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Sammanträdesdatum

2016-02-25

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 18:00 – 21.20

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2016-02-17 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2016-02-18 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2016-02-18 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2016-02-17.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Kommunledningsförvaltnigen 2016-03-02

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 37-67

Joakim Karlsson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (L)

Justerare

Malin Norfall (S)

Roger Fredriksson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Underskrift
Joakim Karlsson
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Nils Ingmar Thorell (L), Ordförande
Christoffer Stenström (M), 1:e vice
ordförande
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande
Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Anders Bromée (M)
Birgitta Lagerlund (M)
Anders Lund (M)
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)
Annette Rydell (S)

Ola Robertsson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Ingrid K Karlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Magnus Pettersson (S)
Kranislav Miletic (S)
Lindis Ohlsson (S)
Thomas Svensson (S)
Peter Bowin (V)
Angela Leyton (V)
Erik Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)
Helena Augustsson (MP) §§ 37-58
Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Rose-Marie Leksell (SD) §§ 51-67
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Sune Håkansson (RP)
Anna Carlbrant (RP)

Tjänstgörande ersättare

Magnus Persson (M) tjänstgörande ersättare för Lennarth Förberg (M)
Nils Nilsson (S) tjänstgörande ersättare för Monika Lindqvist (S)
Kenth Carlsson (M) tjänstgörande ersättare för Claes Diurhuus-Gundersen (M)
Margareta Yngveson (S) tjänstgörande ersättare för Marie Olsson (S)
Thomas Lähdet (MP) tjänstgörande ersättare för Helena Augustsson (MP) §§ 59-67

Övriga närvarande
Ersättare

Magnus Gustafsson (C)
Lena Mahrle (L)
Johannes Chen (KD)

Tjänstemän

Magnus Widén och Joakim Karlsson

Justerandes sign

Ann-Margret Olofsson (S)
Johnny Håkansson (S)
Rune Kronkvist (S)
Birgitta Larsson (RP)
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§ 37

Dnr 2016-000006 101

Justering av dagordningen
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelat följande ändringar i
dagordningen.
Två nya ärenden, anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
fritid- och kulturnämnden, Stefan Jonasson (M) och anhållan om
entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden, Ann Arleklo (S)
läggs till på föredragningslistan mellan punkt 5 och 6.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den nya dagordningen.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr 2016-000016 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att
inga frågor ställts.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr 2016-000037 119

Fyllnadsval efter Liz Stridh (SD) ersättare i
Valberedningen
Sammanfattning
Fyllnadsval efter Liz Stridh (SD) ersättare i Valberedningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ros-Marie Leksell (SD) som ersättare i
valberedningen.
________________
Exp: Ros-Marie Leksell
Personalenheten
Ekonomienheten
Joakim Karlsson
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§ 40

Dnr 2016-000094 101

Fyllnadsval efter Johannes Chen (KD) ledamot i
valberedningen och ersättare i valnämnden
Sammanfattning
Fyllnadsval efter Johannes Chen (KD) ledamot i valberedningen och
ersättare i valnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar Willy Persson (KD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Willy Persson (KD) som ledamot i
valberedningen samt utse Daniel Nilsson (KD) som ersättare i valnämnden.
________________
Exp: Willy Persson
Daniel Nilsson
Personalenheten
Ekonomienheten
Joakim Karlsson
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§ 41

Dnr 2015-000630 101

Fyllnadsval efter Kirsten Nordgren (S) ersättare i
äldrenämnden
Sammanfattning
Fyllnadsval efter Kirsten Nordgren (S) ersättare i äldrenämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kristina Rydén (S) som ersättare i
äldrenämnden.
________________
Exp: Kristina Rydén
Personalenheten
Ekonomienheten
Äldrenämnden
Joakim Karlsson
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§ 42

Dnr 2016-000131 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
fritid- och kulturnämnden, Stefan Jonasson (M)
Sammanfattning
Stefan Jonasson (M) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som
ersättare i fritid- och kulturnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Stefan Jonasson (M) som
ersättare i fritid- och kulturnämnden. Ny ersättare i fritid- och
kulturnämnden utses på kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars.
________________
Exp: Fritid- och kulturnämnden
Joakim Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-25

Kommunfullmäktige

§ 43

Dnr 2016-000134 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
socialnämnden, Ann Arleklo (S)
Sammanfattning
Ann Arleklo (S) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som
ledamot i socialnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ann Arleklo (S) som ledamot i
socialnämnden. Ny ledamot i socialnämnden utses på kommunfullmäktiges
sammanträde den 31 mars.
________________
Exp: Socialnämnden
Joakim Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 2016-000110 109

Anmälan av medborgarförslag från Mats Bjelland
angående uppförande av lägenheter mm för föreningar
Sammanfattning
Mats Bjelland har lämnat in följande medborgarförslag angående uppförande
av lägenheter mm för föreningar.
Vi i Krif hockey har under en tid brottats med ett boendeproblem som
egentligen alltid funnits.
Lite av Krifs filosofi är att skola unga hungriga spelare att i utvecklas och
sedermera slussas ut till högre divisioner. Ingen kan säga att vi inte lyckats
med våra grabbar, flera spelar idag i Allsvenskan men även SHL.
Ett av våra starka argument för att få hit spelarmaterial har varit deras
boende som gör att dom svetsas samman och får ett umgänge som tillför
laganda och respekt för varann. Idag bor dom i området där jag jobbar, och
jag ser problemen som kommer, det är strikta affärsuppgörelse som inte
gagnar Krif mer än att dom har ett boende, det är ägare som kanske inte är
villiga att föra en dialog utan ser bara på omsättning och likviditet.
För stunden står Krif inför en kommande flytt, och inget klart för säsongen
2016/2017. Detta gör att dom företag som sitter på detta lite speciella boende
sätter ribban för vad det ska kosta, vilket gör att Krif inte kan förhandla till
sin fördel. Jag vill föreslå att Kommunen uppför en fastighet med ex. 20 st
mindre lägenheter, konferensrum, utökat med omklädning för KSK, friidrott,
tanken är att alla som utövar någon form av idrott ska kunna ta del av detta.
Lägenheterna kan disponeras fritt under tiden april-juli till alla föreningar
som ett behov.
Kanske ny klubblokal i stället för den barack som KSK disponerar idag.
Detta ska då ligga i direkt anslutning till Arenan.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr 2016-000106 109

Anmälan av medborgarförslag från Margareta Nilsson
angående nybygge av äldreboende
Sammanfattning
Margareta Nilsson har lämnat in följande medborgarförslag angående
nybygge av äldreboende.
Skriver till Er med anledning av de båda artiklarna i Sydöstran 2015-12-10
och 2015-12-11 angående eventuellt nybygge av äldreboende som ska
ersätta äldreboendet Ålycke i Johannishus.
Håller absolut med om att det är bättre att bygga nytt i stället för att reparera
(synd att inte Landstingets politiker resonerade lika när det gäller
Blekingesjukhuset) men tycker det finns ett bättre alternativ för placering.
Jag tycker det vore lämpligt att bygga det nya äldreboendet på området
bakom ICA Nära i Johannishus där hyreslägenheterna ligger, d V s på
Skogvaktarevägen. Området ligger utomordentligt vackert med skog och
natur som gör de gamla välmående. Dessutom har de som är tillräckligt
pigga, med hjälp av rullator eller följeslagare, möjlighet till social kontakt,
handla och sköta sina post- och apoteksärenden på ICA Nära.
En fördel till vore att då kunde personal som är stationerad på äldreboendet
även sköta de med behov av hjälp i hyreslägenheterna som ligger alldeles i
närheten, där bor många gamla som tidigare haft hus i Johannishus.
Äldrevården skulle alltså kunna spara in mycket av sina bilresor och därmed
också miljön.
Jag anser att förslaget som framförts (Listerby) är ett sämre förslag avseende
samtliga punkter ovan. Hoppas inte det blir avgörande att kommunen redan
äger marken i Listerby, det Viktigaste är att se till helheten och vilket som är
bäst för de gamla. Det är ju för deras välbefinnande som boendet ska byggas.
Ser fram emot kommentarer på mitt förslag och om Ni har några frågor så
går det bra att ringa eller återkomma via mail..
Deltar i debatten
I debatten deltar medborgarförslagets författare, Margareta Nilsson.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
äldrenämnden för vidare hantering.
________________
Exp: Äldrenämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr 2016-000017 109

Medborgarförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att
inga ytterligare medborgarförslag har lämnats in under denna period.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
_____________

Justerandes sign
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§ 47

Dnr 2016-000093 101

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Roger
Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot
Christer Leksell (SD) angående gamla vattentornet i
Ronneby
Sammanfattning
Söndagnatt den 30 november 2015 kom stormen Gorm in över Blekinge och
det uppmättes orkanstyrka i vindbyarna. En av det skador som stormen
orsakade var att den tog med sig delar av plåttaket på gamla vattentornet och
området nedanför spärrades av.
Fortfarande är inget åtgärdat och senast idag då det är lite blåsigt
observerade jag att ett flertal takplåtar är lösa och fladdrar i vinden. Skulle en
plåt blåsa iväg uppstår stor fara för egendom och liv! Vems ansvar är detta?
Ägaren Frej Larsson verkar inte intresserad att åtgärda det skadade taket.
Förutom fara för egendom och liv är risken att skadorna på denna K-märkta
byggnad (?) förvärras då det nu kan regna in genom det trasiga taket.
Har kommunen något ansvar, och/eller kan man ålägga ägaren att snarast
åtgärda detta?
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Christer Leksell (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera frågan och svaret till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr 2016-000054 109

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Roger
Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot Willy
Persson (KD) angående fotbollsplanen och
tennisbanan som är belägen utmed Östa Varevägen
Risatorp
Sammanfattning
Fotbollsplanen och tennisbanan som är belägen utmed Östra Varevägen
Risatorp är mycket flitigt använda av allmänhet och föreningslivet, inte
minst Saxemara IF som använder fotbollsplanen till flera av sina
ungdomslag.
Fotbollsplanen har fått stora sättningar för att det är en gammal fyllnadstipp.
Tennisbanans staket är i mycket dåligt skick.
Jag undrar:
Har tekniska förvaltningen planer på att fylla igen håligheterna och åtgärda
gräsytan, så att fotbollsplanen blir accepterad?
Kan staketet runt tennisbanan repareras?
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Willy Persson (KD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera frågan och svaret till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-25

Kommunfullmäktige

§ 49

Dnr 2016-000018 101

Frågor
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att
inga frågor lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr 2016-000085 101

Besvarande av interpellation ställd till ordförande i
socialnämnden, Åsa Evaldsson (M) från
kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L)
angående gifta asylsökande barn och deras placering
Sammanfattning
Vi i Liberalerna har agerat starkt för att samtliga kommuner i Sverige ska
följa barnkonventionen med avseende på barnäktenskap. Vi har också lagt
ett förslag att en haverikommission tillsätts. Äntligen har frågan lyfts och
börjat diskuterats. Vi är djupt oroade att nyanlända barn (flickor) under 18 år
som ingått äktenskap i utlandet placeras ihop med sina vuxna makar när de
kommer till Sverige.
Vissa kommuner i Sverige tillåter att asylsökande flickor under 18 år bor
tillsammans med sina vuxna makar, medan andra kommuner följer
intentionerna i barnkonventionen och placerar dessa flickor på exempelvis
familjehem.
Vi ber därför Åsa Evaldsson(M) besvararar nedanstående frågor:
Förklara hur nyanlända gifta flickor under 18 år placeras i Ronneby
kommun?
Hur, och framförallt när kommer du att säkerställa att Ronneby kommun inte
placerar nyanlända gifta flickor under 18 år tillsammans med deras vuxna
makar?
Svar på interpellation från Roger Gardell (L) samt Lena Mahrle (L) gällande
gifta asylsökande barn och deras placering.
Interpellationen ställs två frågor:
Förklara hur nyanlända gifta flickor under 18 år placeras i Ronneby
kommun?
Asylsökande barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar och är gifta
betraktas som ensamkommande barn. När socialtjänsten tar ställning till var
det är mest lämpligt att barnet placeras, måste alltid en individuell
bedömning göras. l Socialtjänstens bedömning skall alltid barnets bästa
beaktas. Barnet skall komma till tals i utredningen. Barnets synpunkter skall
vägas in i den sammanvägda bedömningen innan beslut om insats fattas.
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Angående flickor boende tillsammans med .sin vuxne (make) sambo har
Socialtjänsten inget lagstöd i att separera (eller tvinga) en person till ett
specifikt boende. Det lagstöd som finns är LVU (Lagen om vård av unga)
och särskilda kriterier skall vara uppfyllda för att den lagstiftningen skall
vara tillämplig.
Hur, och framför allt när kommer du att säkerställa att Ronneby kommun
inte placerar nyanlända gifta flickor under 18 är tillsammans med vuxna
makar?
Den dagen det finns ett lagstöd för att göra detta.
Deltar i debatten
I debatten deltar Åsa Evaldsson (M), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup
(SD), Tim Svanberg (C), Malin Norfall (S), Margareta Yngvesson (S),
Helena Augustsson (MP), Christer Leksell (SD), Peter Bowin (V), Anna
Carlbrant (RP), Willy Persson (KD) och Erik Ohlson (V).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera interpellationssvaret till protokollet.
________________
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§ 51

Dnr 2016-000087 101

Besvarande av interpellation ställd till ordförande i
fritid-och kulturnämnden Lena Mahrle (L) från
kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD)
angående ändring av ändamål Ronneby Brunnspark
vandrarhem
Sammanfattning
2015-11-03 tog Lena Mahrle ett ordförandebeslut att ändra ändamålet med
Ronneby Brunnspark vandrarhem och tillåta arrendatorn, Pehr Andersson att
hyra ut i andra hand till Cura individutveckling för ensamkommande
flyktingbarn.
Avtalet löper från 2015-11-03 till 2016-03-31 och är taget enligt
delegationsordningen
2 kap. 9 § (Brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa möte)
Sverigedemokraterna i Ronneby vill ha svar på följande frågor:
- Vad var så brådskande att det inte kunde vänta till nästa möte i Fritid- och
kulturnämnden som hölls bara 9 dagar senare (2015-11-12)?
- Finns det något i avtalet som styr vem som är betalningsansvarig för ev.
skadegörelse?
- Betalar arrendatorn samma hyra till kommunen trots att han förmodligen
får betydligt högre hyresintäkt då han hyr ut till Cura?
- Finns några garantier för att detta avtal inte förlängs efter 2016-03-31 och i
så fall negativt påverkar turistnäringen kommande sommar?
- Kan man ta ett ordförandebeslut i en så här stor och viktig fråga?
Svar på interpellantens frågor:
- Vad var så brådskande att det inte kunde vänta till nästa möte i nämnden?
Under hösten 2015 inventerade hela Sverige möjligheter att akut hysa in
asylsökande, så även Ronneby Kommun. När så initiativ från näringsidkare
framställdes ansåg inte jag att det var lämpligt att avvakta nämndsmötet och
förlänga processen.
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- Betalningsansvarig för ev. skadegörelse?
Regleras i grundkontraktet.
- Betalar arrendatorn samma hyra till kommunen trots att han förmodligen
får betydligt högre hyresintäkter då han hyr ut till Cura?
Kommunen har inga synpunkter på arrendatorns debiteringsgrad.
- Finns några garantier för att detta avtal inte förlängs efter 2016-03-31
Nej, inga sådana garantier lämnas. Tvärt om, en förlängning är redan
godkänd.
- Kan man ta ett ordförandebeslut i en så här stor och viktig fråga?
Jag har inga problem med att ta ett sådant beslut som ordförande. Inte heller
hade SD-gruppen själv några invändningar när ärendet presenterades i
delegationsärendena under efterföljande nämndsmöte.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lena Mahrle (L), Christer Leksell (SD), Nicolas Westrup
(SD) och Ylva Olsson (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera interpellationssvaret till protokollet.
________________
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§ 52

Dnr 2016-000019 101

Interpellationer
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att
inga interpellationer har lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 53

Dnr 2015-000568 829

Motocrossbana -placering och förutsättningar
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-07 att utreda
lokaliseringen av motocrossverksamhet i enlighet med den arbetsplan som
presenterats. Uppdraget har som grundstomme att hitta en plats i kommunen
där förutsättningar finns för att kunna etablera en bra anläggning som
uppfyller önskemål från förening och kommun samt att krav från
myndigheter och andra intressenter uppfylls.
Motorcross har tidigare bedrivits på Heabybanan. Banan var välkänd i
motocrosssverige och hade hög status. Heabybanan lades ned vid
halvårsskiftet -84. SMK Ronneby bedriver sedan år 2000
motocrossverksamhet på Sörbybanan i Ronneby. På grund av ökad satsning,
fler åkare och därtill höjd bullerpåverkan till grannbebyggelse önskar man att
flytta verksamheten till ett område längre ifrån bebyggda områden. När
ungdomarna går upp till klass MX2 och högre måste de söka sig utanför
kommunens och länets gränser då den befintliga banan inte är tillräcklig och
begränsad till 80 cc.
Två platser/fastigheter är uttalade som möjliga etableringsplatser nämligen
Karlsnäs 3:2 och Sörby 5:17. Då Karlsnäs 3:2 ligger i ett vattentäktsområde
är bedömningen att nämnda plats inte kan komma ifråga för en
motoranläggning.
Utredningen har således pekat ut Sörby 5:17 som lämpligast som
etableringsplats för motocross. Fastigheten ägs av en privatperson och är till
salu. Närliggande grannar på södra sidan har motsatt sig en etablering där
men varit positiva till en etablering på norra sidan medan fastighetsägaren
och grannar på norra sidan av E 22:an motsatt sig detta, och ställt som krav,
att en etablering sker av motocross söder om E 22:an. Detta krav är en
förutsättning för att fastighetsägaren ska sälja.
Efter ett beslut kring placering skall en anmälan om anläggning av
motorbana göras till kommunens miljönämnd enligt 30 kap 3 §
Miljöprövnings- förordningen. Nämnden ska i ärendet bl. a. beakta
innehållet i terrängkörningslagen och de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalken. Beroende på vad anmälan innehåller kan det finnas större eller
mindre möjligheter för nämnden att godkänna den. Nämnden kan besluta om
att anläggningen kan innebära betydande miljöpåverkan och förelägga om
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning. Denna anmälan kommer
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med största sannolikhet att remitteras till länsstyrelsen som kan ha
synpunkter på enskilda detaljer. Kan banan med tillfartsvägar och andra
nödvändiga anordningar utformas så att den inte skadar några naturvärden
eller ev. andra intressen så har Länsstyrelsen sannolikt inte anledning att
motsätta sig att den anläggs. Utgångspunkten bör vara att tillfartsväg m.m.
dras på sådant sätt att det inte berör Natura 2000-området.
Gällande tillämpning av plan- och bygglagen kan man välja att göra en
detaljplan för området eller ett bygglovsförfarande. Båda alternativen
innehåller en utökad förfrågan till närliggande fastigheter.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-02
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att, under
förutsättning att fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom förslaget,
besluta att en etablering av motocross ska ske på Sörby 5:17 söder om E 22
under förutsättning att ev. markköp, tillstånd, regler, undersökningar och
övriga förutsättningar tillåter en etablering.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Gardell (L).
Yrkanden
Roger Gardell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning att fritid- och
kulturnämnden ställer sig bakom förslaget, besluta att en etablering av
motocross ska ske på Sörby 5:17 söder om E 22 under förutsättning att ev.
markköp, tillstånd, regler, undersökningar och övriga förutsättningar tillåter
en etablering.
________________
Exp: Miljö- och byggnadsförvaltningen
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§ 54

Dnr 2014-000513 160

Reglemente för krisledningsnämnden
Sammanfattning
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, i kommuner och
Landsting finnas en krisledningsnämnd som ska fullgöra uppgifter under
extraordinära händelser i fredstid. Reglemente för krisledningsnämnden, (KF
§ 66/2007) kompletterar med lokala regler om organisation och
arbetsformer.
Reglementet för kommunens krisledningsnämnd har setts över och ett
förslag till nytt reglemente tagits fram, se bilaga. I förslaget har rena citat av
lagtext arbetats bort, lokala föreskrifter renodlats och kompletterats med
bestämmelser om nämndens arbetsformer. Arbetsformerna motsvarar i stort
de bestämmelser som gäller för kommunstyrelsen.
Ett förtydligande av kommunstyrelsens uppgifter inför extraordinär händelse
föreslås införas i kommunstyrelsens reglemente.
Vidare föreslås ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott utses till
ledamöter i krisledningsnämnden
Bedömning
Förslaget till nytt reglemente innebär i huvudsak följande förändringar.
Krisledningsnämndens verksamhet, befogenheter och organisation regleras i
lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, se bilagt författningsutdrag. Lagens
bestämmelser gäller direkt mot kommunen och bör av författningstekniska
skäl inte återupprepas i lokala bestämmelser. Sådana föreskrifter som
framgår av lagen bör därför utmönstras.
Reglementet förslås få en ny disposition med kapitelindelning:
Första kapitlet innehåller kompletterande bestämmelser om hur kommunal
verksamhet övertas och bedrivs vid en extraordinär händelse samt nämndens
uppgifter i övrigt.
Andra kapitlet beskriver nämndens organisation. Här föreskrivs bl. a. att
nämnden ska vara i personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vidare föreslås ett kapitel om nämndens arbetsformer. Dessa motsvarar i
tillämpliga delar de arbetsformer som enligt kommunstyrelsens reglemente
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gäller för styrelsen. Bestämmelser om ersättares tjänstgöring m.m. har inte
tagits in eftersom nämnden saknar ersättare.
En jämförelse mellan nuvarande reglemente och förslaget till nytt
reglemente för krisledningsnämnden med kommentarer bifogas.
Enligt 3 kap. 5 § kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen utgöra
krisledningsnämnd. Denna bestämmelse föreslås tas bort. Istället införs en
bestämmelse som reglerar styrelsens ansvar för uppgifter som avser
samordning m.m. inför en extraordinär händelse.
Krisledningsnämnden ska väljas av kommunfullmäktige. Valet har inte
genomförts för innevarande mandatperiod. Det föreslås därför att
ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott väljs till ledamöter i
krisledningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-02
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
 att anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby Kommuns
krisledningsnämnd,
 att anta bilagt förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente
samt
 att nytt reglemente för krisledningsnämnden och ändringarna i
Kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 1 mars 2016.
Samma dag upphör reglemente för Krisledningsnämnden, antaget av
kommunfullmäktige genom beslut § 66/2007, att gälla.
 att till ledamöter i krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson (M),
Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S),
Peter Bowin (V), Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD)
 att till ordförande för krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson
(M), till förste vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och till
andre vice ordförande Malin Norfall (S)
 att uppdragen som ledamot, ordförande och vice ordförande gäller
från och med den dag när detta beslut justeras till och med den 31
december 2018.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 att anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby Kommuns
krisledningsnämnd,
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 att anta bilagt förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente
samt
 att nytt reglemente för krisledningsnämnden och ändringarna i
Kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 1 mars 2016.
Samma dag upphör reglemente för Krisledningsnämnden, antaget av
kommunfullmäktige genom beslut § 66/2007, att gälla.
 att till ledamöter i krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson (M),
Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S),
Peter Bowin (V), Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD)
 att till ordförande för krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson
(M), till förste vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och till
andre vice ordförande Malin Norfall (S)
 att uppdragen som ledamot, ordförande och vice ordförande gäller
från och med den dag när detta beslut justeras till och med den 31
december 2018
________________
Exp: Kommunstrateg/Säkerhetsamordnare, Anders Engblom
Roger Fredriksson
Kenneth Michaelsson
Malin Norfall
Tommy Andersson
Peter Bowin
Roger Gardell
Nicolas Westrup
Personalenheten
Joakim Karlsson
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§ 55

Dnr 2016-000022 252

Kalleberga 7:115 och Häggatorp 1:82 - Inköp av mark
Sammanfattning
Miljöteknik arbetar med den nya vattenledningen från Karlsnäs ner till
vattenverket i Brantafors. Alla markavtal är klara utom på dessa fastigheter.
Fastigheterna ägs av NCC och är till salu för marknadsvärde
Bedömning
En värdering har genomförts av LRF Konsult. Häggatorp 1:82 värderas till
160 000;- kronor +/-10% och Kalleberga 7:115 värderas till 125 000;- kronor
+/-10%
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-02
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att köpa in
fastigheterna Häggatorp1:82 för160 000 kr +/-10% och Kalleberga 7:115 för
125 000 kr +/-10%.
Kostnaden för inköp av fastigheterna belastar investeringsprojekt 66102,
markaffärer köp. Tillgångarna läggs till kommunens markreserv.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar att styrka +/-10% i beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att köpa in fastigheterna Häggatorp1:82 för
160 000 kr och Kalleberga 7:115 för 125 000 kr.
Kostnaden för inköp av fastigheterna belastar investeringsprojekt 66102,
markaffärer köp. Tillgångarna läggs till kommunens markreserv.
________________
Exp: Tekniska förvaltningen, Eva Lydin
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§ 56

Dnr 2015-000636 001

Revidering av beslut avseende centraliserad
vaktmästarorganisation
Sammanfattning
I beslutet kring förslag till ny central vaktmästarorganisation justerades
innehållet avseende genomförandetiden från det första tjänstemannaförslaget
och fram till beslut i KF2015-11-26 §302. Det man dock inte ändrade var
tidpunkterna för de följdpunkter avseende budgetflytt och
konsekvensutredning, utan dessa kvarstod oförändrade. Aktuellt ärende
föreslår att dessa följdpunkter anpassas till genomförandetiden för den nya
organisationen
Bedömning
Beslutets andra stycke föreslås justeras till (justering markerad):
-Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom
Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen,
Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till
Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01-07-2016. Budget för arbetsledningen
inkluderas.
Beslutets femte stycke föreslås justeras till (justering markerad):
-Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i oktober 2016 redovisa en
utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet
motsvarande 2500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017.
Övriga beslutspunkter föreslås bibehållas oförändrade.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-02
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att justera
beslutspunkt 2 och 5 i Kommunfullmäktiges beslut avseende centraliserad
vaktmästarorganisation från 2015-11-26 §302 enligt följande:
-Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom
Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen,
Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till
Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01-07-2016. Befintliga personal- och
budgetresurser för arbetsledning inkluderas.
-Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i oktober 2016 redovisa en
utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet
motsvarande 2500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Roger Fredriksson (M) och Ylva
Olsson (SD).
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att justera beslutspunkt 2 och 5 i
Kommunfullmäktiges beslut avseende centraliserad vaktmästarorganisation
från 2015-11-26 §302 enligt följande:
-Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom
Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen,
Äldreförvaltningen och kommunledningsförvaltnigen överförs till Tekniska
förvaltningen fr.o.m. 01-07-2016. Befintliga personal- och budgetresurser
för arbetsledning inkluderas.
-Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i oktober 2016 redovisa en
utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet
motsvarande 2500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017
________________
Exp: Fritid- och kulturförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Äldreförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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§ 57

Dnr 2015-000604 340

Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun
Sammanfattning
Ett förslag till Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun har tagits
fram. Dokumentet uttrycker förhållningsätt för hur arbetet med dagvattnet
ska bedrivas i kommunen och riktar sig till tjänstemän, politiker,
fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer m.fl.
Bedömning
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Ronneby kommun fastställde 2014-01-30 nya lokala
miljömål för Ronneby kommun. I det beslutet finns följande mål.
2015 har en dagvattenpolicy upprättats där ansvarsfördelningen och
omhändertagande tydligt framgår. Vatten och avloppsplan finns för Ronneby
kommun 2014. I Ronneby kommuns Vatten och avloppsplan som antogs av
kommunfullmäktige 2014-04-24 finns åtgärder för dagvatten.
2015,tydliggöra ansvar för dagvatten inom och utanför verksamhetsområde.
Kartläggning av påverkan på Ronnebys dagvattensystem samt kartläggning
av dagvattnets påverkan på omgivningen.
Medverkan vid framtagande av policyn Arbetsgruppen i kommunen har
utgjorts av tjänstemän från Kommunledningsförvaltnigen, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Ronneby Miljö&Teknik
AB. Styrgrupp har utgjorts av Anna-Karin Sonesson (Samordning och
utvecklingschef), Anders Karlsson (Miljö- och byggnadsförvaltningen,
förvaltningschef), Hans Nilsson (VD ,Miljö&Teknik AB)
Policyn riktar sig till tjänstemän, politiker, fastighetsägare,
verksamhetsutövare, exploatörer m.fl.
Syftet med ” Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun”
Beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i
Ronneby kommun. Tydliggöra ansvarsfördelningen kring dagvatten inom
och utanför verksamhetsområde. Översiktlig redovisning av ämnen som
tillförs Ronneby dagvattensystem. Översiktlig redovisning av dagvattnets
påverkan på omgivningen. Klimatförändringarnas inverkan på Ronneby
dagvattensystem.
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Bedömning
I och med att Policy dagvattenhantering är framtagen anses Lokala
miljömålet samt åtgärder enligt Vatten- och avloppsplan vara genomförda
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-02
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta Policy
dagvattenhantering för Ronneby kommun.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S) och Helena Augustsson (MP).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy dagvattenhantering för
Ronneby kommun.
________________
Exp: Miljösamordnare, Karin Lundberg
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§ 58

Dnr 2015-000434 730

Nya taxor 2016 Äldreförvaltningen
Sammanfattning
Avgift utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp till maxavgift.
Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras avgift per timme. Timtaxan
är 0,5 procent av prisbasbeloppet, 221,50 kronor.
En övergång till ÄBIC medför att den nuvarande nivåindelningen måste
överges.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-02
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
- Nuvarande nivåindelning i taxorna avskaffas inför införande av ÄBIC
- Avgift för hemtjänst utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp till
maxavgiften, som är 1772 kronor per månad (enligt tidigare KF- beslut)
- Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,4 procent av
prisbasbeloppet
- Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet (enligt
tidigare KF-beslut)
- Äldrenämnden ges i uppdrag att återkomma med komplett
författningssamling senast till kommunfullmäktiges sammanträde i mars.
- Den nya taxan träder i kraft 2016-05-01.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Malin Norfall (S), Roger Fredriksson
(M), Peter Bowin (V), Margareta Yngvesson (S), Bo Johansson (S) och Ylva
Olsson (SD).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) och Ylva Olsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Malin Norfall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende attsats
1,4,5 och 6.
Malin Norfall (S) yrkar avslag på attsats 2.
Malin Norfall (S) yrkar att stryka fram till ”för” och byter ut 0,4 procent till
0,25 avseende attsats 3.
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Malin Norfall (S) yrkar på en attsats 7 där en utvärdering ska göras senast
efter år 2016 slut hur detta påverkats vårdtagarens avgifter och kommunens
intäkter.
Peter Bowin (V) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag till beslut avseende attsats 1,4,5 och 6 och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag till beslut avseende attsats 2 och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Malin Norfalls (S) förslag.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga B, tjugosex
ja-röster (26), tjugotvå nej-röster (22) och en (1) är frånvarande.
Propositionsordning 3
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Malin Norfalls (S)
yrkande avseende attsats 3 mot kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Malin Norfalls (S) förslag.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta fogad bilaga C, tjugosex ja-röster
(26), tjugotvå nej-röster (22) och en (1) är frånvarande.
Propositionsordning 4
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Malin Norfalls (S)
yrkande avseende attsats 7 och finner att kommunfullmäktige avslår
detsamma.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.
Nej-röst för avslag till Malin Norfalls (S) yrkande.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta fogad bilaga D, tjugotre ja-röster
(23), tjugofem nej-röster (25) och en (1) är frånvarande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- Nuvarande nivåindelning i taxorna avskaffas inför införande av ÄBIC
- Avgift för hemtjänst utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp till
maxavgiften, som är 1772 kronor per månad (enligt tidigare KF- beslut)
- Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,4 procent av
prisbasbeloppet
- Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet (enligt
tidigare KF-beslut)
- Äldrenämnden ges i uppdrag att återkomma med komplett
författningssamling senast till kommunfullmäktiges sammanträde i mars.
- Den nya taxan träder i kraft 2016-05-01
Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig till
förmån för Malin Norfalls (S) yrkande.
________________
Exp: Äldreförvaltningen
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§ 59

Dnr 2015-000251 214

Detaljplan Ronneby 25:11
Sammanfattning
Adress: Kilenområdet
Detaljplanen för Kilenområdet har varit utställd för en ny granskning under
tiden 11 december till den 31 december 2015. Myndigheter och berörda
fastighetsägare m.fl. har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenterats i
granskningsutlåtande 2 (se bilaga). Bl.a. har länsstyrelsen inte längre några
erinringar mot planförslaget. Länsstyrelsens föreslår att planbestämmelsen
a1 bör hänvisa till rapporten ”Riskbedömning och åtgärdsutredning för kv.
Kilen i Ronneby kommun, WSP 2015-12-07” för tydlighetens skull.
Komunstyrelsen anser att planbestämmelse f1 Tillbyggnader till Röd
Magasinet särskilt skall beakta byggnadens karaktärsdrag skall utgå ur
planen. Trafikverket anser att en dialog bör inledas med anledning av en nya
bro över järnvägen innan man teckna en avsiktsförklaring om fördelning av
kostnader och ansvar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 januari 2016, § xx, att
revidera planförslaget bl. a. att planbestämmelse f1 Tillbyggnader till Röd
Magasinet särskilt skall beakta byggnadens karaktärsdrag utgår ur förslaget
samt godkänner det reviderade planförslaget och skicka detsamma till
kommunfullmäktige för antagande. Ändringarna bedöms inte vara av sådan
art att en ny granskning behövs.
Fullständiga handlingar med bilagor m.m. finns på
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/kilen/
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-02
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för Ronneby 25:11 m.fl. (Kilen) upprättad den 18 maj 2015,
reviderad den 27 augusti 2015, den 22 oktober 2015 samt den 14 januari
2016.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Ronneby 25:11 m.fl.
(Kilen) upprättad den 18 maj 2015, reviderad den 27 augusti 2015, den 22
oktober 2015 samt den 14 januari 2016
________________
Exp: Miljö- och byggnadsförvaltningen
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§ 60

Dnr 2016-000003 049

Överföring av medel från fritid- och kulturnämnden till
Tekniska förvaltningen
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen ska inom kommunen vara ägare till mark,
anläggningar och lokaler och fastigheter. 2013-06-19 och 2013-12-12
beslutade Kommunfullmäktige omfördelning av budgeten med hänsyn taget
till att ett antal objekt fördes över från Fritid- och kulturnämnden till
Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen. Undantag gjordes för överföring
av Vandrarhemmet, Rydénska och Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen
54, 372 38 Ronneby.
Bedömning
I samband med att ett objekt överförs från Fritid- och kulturförvaltningens
ansvar till Tekniska förvaltningen erfordras justeringar av respektive
nämnders budgetar.
Förutom justering av budgeten ska företrädarskapet i nu gällande avtal med
Pehr Andersson, Ronneby Brunnspark Vandrarhem, Bed & Frukost
transporteras över från Fritid- och kulturförvaltningen till
Lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen.
Vid överföringen ska Fritid- och kulturförvaltningen redovisa rutiner för
arbetsuppgifter som ansvaret omfattar samt överlämna dokumentation vad
gäller service, miljötillstånd m.m.
Omfördelning av budgeten:
Internhyra
upphör
Externhyra

Tekniska
förvaltningen
377 000 kr

Fritid- och
kulturförvaltningen
-377 000 kr

-200 000 kr
177 000 kr

200 000 kr
-177 000 kr

Kommunstyrelsens beslut 2016-02-02
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
internhyran för och hyresintäkten från Vandrarhemmet, Rydénska och
Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen 54 omfördelas samt att
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företrädarskapet för hyresavtalet förs över till Lokalförsörjningsenheten,
Tekniska förvaltningen.
I samband med överföringen av objekten ska Fritid- och kulturförvaltningen
redovisa rutiner arbetsuppgifter som ansvaret omfattar och överlämna
dokumentation vad gäller service, miljötillstånd m.m.
Deltar i debatten
I debatten deltar Ylva Olsson (SD) och Roger Fredriksson (M).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att internhyran för och hyresintäkten från
Vandrarhemmet, Rydénska och Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen 54
omfördelas samt att företrädarskapet för hyresavtalet förs över till
Lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen.
I samband med överföringen av objekten ska Fritid- och kulturförvaltningen
redovisa rutiner arbetsuppgifter som ansvaret omfattar och överlämna
dokumentation vad gäller service, miljötillstånd m.m.
________________
Exp: Tekniska förvaltningen
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 61

Dnr 2015-000435 347

Ansökan avseende införlivande av fastigheter i Västra
Bökevik i Ronneby kommuns verksamhetsområde.
Sammanfattning
Västra Bökeviks VA ekonomisk förening (VBVAEF) har inkommit med en
ansökan om införlivande av fastigheter i Västra Bökevik i kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Föreningen driver sedan
sommaren 2013 ett stamledningsnät för vatten och avlopp som kan serva 24
fastigheter. Ledningsnätet projekterades och färdigställdes i nära samarbete
med Ronneby Miljö och Teknik AB. VBVAEF:s nät slutbesiktigades och
godkändes 2013-06-18. Nätet genomfört i enlighet med tekniska
specifikationer som Miljöteknik kräver för att ansluta nätet och dess
fastigheter till allmänna VA-nätet. I en ytterligare etapp för att ca ytterligare
75 fastigheter ska anslutas till VA har Ekonomiska föreningen Håanabbens
VA och Fiber genomfört samma samarbete med Miljöteknik. Denna
entreprenad är slutbesiktigad och godkänd 2015-06-17. Det är detta senare
område som omfattas av länsstyrelsens åläggande införlivande i
kommunalverksamhetsområde senast 2018-12-31
Bedömning
Föreningens ansökan har varit på remiss till Miljöteknik som menar att även
det område som ansökan gäller faller inom § 6 i vattentjänstlagen.
Miljöteknik menar att båda områden bör införlivas i verksamhetsområde
samtidigt. Detta bör dock inte ske förrän tidigast efter att garantitiden har
löpt ut dvs efter 2017-07-01. När blir beroende på vilka åtaganden
entreprenören får vid garantibesiktningen men ett beslut bör kunna tas hösten
2017 eller våren 2018. Ett införlivande sker då med marginal mot den av
länsstyrelsen satta tidsgränsen 2018-12-31.
I Vatten- och avloppsplanen antagen 2014-04-24 finns båda områdena bland
de 8 som beslutades skulle byggas ut inom en tioårsperiod och införlivas i
kommunalt verksamhetsområde. I planens bilaga 16 Riktlinjer för styrning
av privat anslutning till kommunalt VA fastslås att för de områden som
ligger inom utbyggnadsgrupp 1 och 2 (år 0-20) i utbyggnadsplanen gäller att
samtliga fastigheter inom området skall ha servis framdragen till
fastighetsgräns.
Tidigast 2 år efter slutbesiktning (garantitidens utgång) skall området
införlivas i verksamhetsområde för allmän VA-anläggning.
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De fastigheter som inte är registrerade i samfälligheten, vid datum för
bildande av verksamhetsområde kommer att anvisas anslutningspunkt och
debiteras av kommunfullmäktige beslutad anläggningsavgift.
Mot bakgrund av vad som står i VA-planen och vad Miljöteknik har framfört
i sitt yttrande föreslås att båda områdena hanteras samtidigt och att
kommunfullmäktige fattar beslut om införlivande i VA-verksamhetsområde
först efter garantibesiktning är genomförd och eventuella åtaganden är
genomförda av entreprenören. Ett sådant beslut bör kunna fattas senast under
våren 2018
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-02
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
överlämna ovanstående som svar på Västra Bökevik VA ekonomiska
förenings ansökan och ge kommunledningsförvaltnigen i uppdrag att bevaka
frågan så att kommunfullmäktige kan besluta om verksamhetsområde för
vatten och avlopp vid lämplig tidpunkt efter 2017-07-01.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ovanstående som svar på Västra
Bökevik VA ekonomiska förenings ansökan och ge
kommunledningsförvaltnigen i uppdrag att bevaka frågan så att
kommunfullmäktige kan besluta om verksamhetsområde för vatten och
avlopp vid lämplig tidpunkt efter 2017-07-01.
________________
Exp: Kommunledningsförvaltningen, Anna-Karin Sonesson
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§ 62

Dnr 2014-000174 101

Förslag förändrad koncernstruktur
Sammanfattning
När kommunen väljer att bedriva verksamhet i aktiebolag är det viktigt att
kommunen är en aktiv ägare. Att vara aktiv ägare innebär bland annat att
löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets strategier
och mål, hur dessa passar in i kommunens övriga verksamhet samt hur
bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning.
Ändringarna i kommunallagen som trädde i kraft 1/1 2013 innebär förstärkt
uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över de kommunala bolagen. Dessa
förändringar har gett anledning att se över den kommunala
koncernstrukturen och hur ägaren, Ronneby kommun, genom styrelsen i
koncernmoderbolaget AB Ronneby Helsobrunn, kan utöva en mer aktiv
styrning av de kommunala bolagen.
Ett sätt som kan förbättra både kommunstyrelsens uppsiktsplikt och
underlätta en aktiv ägarstyrning av samtliga kommunala bolag, är att
införliva AB Ronnebyhus i den kommunala bolagskoncernen. Styrelsen i AB
Ronneby Helsobrunn och kommunstyrelsen är normalt samma
förtroendevalda.
Styrelserna i AB Ronneby Helsobrunn och AB Ronnebyhus har lämnat
yttrande till förslaget och har inget att erinra mot införliva AB Ronnebyhus i
bolagskoncernen
Bedömning
För AB Ronnebyhus ger förslaget en tillhörighet i kommunkoncernen, tydlig
struktur för rapportering och dialog med ägaren. Rapportering mellan
dotterbolag och kommunen skulle kunna formaliseras via moderbolagets
styrelse. Styrelsen i moderbolaget består normalt av kommunstyrelsens
ledamöter. Detta ger fördelar i form av kort informationsväg mellan bolag
och den kommunala verksamheten, goda möjligheter att samordna frågor
som berör flera bolag samt underlättar samordning ur ett
kommunkoncernperspektiv.
Det finns argument att en äkta bolagskoncern ger möjlighet att föra medel
mellan bolagen. Det är normalt korrekt men när det gäller allmännyttiga
bostadsbolag finns begränsningsregler som gör att argumentet är mindre
relevant. Undantag finns för realisationsvinster vid försäljning av fastigheter
och vissa sociala insatser.
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KPMG utredde för något år sedan de ekonomiska konsekvenserna av att
införliva AB Ronnebyhus i bolagskoncernen. Man skrev då:
Koncernbidragsförutsättningar kommer att vara uppfyllda fr o m år 2015 om
ägarskifte sker under år 2014 med följande begränsningar:
Den del av underskott i AB Ronnebyhus t o m år 2013 som överstiger den
dubbla ersättningen för aktierna, får inte dras av. Underskottet i AB
Ronnebyhus ligger t o m räkenskapsåret 2013 på 6 692 tkr. Med den
föreslagna köpeskillingen om 4 mkr är inte begränsningsregeln aktuell.
AB Ronnebyhus kommer inte att kunna kvitta mottagna koncernbidrag mot
sina gamla underskott de, efter ägarskiftet, följande fem räkenskapsåren.
Däremot får bolaget kvitta sina egna överskott mot egna underskott. Om
ägarförändringen sker under 2014 upphör koncernbidragsspärren fr o m år
2020. Förutsatt att bolaget inte behöver ta emot några koncernbidrag de
kommande fem åren är begränsningsregeln inte aktuell.
Utredningens synpunkter är fortfarande relevanta även om det gått något år
sedan utredningen.
När det gäller allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns
begränsningar i vilka värdeöverföringar (t ex utdelningar) som får göras till
ägaren. Koncernbidrag som lämnas av AB Ronnebyhus omfattas också av
dessa värdeöverföringsregler. Reglerna gäller oavsett om kommunen är
direkt ägare eller om bolaget ingår i bolagskoncernen.
Med det förslag till ägarskifte som föreslås beräknas det inte uppstå några
negativa ekonomiska konsekvenser av att AB Ronnebyhus införlivas i den
kommunala bolagskoncernen. Fördelarna förväntas bli tydligare
rapporterings- och ledningsstruktur, bättre koncernsamordning och snabbare
beslutsvägar.
Förvärvet bör ske genom AB Ronneby Helsobrunn förvärvar aktierna av
Ronneby kommun. Köpeskillingen föreslås uppgå till nominellt aktievärde
(4 mkr), lika i kommunen bokfört värde. Finansiering kan ske genom att AB
Ronneby Helsobrunn lånar 4 mkr externt. Inga skattekonsekvenser beräknas
uppstå för överlåtelsen av aktierna. Ingen reavinst uppstår i kommunen då
köpeskillingen motsvarar det bokförda värdet.
Nuvarande kommunkoncernstruktur:
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Bolagskoncern

Förslag till ny kommunkoncernstruktur:

Bolagskoncern

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn har i yttrande inget att erinra mot
förslaget.
Styrelsen i AB Ronnebyhus har i yttrande inget att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-02
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
Kommunfullmäktige beslutar att aktierna i AB Ronnebyhus ska överlåtas till
AB Ronneby Helsobrunn för köpeskilling motsvarande bokfört värde, 4 mkr.
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för AB
Ronneby Helsobrunn ökas med 4 mkr till 96,9 mkr.
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Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunens utsedda ombud på
bolagsstämma i AB Ronneby Helsobrunn att rösta för ett förvärv av samtliga
aktier i AB Ronnebyhus.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V) och Roger Fredriksson (M).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 Aktierna i AB Ronnebyhus ska överlåtas till AB Ronneby
Helsobrunn för köpeskilling motsvarande bokfört värde, 4 mkr.
 Den kommunala borgensramen för AB Ronneby Helsobrunn ökas
med 4 mkr till 96,9 mkr.
 Ge i uppdrag till kommunens utsedda ombud på bolagsstämma i AB
Ronneby Helsobrunn att rösta för ett förvärv av samtliga aktier i AB
Ronnebyhus
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
________________
Exp: AB Ronnebyhus
AB Ronneby Helsobrunn
Ekonomienheten, Johan Sjögren
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§ 63

Dnr 2014-000350 001

Ny varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby
kommun (plats och organisation)
Sammanfattning
För att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara dagens
kommunikationsmöjligheter och stärka Ronneby kommuns varumärken
presenterar informationsavdelningen en varumärkesplattform. Den har fokus
på organisationens varumärke Ronneby kommun och platsens varumärke
Ronneby – den moderna kurorten.
De två varumärkena används redan av den kommunala organisationen och
varumärkesplattformen håller fast vid båda men tydliggör användandet och
förhållningssättet.
Både varumärkena bygger på en gemensam grafisk idé men har unika
grafiska utformningar. Varumärkesplattformen behövs även för att föra ihop
två politiska beslut angående kommunikation och marknadsföring i Ronneby
kommun (KF § 96/2007 och KS § 134/2012).
Bedömning
Underlaget till varumärkesplattformen utgörs av intervjuer och workshops
med flera olika grupper av kommuninvånare och kommunanställda,
remissvar från våra kommunala remissinstanser och svar på flera
återremisser.
Metoden som används för att beskriva Ronneby kommuns platsvarumärke
Ronneby – den moderna kurorten kallas Identity Tool Kit, ITK, och har
utvecklats av kommunikationsbyrån Kreation i samarbete med
Linnéuniversitet. Beskrivningen av organisationsvarumärket Ronneby
kommun bygger på analys och profilarbete från det politiskt fastställda
visionsdokumentet och tillhörande målformuleringar enligt budget 2015.
Den grafiska profilen är en del av plattformen. Färger, former och känslan i
profilen har växt fram ur en gedigen analys som beskrivs i bilaga 3. Båda
varumärkena bygger på en gemensam grafisk idé men har unika
utformningar för att på bästa möjliga sätt förstärka effekterna av varandra.
Totalt har cirka 180 personer, chefer och medarbetare på alla förvaltningar,
invånare, näringsidkare, föreningsaktiva, ungdomar, nyinflyttade och
politiker deltagit i arbetet under perioden mars 2013 - augusti 2015.
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Under sommaren 2015 har arbetet fokuserats på att förtydliga innehållet i
förslaget som presenterades i KS den 7 april 2015 (KS § 110/2015). Detta
för att plattformen ska kunna användas som ett värdefullt verktyg av många
och för att kunna ge en så realistisk och mångfacetterad bild av Ronneby
som möjligt.
Ett flertal frågor har också besvarats som till exempel om en införandeplan
med tillhörande preliminär kostnadskalkyl (bilaga 4).
Remissvaren presenteras i form av en samrådspresentation (bilaga 2).
Varumärkesplattformen och den grafiska profilens kärnvärden är en
vidareutveckling av ursprungsförslaget med hänsynstagande till remissvaren,
ett prioriteringsarbete i form av två workshops och kompletteringar efter
återremissen.
Varumärken byggs inifrån och vårt utgår från en gemensam
varumärkesplattform som beskriver vad vi vill och vad vi står för. Den
skapar nödvändiga förutsättningar för att stärka bilden av Ronneby kommun
som en bra och attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Detta enligt visionsoch målformuleringarna i gällande budgetdokument för Ronneby kommun.
Plattformen ska även tydliggöra förhållandet mellan Ronneby kommuns två
befintliga varumärken Ronneby kommun och Ronneby – den moderna
kurorten. Båda ingår i plattformen och kommer även i fortsättningen att
användas av den kommunala organisationen.
Plattformen och den grafiska profilen är ett dagligt verktyg för alla
kommunens verksamheter som arbetar med utåtriktad kommunikation och
marknadsföring. Den ger underlag till beslut i kommunikationsfrågor som
rör den kommunala organisationen, både vid intern och extern
kommunikation. Plattformen ska även kunna användas vid övergripande
kommunikationsfrågor där olika delar av kommunkoncernen samverkar.
Varumärkesplattformen innehåller rekommendationer i
kommunikationsfrågor för att stärka platsens attraktivitet när kommunen
samverkar med externa aktörer, både privat och offentlig verksamhet.
Varumärkesplattformen och den grafiska profilen är ett beslutsunderlag som
ska ge vägledning till kommunikatörer, informatörer, webbredaktörer,
marknadsförare och chefer inom den kommunala organisationen.
Även externa aktörer som näringsliv och föreningsliv i Ronneby kan
använda den delen av varumärkesplattformen som berör varumärket
Ronneby – den moderna kurorten.
Varför behöver vi ha en varumärkesplattform?
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Vi har i dagsläget två politiska beslut som styr kommunikations- och
marknadsföringsarbetet inom Ronneby kommun (KF § 96/2007 och KS §
134/2012). Beslutet i KS i april 2012 slog fast att marknadsföringsarbetet för
platsen Ronneby kommun ska genomföras under varumärket Ronneby – den
moderna kurorten.
Som en följd av beslutet krävs en samordning av KF-beslutet från 2007 med
KS-beslutet från 2012 som reder ut förhållningssättet och de olika
användningsområdena för våra nuvarande kommunala varumärken Ronneby
kommun och Ronneby – den moderna kurorten.
I analysarbetet ingår tidigare erfarenheter från kommunikationssatsningar
som till exempel näringslivsprojektet ”Ronneby – den moderna kurorten”
och jubileumssatsningen från 1987 ”Hjärtat i Sveriges trädgård”.
Vissa detaljer från tidigare arbeten är djupt rotade inom kommunen och bär
tydliga positiva associationer för befintliga och framtida målgrupper. Därför
ingår dessa i varumärkesplattformen och inte minst i den grafiska profilen.
Den gemensamma plattformen gör det möjligt att berätta den egna historien
inom en gemensam ram. För målgruppen skapar det en tydlighet kring
avsändaren och ger relevant och mångfacetterat innehåll. Avsändaren får
hjälp med inramningen av berättelsen och kan lägga mer tid och resurser
genom att på ett kreativt sätt målgruppsanpassa sitt budskap.
Hur ser omvärlden på oss i Ronneby kommun? Vilken image har vi?
Som en del i återremissen önskades förtydliganden kring omvärldens bild av
vår plats, d v s imagen som platsen Ronneby kommun har bland personer
som inte bor eller verkar här. Generellt gäller att omvärldens (anm.
omvärlden i Sverige) bild av Ronneby är positiv. Som många mindre eller
mellanstora kommuner i Sverige är vår utmaning att vi är ganska okända.
Associationer som nämns är Ronneby Brunn/Brunnspark, kust och
spa/kurort. I bilaga 3 finns mer detaljerad information.
När använder vi varumärket Ronneby kommun och när Ronneby – den
moderna kurorten?
Den konkreta kommunikationsinsatsen styr vilket av våra varumärken som
kommer att användas. Generellt gäller dock att varumärket Ronneby
kommun används i de flesta fall när Ronneby kommun kommunicerar som
myndighet, arbetsgivare eller organisation.
När Ronneby kommun marknadsför platsen Ronneby tillsammans med
privata och offentliga aktörer och föreningsliv används i de flesta fall det
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gemensamma varumärket Ronneby – den moderna kurorten. Det kommer att
finnas kommunikationsinsatser som hamnar i ett mellanläge där
avsändarfrågan behöver processas fram. I varumärkesplattformen nämns
konkreta exempel.
Hur kan vi styra platsvarumärket ”Ronneby” i framtiden?
Varumärkesplattformen som presenteras här är färskvara. Platsens
varumärke behöver vårdas och utvecklas utifrån Ronneby kommuns
övergripande mål- och visionsdokument.
Därför föreslår informationsavdelningen att tillsätta en styrgrupp för
utvecklingen av platsvarumärket Ronneby – den moderna kurorten. Med
fördel består denna styrgrupp av kommunens ledande politiker, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Informationsavdelningen presenterar årligen analyser och förslag på
lämpliga åtgärder för att stärka Ronnebys platsvarumärke.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter beslut om finansieringen.
Att vårda och utveckla Ronneby kommuns varumärke som organisation
Ronneby kommun ligger inom ramen av det befintliga mandatet för
informationsansvaret inom respektive verksamhet. Men lämpligen
samordnas detta ansvar inom en tjänstemannaledningsgrupp under
kommundirektörens övergripande ansvar.
Vad kostar varumärkesplattformen och ändringarna i den grafiska profilen?
Arbetet har hittills kostat 182 tkr. Bilaga 4 redogör för mer detaljerad
information. Utöver kostnadskalkylen innehåller bilaga 4 även en kortfattad
införandeplan. En utförlig variant är framtagen med rekommendationer till
respektive ansvarig verksamhet. Rekommendationen från
informationsverksamheten är ett stegvis införande med fokus på några
centrala (mest synliga) element som ska införas till ett fast datum. Samma
förfarande har visat sig fungerande bra i andra kommuner i Sverige, senaste
exempel är Eskilstuna
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-02
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
- anta Ronneby kommuns varumärkesplattform
- anta Ronneby kommuns grafiska profil enligt variant 2 i underlaget
- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare
utvecklingen av platsens varumärke Ronneby – den moderna kurorten.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Tommy
Andersson (S), Nils Ingmar Thorell (L), Lova Necksten (MP), Erik Ohlson
(V), Roger Fredriksson (M), Anna Carlbrant (RP), Malin Norfall (S) och
Mats Paulsson (C).
Yrkanden
Peter Bowin (V) yrkar att bifall till att anta Ronneby kommuns grafiska
profil enligt variant 2 i underlaget men utan förändring av stadsvapnets
logga.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Tommy Andersson (S) och Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till Peter
Bowins (V) yrkande.
Lova Necksten (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag enligt attsats
1 och 3, och avseende attsats 2 att anta Ronneby kommuns grafiska profil
enligt variant 1 i underlaget.
Anna Carlbrant (RP) yrkar bifall till Lova Neckstens (MP) yrkande.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut..
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på strecksats 1 och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition kommunstyrelsens
förslag till beslut mot Lova Neckstens (MP) yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Lova Neckstens (MP) förslag.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga E, fyrtioen
ja-röster (41), sju nej-röster (7) och en (1) är frånvarande.
Propositionsordning 3
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Peter Bowins (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
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Ja-röst för bifall till Peter Bowins (V) förslag
Nej-röst för avslag till Peter Bowins (V) förslag.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga F, tjugoen
ja-röster (21), tjugosju nej-röster (27) och en (1) är frånvarande.
Propositionsordning 4
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på strecksats 3 och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- anta Ronneby kommuns varumärkesplattform
- anta Ronneby kommuns grafiska profil enligt variant 2 i underlaget
- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare
utvecklingen av platsens varumärke Ronneby – den moderna kurorten
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp: Informationsenheten, Heike Rosenqvist
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 64

Dnr 2016-000101 214

Ändring av detaljplan för Kv Nils
Sammanfattning
Gällande detaljplan för Nils 9 medger användningen kontor. Sedan
Swedbank flyttade sin verksamhet till annan lokal har det blivit aktuellt att
hyra ut lokalerna för handel. Vilket innebär att detaljplanen behöver ändras.
Bedömning
Gällande detaljplan tillåter endast användningen Kontor för Nils 9 (Fd
Swedbank). Det är nu aktuellt att hyra ut lokalen för t ex handel. Ändringen
innebär att användningen blir bostäder, handel och kontor inom hela
kvarteret. Vilket också bekräftar pågående användning. Planändringen är inte
av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och
antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen är att det går att
göra en ändring av planen enligt begränsat standardplanförfarande
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-02
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra mot förslag till
ändring av detaljplan för Kv Nils.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att delegera beslutet att anta
planen till Miljö-och byggnadsnämnden enligt PBL 5:27.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutet att anta planen till Miljöoch byggnadsnämnden enligt PBL 5:27
________________
Exp: Miljö- och byggnadsförvaltningen
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§ 65

Dnr 2016-000067 310

Tilläggsäskande Reddvägen
Sammanfattning
I investeringsbudget för 2016 finns 2,0 mkr avsatta för stabilitetsåtgärder för
den del av Reddvägen som under 2015 rasade. I samband med upphandling
av åtgärden visar det sig att tilläggsanslag erfordras för genomförandet.
Bedömning
I den kalkyl som upprättats av konsultfirma kalkyleras åtgärden till 1,5 mkr,
varför Tekniska förvaltningen efter påförande av oförutsedda kostnader och
byggherrekostnader äskade 2 mkr till genomförandet. Baserat på de anbud
som inkommit inom ramen för pågående upphandling kan inte Tekniska
förvaltningen slutföra upphandlingen utan tilläggsanslag om 2 mkr. Några
enklare åtgärder än de nu projekterade bedöms i dagsläget inte realistiska att
genomföra.
Tidsmässigt och miljökravsmässigt är projektet beroende av möjlighet till
igångsättning, varför upphandlingen snarast behöver slutföras
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att pga tidsaspekten i projektet
direkt föreslå kommunfullmäktige besluta att tilldela investeringsmedel om 2
mkr i tilläggsanslag till projektet Stabilitetsåtgärder Reddvägen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela investeringsmedel om 2 mkr i
tilläggsanslag till projektet Stabilitetsåtgärder Reddvägen
________________
Exp: Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten, Anna-Lena Andersson
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§ 66

Dnr 2016-000124 192

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Nicolas Westrup (SD) angående internt
kommunikationssystem i våra skolor.
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup (SD) har lämnat in följande
motion angående internt kommunikationssystem i våra skolor.
Klimatet i våra skolor runt om i Sverige har tyvärr under de senaste åren
hårdnat betydligt och våld i skolan är något vi alla måste göra allt som står i
vår makt för att minimera.
Sverigedemokraterna i Ronneby anser att det är viktigt at vi står väl
förberedda innan det händer något allvarligt i våra skolor. Extremism av alla
dess sorter har dessvärre ökat i hela Europa. Skolskjutningar och andra
allvarliga händelser sker nu allt oftare och dessutom i vår direkta närhet.
Frågan vi som ansvariga politiker måste ställa oss är inte om det händer utan när händer det, och vad kan vi göra för att minimera skadorna!?
Fredagen den 23 oktober 2015 vaknade Trollhättan upp till det som kan vara
tidernas värsta våldsdåd på en svensk skola. Totalt tre personer dödades inkl.
den 21 årige gärningsmannen i skolan under torsdagen. Resultatet hade
troligen blivit dystrare om gärningsmannen istället hade haft ett skjutvapen
och om polisen inte varit på plats så snabbt.
Även Finland har utsatts för allvarliga händelser, senast 2008 då en 22-årig f
d elev på en yrkesskola i Kauhajoki sköt ihjäl tio personer innan han sedan
tog sitt liv. Bara året innan sköt en 18-årig elev på Jokelaskolan ihjäl nio
personer inklusive sig själv.
Enligt Daniel Ferray inom Polisen, visar studier att det bästa och mest
effektiva sätt att skydda sig mot gärningsmän som redan finns i skolområdet,
är genom en "lockdown" som innebär att alla läser in sig i sina klassrum istället för att springa runt i korridorer för att fly. För att snabbt kunna
komma ut med information om "lockdown" behövs ett fungerande
internkommunikationssystem i samtliga skolor.
Lät oss göra allt vi kan för att slippa vakna upp till det Trollhättan gjorde den
23 oktober 2015.
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Sverigedemokraterna anser att säkerheten i skolorna måste höjas och föreslår
därför kommunfullmäktige
Att: Ge lämplig nämnd i uppdrag att utreda om det finns fungerande
internkommunikationssystem i våra kommunala skolor samt redovisa
resultatet till kommunstyrelsen.
Att: Kommunfullmäktige beslutar att så fort det är möjligt införa regler för
ett fungerande kommunikationssystem i alla våra kommunala skolor.
Att: Ge lämplig nämnd i uppdrag att kontakta samtliga friskolor i Ronneby
kommun för att framföra en önskan om att även friskolorna ser över sina
interna kommunikationssystem.
Att: Kommunfullmäktige beslutar om att alla skolor i Ronneby kommun
skall ha ett fungerande internkommunikationssystem så fort det är möjligt.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden
för vidare hantering.
________________
Exp: Utbildningsnämnden
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§ 67

Dnr 2016-000133 101

Anmälan av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Malin Norfall (S) och
Bo Johansson (S) angående utredning och beslut om
att alla tjänster utannonseras på arbetsmåttet heltid
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamöterna Malin Norfall (S) och Bo Johansson (S)
har lämnat in följande motion angående utredning och beslut om att alla
tjänster utannonseras på arbetsmåttet heltid.
Ronneby Kommun står inför ett ökat rekryteringsbehov av medarbetare för
att ersätta de som går i pension och för att möta ökade behov av välfärd.
Heltid som norm i välfärden är en framtidsfråga och en jämställdhetsfråga.
Förekomsten av deltid kombinerat med delade turer är relaterat till
kvinnodominerade yrken. Att erbjuda deltidstjänster är inte modernt och
kommunen framstår inte som en attraktiv arbetsgivare. För att vara en
attraktiv arbetsgivare ska alla tjänster utannonseras på heltid, hundra procent.
Ronneby kommun ska därför under 2016 utreda och besluta att alla
tjänsterutannonseras på arbetstidsmåttet heltid.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

57(57)

