S) till ny ersättare i fritidoch kulturnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Benny Athle (S) till ny ersättare i fritidoch kulturnämnden.
________________
Exp:
Benny Athle
Fritid- och kulturnämnden
Personalenheten
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 253

Dnr 2017-000526 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden, Christian Mahrle (L)
Sammanfattning
Christian Mahrle (L) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som ledamot i utbildningsnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att utse Lennart Gustavsson (L)
till ny ledamot i utbildningsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Christian Mahrle (L) från uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden.
2. Utse Lennart Gustafsson (L) till ny ledamot i utbildningsnämnden.
Fyllnadsval till ny ersättare i utbildningsnämnden efter Lennart Gustafsson
(L) bordläggs till sammanträdet i september 2017.
________________
Exp:
Christian Mahrle
Lennart Gustavsson
Utbildningsnämnden
Personalenheten
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 254

Dnr 2017-000528 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, Susanne Lundgren (M)
Sammanfattning
Susanne Lundgren (M) anhåller i en skrivelser om att entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige
entledigar Susanne Lundgren (M) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Susanne Lundgren (M) från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Protokollsutdrag ges in till länsstyrelsen i Blekinge Län med begäran om ny
sammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige i
Ronneby.
________________
Exp:
Susanne Lundgren
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Personalenheten
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 255

Dnr 2017-000453 109

Anmälan om medborgarförslag att namnge en gata
efter Anders Broström
Thomas Nilsson lämnar följande medborgarförslag om att namnge en gata
efter Anders Brorström:
Sammanfattning
Nyligen blev det känt att Ronnebybördige Anders Broström väljs in i
Göteborgsidrottens Hall of Fame - tillsammans med bland andra
fotbollsmålvakten Thomas Wernersson, längdhopparen Christian Olsson
samt världsmästaren i cykel Susanne Ljungskog. Att namnge gatan vid
ishallen i Kallinge efter Broström, där hans hockeykarriär startade, vore en
fin gest av hans barndomskommun, som han även idag har tät kontakt med,
samt bra sätt att uppmärksamma hans idrottsliga gärning för kommande
generationer.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Thomas Nilsson
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 256

Dnr 2017-000431 109

Anmälan om medborgarförslag - Förslag om att
upprätta en tågstation vid Blekinges enda flygplats
Andreas Fabiansson lämnar följande medborgarförslag om att upprätta en
tågstation vid Blekinge Airport:
Sammanfattning
Ang. Blekingeregionens infrastruktur. Se till att omgående upprätta en
tågstation vid Blekinges enda flygplats.
Varför skall invånare ifrån ex. Karlskrona och Sölvesborg åka taxi, buss eller
bil till flygplatsen när tåget åker förbi flera gånger om dagen endast 200m.
därifrån. Vilka tåg som skall stanna och när, får såklart utredas. Detta skulle
gynna flygresenärer men även Kallinges invånare då arbetsmarknaden i hela
regionen blir betydligt mer lättillgänglig.
Fördelar; Minskad belastning på vägarna, ökad flexibilitet för resenärer i
regionen, märkbara miljövinster.
Nackdelar; Taxinäringen
Påminnelse: cykelbana Bredåkra-Hlasselstad skyll inte på att det är
trafikverkets sak!! Man kan ju i Hällaryd!! där är det betydligt längre
sträcka.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Andreas Fabiansson
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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§ 257

Dnr 2017-000489 109

Anmälan om medborgarförslag - Förslag till
förbättringsåtgärder på väg 27
Stefan Andersson lämnar följande medborgarförslag om förbättringsåtgärder
på väg 27.
Sammanfattning
I medborgarförslaget sammanfattas tre förslag till förbättringsåtgärder på väg
27:
1. Belysningen på väg 27, vid korsningen väg 27 mot Bräkne-Hoby.
Hemskt att hitta.
2. Göra en ordentlig cykelväg emellan Ronneby till Bredåkra. Totalt
livsfarligt idag. Så kallad cykelbana försvinner när man kör mot
Bredåkra?
3. Sänka hastigheten till 80 km/h.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Stefan Andersson
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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§ 258

Dnr 2017-000490 109

Anmälan om medborgarförslag - Förslag gällande
skolmaten, förskolan
Peter Forslund lämnar följande medborgarförslag gällande skolmaten i
förskolan:
Sammanfattning
Från och med årsskiftet 2016/17 får barnen inom skolverksamheten inte
längre smör på smörgåsen utan margarin enligt beslut från Ronneby
Kommun. Som föräldrar till barn på Backsippans förskola ställer vi oss inte
bakom detta beslut då margarin är en allt annat än naturlig produkt till
skillnad från smör som är kärnad och smaksatt grädde. Vid
margarinframställning används flera tillsatser, syror och andra kemikalier
och för att det ska se ätbart ut så bleker man sedan slutprodukten. Beroende
på margarinfabrikat så kan dessutom halten palmolja vara hög. Enligt
Livsmedelsverket är margarin ett godkänt livsmedel men utifrån Ronneby
Kommuns och Backsippans profilering som miljövänlig, fairtrade och inte
minst hälsa så borde inte margarin vara ett alternativ man serverar, särskilt
inte till den uppväxande generationen. Enligt kommunens kostpolicy skall
dessutom onödiga tillsatser undvikas samt hänsyn till framställningen tas.
Uppfattningen är att bytet skett p g a ekonomi och inget annat.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
________________
Exp:
Peter Forslund
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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§ 259

Dnr 2017-000010 109

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

Justerandes sign
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§ 260

Dnr 2017-000427 101

Besvarande av interpellation ställd av
kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) till
Roger Fredriksson (M) angående Ronneby kommuns
hemsida och "barnens tosia"
Christer Leksell (SD) lämnade vid sammanträde 2017-06-21 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?
Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar på interpellationen:
Leksell har i sin interpellation ställt frågan om jag anser att denna kränkande
behandling av små flickor är något som vi i Ronneby ska ställa upp på?
Jag kan konstatera att Ronneby Folkteater beviljades av nämnden för Fritid
och kultur 100.000 kronor i bidrag för det som ursprungligen kallades
"Kalas i Rådhusparken".
Detta var från den miljon i integrationsmedel som tilldelats Fritid och kulturs
budget 2017. Villkoren för de medel som har beviljats har hanterats av
berörd nämnd. Jag är av den uppfattningen att vi ska följa gällande
lagstiftning.

Justerandes sign
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Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Christer Leksell (SD), Malin
Månsson (S), Ylva Olsson (SD), Malin Norfall (S), Amani El-Ali (S), Peter
Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Anna Carlbrant (RP), Roger Gardell
(L) samt Nicolas Westrup (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationen och svaret till
protokollet.
________________
Exp:
Christer Leksell
Roger Fredriksson
Akten

Justerandes sign
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§ 261

Dnr 2017-000009 101

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(106)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-31

Kommunfullmäktige

§ 262

Dnr 2017-000512 319

Fråga till kommunalrådet Roger Fredriksson (M)
angående trafikhinder Värperydsvägen
Willy Persson (KD) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson (M):
Sammanfattning
Värperydsvägen förbi F17 är en besvärlig vägsträcka med trafikhinder som
tvingar fordon att stanna vid möte. Det har skapat stor irritation bland
villaägarna som drabbas särskilt hårt av utsläppen och bullret då främst från
tunga fordon.
Frågan togs upp i en interpellation i kommunfullmäktige 23-02-2017, då var
ditt svar:
Det finns nu ett initiativ från tjänstemannasidan som innebär att man ser över
möjligheten till alternativa åtgärder på den aktuella vägsträckan. Jag avser
avvakta den översynen innan jag tar några vidare initiativ.
Det har nu gått 6 månader har tjänstemännen utrett frågan och i så fall vad
ska hända med vägsträckan framöver?
Roger Fredriksson (M) besvarar frågan muntligen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Willy Persson (KD) och Roger Fredriksson (M).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera frågan och svaret till protokollet.
________________
Exp:
Willy Persson
Roger Fredriksson
Akten

Justerandes sign
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§ 263

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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Utdragsbestyrkande

23(106)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-31

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska
anses bifallen.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V).
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 motionen ska anses bifallen.
________________
Exp:
Peter Bowin
Erik Ohlson
Lena Maria Rosén
Akten

Justerandes sign
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§ 264

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Amani El-Ali (S),
Roger Fredriksson (M), Helena Augustsson (MP), Anna Carlbrant (RP),
Nicolas Westrup (SD) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar enligt följande:
-

Att kommunfullmäktige beslutar att avsteg från kostpolicyns
riktlinjer kan göras på respektive skolenhet avseende de fetter som
används till brödserveringar.

-

Att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.

Erik Ohlson (V), Amani El-Ali (S), Roger Fredriksson (M), Helena
Augustsson (MP) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Lova Neckstens
(MP) 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. Avsteg från kostpolicyns riktlinjer kan göras på respektive skolenhet
avseende de fetter som används till brödserveringar.
2. I övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Elevrådet på Gymnasieskola Knut Hahn
Teo Zickbauer, utredare
Elena Johansson, kostchef
Kostenheten
Akten
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§ 265

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
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Amani El-Ali (S),
Roger Fredriksson (M), Helena Augustsson (MP), Anna Carlbrant (RP),
Nicolas Westrup (SD) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar enligt följande:

Justerandes sign

-

Att kommunfullmäktige beslutar att avsteg från kostpolicyns
riktlinjer kan göras på respektive skolenhet avseende de fetter som
används till brödserveringar.

-

Att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
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Erik Ohlson (V), Amani El-Ali (S), Roger Fredriksson (M), Helena
Augustsson (MP) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Lova Neckstens
(MP) förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avsteg från kostpolicyns riktlinjer kan göras på respektive skolenhet
avseende de fetter som används till brödserveringar.
2. I övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Linda Jarleberg
Teo Zickbauer, utredare
Elena Johansson, kostchef
Kostenheten
Akten
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§ 266

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Amani El-Ali (S),
Roger Fredriksson (M), Helena Augustsson (MP), Anna Carlbrant (RP),
Nicolas Westrup (SD) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar enligt följande:
-

Att kommunfullmäktige beslutar att avsteg från kostpolicyns
riktlinjer kan göras på respektive skolenhet avseende de fetter som
används till brödserveringar.

-

Att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.

Erik Ohlson (V), Amani El-Ali (S), Roger Fredriksson (M), Helena
Augustsson (MP) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Lova Neckstens
(MP) 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. Avsteg från kostpolicyns riktlinjer kan göras på respektive skolenhet
avseende de fetter som används till brödserveringar.
2. I övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Caroline Norberg Pfeifer
Teo Zickbauer, utredare
Elena Johansson, kostchef
Kostenheten
Akten
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§ 267

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.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Amani El-Ali (S),
Roger Fredriksson (M), Helena Augustsson (MP), Anna Carlbrant (RP),
Nicolas Westrup (SD) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar enligt följande:
-

Att kommunfullmäktige beslutar att avsteg från kostpolicyns
riktlinjer kan göras på respektive skolenhet avseende de fetter som
används till brödserveringar.

-

Att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.

Erik Ohlson (V), Amani El-Ali (S), Roger Fredriksson (M), Helena
Augustsson (MP) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Lova Neckstens
(MP) förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avsteg från kostpolicyns riktlinjer kan göras på respektive skolenhet
avseende de fetter som används till brödserveringar.
2. I övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Sara Carlsson
Teo Zickbauer, utredare
Elena Johansson, kostchef
Kostenheten
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§ 268

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Amani El-Ali (S),
Roger Fredriksson (M), Helena Augustsson (MP), Anna Carlbrant (RP),
Nicolas Westrup (SD) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar enligt följande:
-

Att kommunfullmäktige beslutar att avsteg från kostpolicyns
riktlinjer kan göras på respektive skolenhet avseende de fetter som
används till brödserveringar.

-

Att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.

Erik Ohlson (V), Amani El-Ali (S), Roger Fredriksson (M), Helena
Augustsson (MP) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Lova Neckstens
(MP) förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avsteg från kostpolicyns riktlinjer kan göras på respektive skolenhet
avseende de fetter som används till brödserveringar.
2. I övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Anna Szelberg
Teo Zickbauer, utredare
Elena Johansson, kostchef
Kostenheten
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§ 269

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Amani El-Ali (S),
Roger Fredriksson (M), Helena Augustsson (MP), Anna Carlbrant (RP),
Nicolas Westrup (SD) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar enligt följande:
-

Att kommunfullmäktige beslutar att avsteg från kostpolicyns
riktlinjer kan göras på respektive skolenhet avseende de fetter som
används till brödserveringar.

-

Att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.

Erik Ohlson (V), Amani El-Ali (S), Roger Fredriksson (M), Helena
Augustsson (MP) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Lova Neckstens
(MP) 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. Avsteg från kostpolicyns riktlinjer kan göras på respektive skolenhet
avseende de fetter som används till brödserveringar.
2. I övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Anna-Therese Lindström
Teo Zickbauer, utredare
Elena Johansson, kostchef
Kostenheten
Akten
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§ 270

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Amani El-Ali (S),
Roger Fredriksson (M), Helena Augustsson (MP), Anna Carlbrant (RP),
Nicolas Westrup (SD) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar enligt följande:

Justerandes sign

-

Att kommunfullmäktige beslutar att avsteg från kostpolicyns
riktlinjer kan göras på respektive skolenhet avseende de fetter som
används till brödserveringar.

-

Att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdragsbestyrkande

47(106)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-31

Kommunfullmäktige

Erik Ohlson (V), Amani El-Ali (S), Roger Fredriksson (M), Helena
Augustsson (MP) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Lova Neckstens
(MP) förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avsteg från kostpolicyns riktlinjer kan göras på respektive skolenhet
avseende de fetter som används till brödserveringar.
2. I övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Marie Håkansson
Teo Zickbauer, utredare
Elena Johansson, kostchef
Kostenheten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48(106)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-31

Kommunfullmäktige

§ 271

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Amani El-Ali (S),
Roger Fredriksson (M), Helena Augustsson (MP), Anna Carlbrant (RP),
Nicolas Westrup (SD) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar enligt följande:
-

Att kommunfullmäktige beslutar att avsteg från kostpolicyns
riktlinjer kan göras på respektive skolenhet avseende de fetter som
används till brödserveringar.

-

Att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.

Erik Ohlson (V), Amani El-Ali (S), Roger Fredriksson (M), Helena
Augustsson (MP) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Lova Neckstens
(MP) 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. Avsteg från kostpolicyns riktlinjer kan göras på respektive skolenhet
avseende de fetter som används till brödserveringar.
2. I övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Helena Rosenqvist
Teo Zickbauer, utredare
Elena Johansson, kostchef
Kostenheten
Akten
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§ 272

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Leksell (SD) och Erik Ohlson (V).
Yrkanden
Erik Ohlson (V) yrkar på att medborgarförslaget ska anses besvarat med
hänvisning till tidigare beslut i ärende 14-21.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med
hänvisning till tidigare beslut i ärende 14-21.
________________
Exp:
Sofia Tapper
Teo Zickbauer, utredare
Elena Johansson, kostchef
Kostenheten
Akten
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§ 273

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L).
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

56(106)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-31

Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget utifrån tekniska
förvaltningens bedömning.
________________
Exp:
Håkan Blom
Jonas Person, enheten för samordning för utveckling och sekretariat
Akten
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§ 274

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (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 att medborgarförslaget är besvarat genom
tekniska förvaltningens analys och utförande.
________________
Exp:
Lillian Orrgren
Jonas Persson, enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Akten
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§ 275

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S), Roger Gardell (L), Jan-Eric Wildros (S)
och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Roger Gardell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Uppdra åt tekniska förvaltningen att tillföra ett par nya lekredskap till
lekplatsen på Ekbacksvägen,
2. Medborgarförslaget därmed anses besvarat.
________________
Exp:
Sara Johansson
Anna-Karin Sonesson, samordning- och utvecklingschef
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§ 276

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Ylva Olsson (SD), Roger Fredriksson (M),
Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Tim Svanberg (C), Lennart Förberg (M)
och Lova Necksten (MP).
Yrkanden
Erik Ohlson (V) yrkar enligt följande:
1. Att ärende 26 och 27 på dagordningen sambehandlas.
2. Att återremittera ärendena för att komplettera det med en
kostnadsberäkning för att subventionera bussresor för personer som
reser med barnvagn, pensionärer och arbetslösa.
Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Erik Ohlsons (V) yrkande.
Malin Norfall (S), Tim Svanberg (C) och Lennart Förberg (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Erik Ohlsons (V)
yrkande om att ärende 26 och 27 sambehandlas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras, och finner att kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
De som önskar bifalla Erik Ohlsons (V) återremissyrkande röstar JA.
De som önskar avslå Erik Ohlsons (V) återremissyrkande röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges fem
(5) JA-röster och fyrtiofyra (44) NEJ-röster, varefter ordförande finner att
ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 3
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ärende 26 och 27 på kvällens dagordning sambehandlas.
2. 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.
________________
Exp:
Anette Svensson
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
Akten
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§ 277

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 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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V), Ylva Olsson (SD), Roger Fredriksson (M),
Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Tim Svanberg (C), Lennart Förberg (M)
och Lova Necksten (MP).
Yrkanden
Erik Ohlson (V) yrkar enligt följande:
1. Att ärende 26 och 27 på dagordningen sambehandlas.
2. Att återremittera ärendena för att komplettera det med en
kostnadsberäkning för att subventionera bussresor för personer som
reser med barnvagn, pensionärer och arbetslösa.
Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Erik Ohlsons (V) yrkande.
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Malin Norfall (S), Tim Svanberg (C) och Lennart Förberg (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Erik Ohlsons (V)
yrkande om att ärende 26 och 27 sambehandlas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras, och finner att kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
De som önskar bifalla Erik Ohlsons (V) återremissyrkande röstar JA.
De som önskar avslå Erik Ohlsons (V) återremissyrkande röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges fem
(5) JA-röster och fyrtiofyra (44) NEJ-röster, varefter ordförande finner att
ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 3
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ärende 26 och 27 på kvällens dagordning sambehandlas.
2. 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.
________________
Exp:
Nils Persson
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
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§ 278

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S), Lova Necksten (MP), Roger Fredriksson
(M) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Malin Norfall yrkar enligt följande:
-

att medborgarförslaget goda intention ska beaktas i diskussioner med
exploatörer av Kilen och vid framtida hantering av
dricksvattenförbrukning.

-

att utreda möjligheten att ställa krav på separata system vid
nybyggnation och genomgripande renoveringar.

-

att med ovanstående anse medborgarförslaget besvarat.

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.
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Roger Fredriksson (M) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.
________________
Exp:
Nils-Erik Matsson
Hanna Grahn, enheten för samordning utveckling och sekretariat
Akten
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§ 279

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga 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.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat i och med
bedömningen ovan.
________________
Exp:
Jan Hansen
Sanja Gojkovic, jurist
Akten
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§ 280

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:
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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga 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 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.
________________
Exp:
Susann Johnsson
Anette Karlsson, enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Magnus Graad, förvaltningschef tekniska förvaltningen
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§ 281

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (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 att medborgarförslaget är besvarat i och med
att det ska behandlas i Centrumutvecklingsgruppen, kopplat till den etapp
som gäller torget.
________________
Exp:
från Barbro Höckerdal
Ebon Kaisajuntti, enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Sattar Zad, tekniska förvaltningen
Akten
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§ 282

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Jan-Erick Wildros (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 bifalla motionen i och med bedömningen från
tekniska förvaltningen.
________________
Exp:
Agne Petersson
Magnus Graad, tekniska förvaltningen
Sanja Gojkovic, jurist
Akten
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§ 283

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga 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 att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Mats Sturesson
Tekniska förvaltningen
Akten
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§ 284

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga 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 att medborgarförslaget är att anse som bifallet.
________________
Exp:
Jörgen Holmslykke
Sanja Gojkovic, jurist
Fritid- och kulturnämnden
Akten
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§ 285

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (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 att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Per-Olof Berggren
Sanja Gojkovic
Socialnämnden
Akten

Justerandes sign
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§ 286

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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Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga 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 att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Maria Feber
Roland Edvinsson, arbetsmarknadsenheten
Akten
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§ 287

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (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 att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Amanda Hansson
Fritid- och kulturnämnden
Akten
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§ 288

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga 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 att medborgarförslaget i och med ovan
bedömning är besvarat.
________________
Exp:
Anette Tihger
Patrik Hellsberg, tekniska förvaltningen
Akten
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§ 289

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
kost/vegankost erhåller det. Enligt yttrandet finns det inte tillräckligt med
underlag för ett boende som erbjuder vegankost.
Äldrenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

91(106)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-31

Kommunfullmäktige

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.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga 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 att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Barbro Kristina Signesdotter Andersson
Akten
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§ 290

Dnr 2017-000401 253

Angelskog 1:2 - Ansökan om köp av mark
Sammanfattning
Garnborns Åkeri har önskemål om att köpa mark på fastigheten Angelskog
1:2 enligt bifogad karta.
Bedömning
Garnborns Åkeri har önskemål om köp av mark på fastigheten Angelskog
1:2 (del av) enligt bifogad karta. Ytan som är aktuell är cirka 1,1 – 1,2
hektar. Förslag på markpris är 80 kronor kvadraten. Exakt areal kommer att
bestämmas i lantmäteriförrättning som köparen betalar. Anslutningsavgifter
tillkommer för köparen. Miljöteknik som har anläggning i närheten är
informerade om att marken kommer att säljas och till vilken verksamhet.
Exakta fastighetsgränser bestäms i kommande lantmäteriförrättning.
Upprättande av servitut eller ledningsrätt kan bli aktuellt för ledningar som
ligger i södra delen av området.
Förslag till köpekontrakt är under upprättande med förutsättningar enligt
ovan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
godkänna ovanstående kommersiella avtalsvillkor som sedan ska införas i
köpekontrakt.
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-08
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Föreslå kommunfullmäktige godkänna upprättat köpekontrakt.
2. Ombe Ronneby Miljö och Teknik AB att till kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-08-31 inkomma med ett yttrande i frågan.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S), Jan-Eric Wildros (S), Christer Leksell
(SD), Lova Necksten (MP) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Jan-Eric Wildros (S) yrkar på att avvakta med en försäljning tills
utredningen gällande lakvattenhanteringen på Angelskogs avfallsanläggning
är klar.
Lova Necksten (MP) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till Jan-Eric Wildros
(S) yrkande.
Malin Norfall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat köpekontrakt, till detta
protokoll bifogad bilaga 1.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringsingenjör
Akten
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§ 291

Dnr 2017-000331 001

Långsiktig plan för CEFUR
Sammanfattning
Cefur [Centrum för forskning och utveckling i Ronneby] innefattar två
separata delar. Dels labbverksamheten med Sweden Waterjet Lab, 3D-labbet
och Industri 4.0-labbet och dels den del som arbetar med C2C [Cradle to
Cradle®] och cirkulär ekonomi.
Styrgruppen för Cefur har ett uppdrag att redovisa en långsiktig plan för
finansiering av verksamheten. Under 2016 hölls en workshop med
kommunstyrelsens arbetsutskott där tre alternativ presenterades. Alternativen
var att fortsätta som idag, försöka etablera en science park samt att
kommersialisera verksamheten. Workshopen resulterade i att man bad om ett
fjärde alternativ med en uppdelning av Cefurs verksamheter där C2Cverksamheten stannar i kommunen och labbverksamheten finansieras helt
eller delvis av industrin.
Det scenariot har nu antagits som styrgruppens förslag och beskrivs i detta
dokument.
Styrgruppens förslag
Cefurlabbet går över till Näringsliv och blir en del av Business Ronneby.


Verksamhetens fokus är att stödja industrin



En styrgrupp inrättas med nyckelpersoner från industrin



Industrin ombeds bidra till finansieringen av labbet

C2C-delen av Cefur övergår till att finansieras via kommunala budgeten.


Fortsatt fokus på att växla upp finansieringen via projekt



Utökat och bredare stöd till de kommunala verksamheterna



Återuppliva Cefur Showroom i Stadshuset för att bättre nå
kommuninnevånarna

Tätare samarbete med kommunikationsenheten för att få större utväxling av
den profil som Cefur etablerat.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Efter föreslagna ändringar från kommunstyrelsens arbetsutskott ställa
sig bakom styrgruppens förslag.
2. Den nya organisationsformen börja gälla från och med förste
september.
3. Budgetmedel omdisponeras enligt förslag.
4. Där budgetmedel för 2017 saknas tillföra medel från kommunens
budgetreserv.
Sedan kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 har förhandling angående
förslag om organisationsförändring Cefur skett mellan såsom arbetsgivare
Ronneby kommun och såsom arbetstagare Sveriges Ingenjörer.
Förhandlingen avslutades 2017-06-28 varefter nytt beslut i frågan tas idag.
Protokollet från förhandlingen har delgivits ledamöterna i utskickat material.
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-08
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Ställa sig bakom styrgruppens förslag.
2. Den nya organisationsformen börja gälla från och med förste
september.
3. Budgetmedel omdisponeras enligt förslag.
4. Där budgetmedel för 2017 saknas tillföra medel från kommunens
budgetreserv.
5. Uppdra åt näringslivsenheten att senast till kommunstyrelsens
sammanträde i november återkomma med en långsiktig
finansieringsplan för cefurlabbets verksamhet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
förändringen att den nya organisationsformen börja gälla från och med 1:e
oktober 2017.
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Peter Bowin (V) yrkar bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ställa sig bakom styrgruppens förslag.
2. Den nya organisationsformen börja gälla från och med första oktober.
3. Budgetmedel omdisponeras enligt förslag.
4. Där budgetmedel för 2017 saknas tillföra medel från kommunens
budgetreserv.
5. Uppdra åt näringslivsenheten att senast till kommunstyrelsens
sammanträde i november återkomma med en långsiktig
finansieringsplan för cefurlabbets verksamhet.
________________
Exp:
Torbjörn Lind, näringslivschef
Johan Sandberg, enhetschef
Ekonomienheten
Akten
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§ 292

Dnr 2017-000302 101

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag april
2017
Sammanfattning
I bifogad sammanställning, bilaga 1 redogörs för de kommunfullmäktige
beslut som är tagna under 2010 – februari 2017 och som resulterat i ett
uppdrag. Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har gjorts till ansvarig.
Uppgiftslämnaren skriver en kommentar om vad som har skett i ärendet och
bedömer status,
Ej påbörjad,
Påbörjad,
Klar.
Bedömning
Kategori

Ärende

Budget
Övriga
Totalt

1
49
50

Ej
påbörjad
7
7

Påbörjad
1
29
30

Av 50 redovisade ärenden har 43 ärenden status
”Klar”

Klar

13
13

”Påbörjad” eller

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-08
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige notera
återrapporteringen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Bo Johansson (S) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (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 notera återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Karin Lundberg
Förvaltningar och bolag
Akten
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§ 293

Dnr 2017-000118 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten 2017
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-04-25 § 77
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f- g §§ lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade samt
4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, första kvartalet
2017.
Socialnämndens beslut 2017-04-25
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige notera ärendet till
protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Socialnämnden
Akten
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§ 294

Dnr 2017-000117 739

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6§
socialtjänstlagen, äldrenämnden 2017
Sammanfattning
Protokollsutdrag äldrenämnden 2017-04-12 § 57
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal
I, 2017, att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända
detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.
Äldrenämndens beslut 2017-04-12
Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända
detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige notera ärendet till
protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Akten
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§ 295

Dnr 2017-000494 101

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christer Leksell (SD) angående turistbyrå och
turistinformation
Christer Leksell (SD) lämnar följande motion angående turistbyrå och
turistinformation:
Sammanfattning
2015-05-22 motionerade vi om att flytta tillbaka turistbyrån till Västra
Torggatan i Ronneby från Kulturcentrum. Beslutet då var att turistbyrån
skulle flytta in i biblioteket och min motion avslogs.
Trots detta blev det en flytt till V. Torggatan, då turistbyrån samlokaliserades
med Ninnie Sjöstens butik "Många bäckar små". Då Ninnie senare valde att
lägga ner sin butik, blev det åter en flytt, denna gången till biblioteket.
Varför blev inte turistbyrån kvar i Clarbergska huset? Turistnäringen är en
enorm tillgång och inkomstkälla i kommunen. Så stor att den måste kunna
stå på egna ben och inte vara beroende av att stöttas med personal från
Äggaboden, Ninnies butik, eller biblioteket.
Nej, biblioteket skulle bli så bra och någon turistbyrå vid torget behövdes
verkligen inte. Så lät det då! Tydligen behövdes det i alla fall, för nu har
kommunen slagit upp en liten bod mitt emot Clarbergska hörnan, med
turistinformation.
Är det inte dags att svälja förtreten nu och göra det enda vettiga?
Öppna upp turistbyrån i Clarbergska huset igen och bemanna fullt ut med
egen personal! Ytterligare en åtgärd som skulle stärka turismen i Ronneby är
att öppna upp en turistinformation på Galtsjön. Kommunen har blivit
erbjuden fri hyra året ut av ägaren Tonnnie Rittstam, men man har avböjt
detta erbjudande. Tar man inte turistnäringen på mer allvar än så? Då
serveringen nu åter är öppen på Galtsjön, stannar massor med
förbipasserande bilar med presumtiva besökare till Ronneby. Flaggan som
visar att här finns det turistinformation hänger fortfarande kvar inne i
byggnaden!
Bemanna med t.ex Skolungdomar några timmar om dagen under högsäsong
och med ett ställ med turistinformation som besökarna själva kan plocka till
sig under övrig tid.
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SD Ronneby yrkar därför på att:
- Undersök möjligheten att flytta turistbyrån till Clarbergska huset.
- Undersök möjligheten att öppna turistinformation på Galtsjön.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
________________
Exp:
Christer Leksell
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

103(106)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-31

Kommunfullmäktige

§ 296

Dnr 2017-000493 101

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christer Leksell angående höjning av bron vid hamnen
Christer Leksell (SD) lämnar följande motion om höjning av bron vid
hamnen:
Sammanfattning
Fullmäktige har tidigare behandlat en utredning om en öppningsbar bro över
Ronnebyån vid hamnen. Det alternativet som redovisades var mycket dyrt
med en investeringskostnad på 45-50 Mkr och en drift/underhållskostnad på
drygt 1 Mkr/år.
Men varför en öppningsbar bro? Tveksamt om segelbåtar kan ta sig uppför
ån och kunna mötas, dels för djupgåendet och dels för grenar som växer ut
från träden längs med ån. Ett betydligt billigare alternativ vore att höja
befintlig bro, så att större motorbåtar kan ta sig in och ut. Höjden från
vattenytan till undersidan bron var 190 cm den 14/8-17 då vattenståndet var
+ 6 cm. En större motorbåt, t.ex Storebro 34 har måtten längd=10,45m,
bredd=3,25m och höjd över vattenytan 2,8m.
Det krävs alltså ingen större höjning av bron för att få in större motorbåtar i
ån, även om man tar hänsyn till lite extra höjd för högvatten. Påbörjar man
höjningen av bron från båda sidorna av ån, blir det heller ingen större lutning
på körbanan på bron. En högre bro eliminerar också problemen som
"Spättan" haft med att ej kunna passera under bron vid högvatten. Fördelar
med en fast högre bro jämfört med en öppningsbar:
-

Betydligt billigare att bygga.

-

lngen, eller obetydlig driftkostnad.

-

Kräver ingen personal som öppnar/stänger bron.

-

Tarkett (och övrig fordonstrafik) störs ej av broöppningar.

-

Båtar som ska in/ut i ån behöver inte vänta på broöppning.

Sverigedemokraterna Ronneby yrkar därför på att:
- Utred kostnader och möjligheten att höja bron över Ronnebyån vid hamnen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

104(106)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-31

Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
________________
Exp:
Christer Leksell
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 297

Dnr 2017-000008 101

Anmälan av motioner
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga motioner lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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Kungörelse från Ronneby

kommun

Kommunfullmäktige Ronneby
i

Torsdagen den 31 augusti 2017,
för behandling

1.

2.

n?‘

kallas
kl.

till

sammanträde

18:00 Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby
i

av följande ärenden:

Val av justerare

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

3.

som ledamot

och kulturnämnden och
som ersättare kommunfullmäktige, Johan Svedberg (S)
Dnr 2017-000414
Fyllnadsval efter entledigande

fritid-

i

i

4.

5.

6.

Fyllnadsval efter entledigande från uppdraget

kulturnämnden, Åsa Cederberg (S)
Dnr 201 7-00041 6

Anmälan om medborgarförslag
Dnr 2017-000453

att

namnge en

Anmälan om medborgarförslag - Förslag om
Blekinges enda flygplats

som

ersättare

i

fritid-

och

gata efter Anders Broström

att

upprätta en tågstation vid

Dnr 2017-000431

7.

8.

9.

Anmälan om medborgarförslag - Förslag
Dnr 2017—0OO489
Anmälan om medborgarförslag
Dnr 2017-000490

-

till

förbättringsåtgärder på väg 27

Förslag gällande skolmaten, förskolan

Medborgarförslag

Dnr 2017-000010
Ronaeby kommun

Postadress
Besöksadress

Webbplats

85872

80 Ronneby

wwwmonnebyse

Telefon
Telefax
E-post

0457361 80 00
0457381 86 33
stadshuset@ronneby.se

¡WW

’

.

J“

43.Socia|nämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten 2017
Dnr 2017-000118
44. Rapportering
enligt

till

IVO av

ej

verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ och rapportering

16 kap. 6§ socialtjänstlagen, äldrenämnden 2017

Dnr 2017-000117

45.Anmäian av motion frän kommunfullmäktigeledamot Christer
angående turistbyrå och turistinformation
Dnr 2017-000494

Lekseii (SD)

46.AnmäIan av motion från kommunfullmäktigeledamot Christer
angående höjning av bron vid hamnen
Dnr 2017-000493

Lekseii

47.Anmäian av motioner
Dnr 2017-000008

Kommunledningsfôrvaltningen
2017-08-21
Nils

Ingmar Thorell

Ordförande

(L)

/

Christoffer

Svensson

Kommunsekreterare

32. Besvarande

av medborgarförslag
Angelskogsvägen - Metallgatan
Dnr 2017-000152

33.

-

Bättre belysning vid trevägskorsningen

Besvarande av medborgarförslag angående

att

öppna upp Forsvägen

i

Kallinge vid Djupaforsklyftan

Dnr 2015-000564
34.

Besvarande av medborgarförslag
centrum, Flisevägen

-

Fritidsgård/Aktivitetsanläggning

i

Kallinge

1.

Dnr 2016-000540

kommunens

35.

Besvarande av medborgarförslag
Dnr 2016-000734

att

36.

Besvarande av medborgarförslag

från Maria

höja

socialbidragsnorm

Feber angående invandring och

integration

Dnr 2014-000422
37.

Besvarande av medborgarförslag

-

Måla Brunnsvallen röd

-

Gör Brunnsparken ännu mer attraktiv och

för att visa stolthet

över stadens idrottsklubbar.

Dnr 2017-000034

38. Besvarande av medborgarförslag

levande

genom

att

Dnr 2017-000229

ordna en klättervägg

om ett veganskt
Ronneby kommun

39.Besvarande av medborgarförslag
trygghetsboende/äldreboende

Dnr 2016-000761

40.Angelskog 1:2 - Ansökan
Dnr 2017-000401
41 .Långsiktig plan för

Dnr 2017-000331

om

-

Förslag

köp av mark

CEFUR

42.Äterrapp0rtering av KF-beslut

Dnr 2017-000302

i

vid Silvergruvan

som

lett

till

uppdrag

april

2017

M27 /Öv

21 Besvarande av medborgarförslag

-

.

Dnr 2017-000106

Naturliga råvaror och fetter förskolan
i

22.Besvarande av medborgarförslag - Ändra kostpolicyn från 2012 som

Ronneby kommun.

finns

i

Dnr 2016-000709

23.Besvarande av medborgarförslag
Dnr 2015-000546
24.Besvarande av medborgarförslag
Dnr 2016-000307

om gatubelysning

-

Förslag

-

Flera bänkar

på Reddvägen

utmed promenadstråk.

25.Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson angående lekplatsen
på Ekbacksvägen, Hulta
Dnr 2014-000437
26.Besvarande av medborgarförslag gällande
när man reser med barnvagn
Dnr 2015-000385
27. Besvarande av medborgarförslag

att

åka

fritt

med buss kommunen
i

genom

-

Gratis buss för pensionärer

-

Ett

-

Renovera de röda hamnmagasinen

Blekingetrafiken eller rabatt.

Dnr 2016-000289
28. Besvarande av medborgarförslag

Dnr 2016-000608

29.

Besvarande av medborgarförslag
ABRl:s förslag
Dnr 2017-000171

30.

Besvarande av medborgarförslag
Dnr 2016-000241

-

separat spolsystem för toaletter

Gångbrygga

vid

Skärsjön

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

Dnr 2017-000122

enligt

10.Besvarande av interpellation ställd av kommunfullmäktigeledamot Christer
Leksell (SD) till Roger Fredriksson (M) angående Ronneby kommuns
hemsida och "barnens tosia"
Dnr 2017—00O427
11.lnterpellationer

Dnr 2017-000009
12.

Frägor

Dnr 2017-000007
13.

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin,
Erik Ohlson och tjänstgörande ersättare Lena Rosén, Vänsterpartiet,
gällande instegs- och nystartsjobb kommunala verksamheter
Dnr_2015-000062
i

14.

Besvarande av medborgarförslag- Knut Hahnsskolans elevråd

föreslår att

Ronneby kommun ska fortsätta servera fullfeta mejeriprodukter

på kommunens skolor och förskolor
Dnr 2017-000099

istället för

"lättprodukter"

Besvarande av medborgarförslag
Dnr 2016-000713

-

Rena mejeriprodukter inom

16.Besvarande av medborgarförslag

-

Konstgjord mat

-

inte

15.

med

förskola/skola

dåligt fett

inom

förskola/skola

Dnr 2016-000712
17.

Besvarande av medborgarförslag

ok

att

Ronneby Kommun använder

lättprodukter förskolan/skolan
i

Dnr 2016-000730
18.

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

att

barn får äta smör på sina

i

19.

Besvarande av medborgarförslag - Servera bra mat som stöds av nutidens
forskning

till

våra barn!

Dnr 2017-000050
20.

Besvarande av medborgarförslag - Angående förslaget
lättprodukter kommunens skolor och förskolor
Dnr 2017-000022
i

att

servera
_

Bilaga

till

.

Kommunfullmäktiges

protokoll.

Omröstningslista

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den
26.

Besvarande av medborgarfôrslag gällande

Ledamöter;

i

i'

’

i

Parti

I

Roger Fredriksson

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

Åsa Evaldsson
Anders Bromée

Lennarth Fórberg
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

Alla

Alla
Alla

Alla

(L)

Alla

(L)

Alla

Alla
Alla

(S)

Alla
Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

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

(V)

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

(MP)
(MP)
(SD)

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

Nils Nilsson

Rune

Kronkvist

X
X
X
X
X

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Haide Friberg

Alla
Alla

Alla
Alla

man

Avst

reser

Frånv

X,

Lena Karstensson
Lars Saager

Alla

(S)

Monika Lindqvist
Jan-Eric Wildros
lngrid Karlsson
Stefan Österhof
Marie Olsson
Magnus Pettersson

Magnus Persson

Alla

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)

Nej

när

X
X
X
X
X

Alla

Malin

Ola Robertsson

Ja

Alla

Alla

El Ali

i

Alla

Alla

Mikael Karlsson
Annette Rydell

med buss kommunen

Alla

(S)

Amani

fritt

Alla

Alla

Malin Norfall

Tommy Andersson

âka

Krets. Ersättare

(KD)

Bo Johansson
Månsson

att

nr. 1
31 augusti 2017 klockan 20:37:42.

SUMMA:

5

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
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

44

0

0

Justeringsmännens signatur:

Sida

1

av

1

med barnvagn

Bîîwÿù
Timâwklf 2,0\“r-O$?^El
l

V
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KÓPEKONTRAKT FÓR DEL AV ANGELSKOG 2:1
Parter
Sälj are:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. Andel

Adress:

Stadshuset, 372 80

Telefon:

0457 61 80 00

Org.nr:

212000-0837

Köpare:
Adress:

Gamborns Åkeri och Maskin AB, nedan kallad köparen. Andel
Gövägen 2, 372 97 Ronneby

Telefon:

0457 360 97

Org nr:

556184-1411

Ronneby

1

Ôverlâtelsefôrklaring och fastighetens omfattning

1.1

Kommunen

Angelskog

l/ l

1/ 1

och försälj er härmed till köparen den del av fastigheten Ronneby
ca 11500 kvm som markerats med rött på bifogad karta.

överlåter

2:1

om

2

Köpeskilling

2.1

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

2.2

Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro 110020-5. När köpeskillingen
är betalad, ska Kommunen omgående överlämna kvitterat köpebrev.

2.3

Kommunen ska till köparen överlämna
handlingar jml 4 kap 20 § JB.

3

Tillträdesdag

3.1

Tillträde

till

kommunen tillhöriga kartor och andra

mm

fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och 3.3

vunnit laga kraft.
Förtida tillträde kan ske

genom

skriftlig

Kommuns Kommunfullmäktigebeslut

överenskommelse

vunnit laga kraft.

efter det att

Ronneby

genom avstyckning.

3.2

Kôpet

3.3

Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriförrättningen.
Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken härmed
biträds av kommunen. Köparen svarar for kostnaden för fastighetsbildningen.

enligt det här avtalet ska ske

¿‘Té

{AV

¡WT

Exploateringsskyldighet

Kóparen skall exploatera avstyckningslotten fór byggande av verksamhetslokal.
Uppförandet av anläggningen skall till väsentliga delar ha skett inom 18 månader
det att köparen har tillträtt fastigheten.

4.2

efter

Om Köparen inte har exploaterat avstyckningsområdet enligt 4.1 skall densamme
omgående meddela Kommunen sina avsikter. Kommunen har rätt att återköpa
avstyckningslotten för motsvarande köpeskilling enligt 2.1.

Fastighetens skick

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

mm

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

Kommunen.

Utgifter och inkomster

som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av

Inskrivningsåtgärder

mm

Köparen.

Köparen ska svara
kostnader
7.2

för

de

som krävs med

lagfarts-, intecknings-

anledning av detta

och andra inskrivningsåtgärder och

-

avtal.

Om

köparen överlåter hela eller del av fastigheten enligt detta avtal ska Köparen vid
överlåtelsen tillse att de skyldigheter som regleras i detta avtal alltjämt ska gälla mot den
nye ägaren. Bryter Köparen mot detta, ska Köparen på begäran av Kommunen till

Kommunen omgående utbetala ett vite om 50 procent av köpeskillingen.
Tvist
Tvist

med anledning av detta köp

ska avgöras av allmän domstol.

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

9.2

Avtalets giltighet förutsätter

9.3

förutsättningarna enligt 9.1 och 9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. Återställning ska ske av marken på köparens

att avtalet

läggs

till

Om

bekostnad.

W

10

Anslutningsavgifter

10.1 Avgifter för anslutning
skall erläggas

11
11.1

i

till el,

ﬁber, avlopp och fjärrvärme ingår

ej

i

köpeskillingen och

särskild ordning enligt taxor.

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

Sälj aren

varsitt.

Köparen

Ronneby den

Säljarens egenhändi ga namnteckningar bevittnas:

få,

Lz
FÖRSLAG

till

försäljning del av Angelskog 1:2

L3

FÓRSLAG

till

försäljning del av Angelskog 1:2

