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Sammanträdesdatum

2016-04-28
Kommunfullmäktige

Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 18:00

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2016-04-19 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2016-04-19 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2016-04-20 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2016-04-21.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Anders Bromée (M) och Malin Månsson (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Ronneby 2016-05-09 kl. 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 155-190

Anna-Clara Eriksson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (L)

Christoffer Stenström (M) § 167 delvis

Justerare

Anders Bromée (M)

Malin Månsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans
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2016-04-28

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-09

Datum då anslaget tas ner
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Anna-Clara Eriksson
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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) *
Lennarth Förberg (M) *
Birgitta Lagerlund (M) *
Claes Diurhuus-Gundersen (M),
§§ 155-173 *
Anders Lund (M) *
Christer Stenström (M) *
Kenneth Michaelsson (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) *

* Ej § 167 delvis

Kerstin Haraldsson (C) är tjänstgörande ersättare för Tim Svanberg (C) *
Nils Nilsson (S) är tjänstgörande ersättare för Magnus Pettersson (S) *
Margareta Yngvesson (S) är tjänstgörande ersättare för Monika Lindqvist (S) *
Haide Friberg (SD) är tjänstgörande ersättare för Therese Lagerkvist (SD)
Magnus Persson (M) är tjänstgörande ersättare för Claes Diurhuus-Gundersen (M)
§§ 174-190
* Ej § 167 delvis

Justerandes sign

Annette Rydell (S) *
Ola Robertsson (S) *
Jan-Eric Wildros (S) *
Ingrid K Karlsson (S) *
Stefan Österhof (S) *
Marie Olsson (S) *
Thomas Svensson (S) *
Kranislav Miletic (S) *
Lindis Ohlsson (S) *
Peter Bowin (V) *
Angela Leyton (V)
Erik Ohlson (V), §§ 168-190
Lova Necksten (MP) *
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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Övriga närvarande
Ersättare

Magnus Persson (M), tjänstgörande § 167 delvis
Kenth Carlsson (M), tjänstgörande § 167 delvis
Bengt Holm (C), tjänstgörande § 167 delvis
Johannes Chen (OBT KD), tjänstgörande § 167 delvis
Rune Kronkvist (S), tjänstgörande § 167 delvis
Ann-Margret Olofsson, (S) tjänstgörande § 167 delvis

Tjänstemän

Magnus Widén, Anna-Clara Eriksson och Hans Ringström

Övriga

JanAnders Palmqvist (S)
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§ 155

Dnr 2016-000006 101

Justering av dagordningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att
Erik Ohlsson (V) är frånvarande men att han senare kommer att närvara vid
sammanträdet. Punkt 8 i föredragningslistan, Besvarande av Erik Ohlssons
interpellation ställd till Roger Fredriksson (M) angående kommunens
åtagande för en hållbar miljö, behandlas när Erik Ohlsson har anlänt.
Den interpellation, som ställts till miljö- och byggnadsnämndens ordförande
Knut Svensson (C) från kommunfullmäktigeledamoten Erik Ohlson (V)
angående nämndens möjlighet att fullgöra sin plikt som tillsynsmyndighet,
skulle enligt fullmäktiges beslut den 31 mars 2016 (§ 80, dnr KS 2016/208)
ha besvarats vid dagens sammanträde. På grund av sjukdom kommer svar
istället att lämnas vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016.
Punkt 24 i föredragningslistan, Komplettering av utredningen Fastighetsnära
Insamling (FNI), omfattar ett förslag från Ronneby Miljö & Teknik AB:s
styrelse som inte har beretts av kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar att ärendet Komplettering av
utredningen Fastighetsnära Insamling (FNI) med det förslag Ronneby Miljö
& Teknik AB:s styrelse överlämnat, ska tas upp till behandling utan
föregående beredning.
Propositionsordning
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
om behandling av ärendet Komplettering av utredningen Fastighetsnära
Insamling (FNI) utan föregående beredning, och finner att
kommunfullmäktige enhälligt bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet Komplettering av utredningen
Fastighetsnära Insamling (FNI) med förslaget från Ronneby Miljö & Teknik
AB:s styrelse ska avgöras utan föregående beredning.
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Kommunfullmäktige noterar justeringen beträffande behandlingen av Erik
Ohlssons (V) interpellation till protokollet.
________________
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§ 156

Dnr 2016-000016 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att
inga frågor har ställts.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.
________________
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§ 157

Dnr 2016-000229 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, Mats Olsson (MP)
Sammanfattning
Mats Olsson (MP) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Mats Olsson (MP) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Protokoll ges in till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för
utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
________________
Exp:
Mats Olsson
Länsstyrelsen i Blekinge län
Personalenheten
Ekonomienheten
SUS-enheten
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§ 158

Dnr 2016-000239 109

Anmälan av medborgarförslag från Birgit Elgh
angående en hundrastplats i Listerby
Birgit Elgh har lämnat in följande medborgarförslag angående inrättande av
en hundrastplats i Listerby.
Sammanfattning
En hundrastplats skulle uppskattas av många hundägare i Listerby.
Under vår och sommar får inga hundar vara lösa, så det vore bra med ett
inhägnat område.
Ett ställe som skulle passa och inte stör omgivningen är bakom tennisbanan.
Där finns en del träd som skadats av senaste stormen och behöver tas om
hand.
Jag såg på TV att kommunen anställt nyanlända som arbetar med röjning och
naturvård, detta arbete med röjning och. stängsling vore ett bra arbete för
dessa.
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Birgit Elgh
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§ 159

Dnr 2016-000236 109

Anmälan av medborgarförslag från Eva Lind angående
etablering av ett utegym/parkour i Brunnsparken
Eva Lind har lämnat in ett medborgarförslag angående etablering av ett
utegym/parkour i Brunnsparken.
Sammanfattning
För att göra Brunnsparken än mer attraktiv föreslår jag att kommunen
etablerar ett utegym/parkour. Jag föreslår att detta placeras på Silverplanen,
alldeles nedanför tennisbanorna.
Se bilagor på olika exempel som kan komma ifråga.
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till fritid- och kulturnämnden.
________________
Exp:
Eva Lind
Fritid- och kulturnämnden
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§ 160

Dnr 2016-000238 109

Anmälan av medborgarförslag från Susanne Borg
angående elevernas läsårsstart under vecka 34
Susanne Borg har lämnat in ett medborgarförslag angående att lägga
elevernas läsårsstart under 34, exempelvis på onsdagen.
Sammanfattning
Jag vill ge som förslag att elevernas läsårs start är under vecka 34,
exempelvis på onsdagen. I år (2016) börjar eleverna redan måndagen den
15 augusti.
Det är jättesvårt att motivera eleverna inne i klassrummet när det är strålande
sol och värme ute, vilket det ofta är runt den 15 augusti. Det är dessutom
tufft för många elever att starta skolan på en måndag. Om skolstart istället är
en onsdag räcker orken precis fram till helgen.
För att få ihop rätt antal dagar i skolan kan skolavslutningen skjutas upp en
vecka eller minska ner på det långa jullovet.
Jag som arbetar som lärare förväntas att börja jobba den 8 augusti i år. Inget
kul! Jag vill hellre vara ledig ett par veckor i början av augusti än mitten på
juni.
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till utbildningsnämnden.
________________
Exp:
Susanne Borg
Utbildningsnämnden
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§ 161

Dnr 2016-000269 109

Anmälan av medborgarförslag från Tine Bøthun
angående återplantering av prydnadsträd på
Vierydsvägen
Tine Bøthun har lämnat in ett medborgarförslag angående återplantering av
prydnadsträd på Vierydsvägen nr 38-44.
Sammanfattning
En rad av prydnadsträd på 18-20 st. har tagits bort p. g.a. ålder och sjukdom.
Jag föreslår plantering av nya träd i lagom storlek på platsen för att undvika
en utarmning av Ronneby som trädgårdsstad. Lämpligt är träd som blommar
på våren och/eller har bär på hösten.
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Tine Bøthun
Kommunstyrelsen
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§ 162

Dnr 2016-000241 109

Anmälan av medborgarförslag från Susann Johnsson
angående en gångbrygga vid Skärsjön
Susann Johnsson har lämnat in ett medborgarförslag angående byggande av
en gångbrygga vid Skärskön.
Sammanfattning
Jag föreslår ett byggande av en gångbrygga vid den delen av Skärsjön där
det går en stig precis vid E22.
Om man i dagsläget vill gå, jogga runt Skärsjön måste man i ca 75m gå
precis bredvid körbanan på E22. Där finns ett körräcke, men den fina
helheten av naturen, sjön går förlorad. Det upplevs också väldigt otryggt
med bilarna swishandes förbi i hög hastighet väldigt nära.
Nedanför slänten hade en gångbrygga kunnat byggas och förankras i slänten
i kanten på sjön, ca 50m.
Jag tror att det fina naturområdet vid Skärsjön hade uppskattats ännu mer.
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen/tekniska förvaltningen.
________________
Exp:
Susann Johnsson
Tekniska förvaltningen
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§ 163

Dnr 2016-000253 109

Anmälan av medborgarförslag angående utveckling av
Jernvallsområdet en ekonomisk möjlighet.
Tomas Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag angående utveckling av
Jernvallsområdet som en ekonomisk möjlighet.
Sammanfattning
Inom Ronneby kommun genomförs olika utredningar, diskussioner, förslag
mm för att utveckla kommunens möjligheter att bedriva mer idrott för fler.
Många av de förslag som har lyfts fram har varit kostnadsdrivande, när det
gäller investeringen. Många gånger har man genomfört undersökningar just
enbart för att se kostnaden att anlägga ytterligare en träningsyta, utan att ta
hänsyn till den verkliga driften och underhållet.
När man ser på att anlägga ytterligare en träningsyta, måste man ta hänsyn
till fler aspekter än enbart platsen och framförallt investeringen i sig.
Det framhålls olika satsningar på kommunens anläggningar, allt ifrån att
bygga nytt, flytta eller rent av projektera på en helt ny plats.
Innan man väl har bestämt sig bör man vända på alla möjligheter till att få en
bra lösning, till en låg investering med en låg och acceptabel driftskostnad.
Förslag
I kommunen finns det en fullstor konstgräsplan, dvs den har godkända mått
för att möta Svenska Fotbollsförbundets krav för att spela matcher på
elitnivå, även att kunna arrangera landskamp mm.
Konstgräsplanen är på Jernvallen, där det finns bra och tilltagna ytor för att
kunna drifthålla den vintertid (rejäla ytor runt planen, rejäla ytor bakom
kortsidorna för att kunna ta bort snö under vintertid). Under en vinter med
snö, blir det otroliga mängder snö som ska hanteras.
Nuvarande konstgräsplan har använts flitigt och börjar komma till åren.
Konstgräsplan är i den tiden att man måste byta ut underlaget för att kunna
matcha de krav som ställs.
Förslaget går ut på att byt ut nuvarande konstgräs och lägg helt nytt på
Jernvallen. Säkerställ att underhållet och driften följer de råd och direktiv
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som finns för att den ska hålla länge (tyvärr så höll kommunen inne med att
lägga på nytt granulat, så att konstgräset vek ner sig, man kompletterade för
sent med granulat).
Ta upp det gamla konstgräset och lägg det på Jernvallens grusplan (bakom
ishallen). Det gamla konstgräset kan fortfarande användas som träningsyta
och för matcher till våra ungdomslag.
Vad vinner Ronneby kommun på detta?
Att byta konstgräset på Jernvallen är egentlige enbart att ta upp det gamla
och lägg på nytt eftersom markarbetet redan är klart, dvs ingen kostnad för
markarbete.
Flytta det gamla konstgräset från A-planen ner till grusplanen innebär inga
transportkostnader, utan enbart en omläggning.
Grusplanen på Jernvallen år av en sådan beskaffenhet att det blir ett mindre
markarbete som i stort enbart handlar om att bygga en asfaltskant motsv.
runt planen så att konstgräset inte flyttar sig. Bedömer att detta markarbete är
ett mycket, mycket billigare alternativ än all de olika förslag man har tittat på
fram till idag.
Den största vinsten kommer att vara i drift och underhåll. Med två
konstgräsplaner sidan om varandra, behöver man inte investera i ytterligare
maskiner (traktorer, maskiner, redskap mm), eller bygga nya garage och
förråd för miljontals kronor. Dessutom kan samma personal som idag sköter
nuvarande konstgräsplan även sköta plan nummer två.
Med dagens rörlighet i samhället är det inga problem att ha
konstgräsplanerna samlade för att få en rejäl anläggning. Dessa
förutsättningar finns redan på Jernvallen.
Avslutning
Det förekommer olika förslag på olika idrottsanläggningar, men kommunen
måste även ta med kostnadsbilden för både investering, drift och underhåll
för att få en helhet, där effektiv drift måste vägas in.
Vill man utveckla området finns det goda möjligheter att bygga ytterligare
omklädningsrum mm, som byggs ihop med ishallens framsida, för det är ju
där lagen anländer. Med en helhet med ishallen kan säkert
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omklädningsrummen som är på gaveln helt och hållet användas till
fotbollsföreningarna.
Ovanstående förslag skulle innebära att Ronneby kommun får en anläggning
som inte finns i Blekinge idag, dessutom till en låg investering samt en
driftskostnad som inte ökar till det dubbla som om man har två
konstgräsplaner på två helt skilda platser.
Man ska vara medveten om att nuvarande konstgräs på Jernvallen måste
bytas för att hålla de krav som ställs vid matcher, arrangemang mm, vilket
innebär att kommunen ändå har en kommande kostnad på nytt konstgräs. Ta
tillfället och använd det gamla konstgräset till träningsyta, matchyta till
ungdomslagen i Ronneby kommun.
Denna lösning frigör ekonomiska medel till andra satsningar på andra
idrottsanläggningar inom Ronneby kommun.
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till fritid- och kulturnämnden.
________________
Exp:
Tomas Nilsson
Fritid- och kulturnämnden
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§ 164

Dnr 2016-000265 759

Anmälan av interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Roger Fredriksson (M) från
kommunfullmäktigeledamoten Malin Norfall (S)
angående bostäder till skyddat boende och
akutbostäder till socialtjänsten.
Sammanfattning
Ronnebys befolkningstal växer vilket är positivt. Vi får samtidigt nya
utmaningar med bostadsbyggande och ibland trångboddhet. Ronneby har
toppat rankingen som den kommunen som är bäst på kvinnofrid men
Ronnebyhus har sålt flera hus med lägenheter och kommunen avyttrar också
flera fastigheter med lägenheter i.
I aftonbladet 14/3-16 kunde vi läsa följande: ”Bostadsbristen dödar
kvinnor”...
”De senaste åren har antalet kvinnor som nekats plats på jourerna ökat. De
som väl får plats får dessutom stanna där allt längre. De senaste siffrorna
från Unizon visar att 3 112 personer nekades plats. En ökning med
164 procent i jämförelse med tidigare år. Varför blir det så?
För att kvinnor som söker skydd från våldsamma partners också är offer för
kommuners bostadsbrist. l dagsläget råder det bostadsbrist i 183 av landets
290 kommuner. När allmännyttan säljs ut försämras kommuners möjligheter
att ge utsatta kvinnor skyddat boende och förtur i bostadskön.”
Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Roger
Fredriksson:
1. Hur säkerställer vi att vi har bostäder till skyddat boende och akutbostäder
till socialtjänsten?
2. När vi hyr av privata hyresvärdar, vad har vi för krav på standard?
Beslut
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 26 maj 2016.
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________________
Exp:
Malin Norfall
Roger Fredriksson
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§ 165

Dnr 2016-000018 101

Frågor
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att
inga nya frågor har lämnats in.
Beslut
Ärendet noteras till protokollet.
________________
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§ 166

Dnr 2016-000060 049

Ägardirektiv till bolagsstämmor 2016 för kommunens
helägda bolag
Ekonomichefen Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter,
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronnebyhus har
framlagt årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2015.
Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag” skall kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför
bolagsstämmorna för kommunens direktägda bolag och dess dotter-/
dotterdotterbolag.
Bedömning
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2015
redovisas för kommunfullmäktige föreslås att följande aktieägardirektiv
lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags
årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) 2016.
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
val av ordförande vid stämman
godkännande av röstlängd
val av justeringsman
prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2015 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2015 års verksamhet.
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Vidare skall ombudet
besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade
revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-15
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta i
enlighet med ovanstående direktiv.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Nils Ingmar Thorell (L).
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående direktiv.
________________
Exp: AB Ronneby Helsobrunn
AB Ronneby Industrifastigheter
AB Ronnebyhus
Ronneby Miljö & Teknik AB
Ronneby Brunn AB
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§ 167

Dnr 2016-000058 041

Årsredovisning 2015 för Ronneby kommun samt fråga
om ansvarsfrihet
Ekonomichefen Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Framläggande av årsredovisning för 2015 omfattande Ronneby kommun,
dess bolag och kommunalförbund (kommunkoncernen).
De kommunala bolagen och Räddningstjänsten lägger fram egna
årsredovisningar till kommunfullmäktige, som i sin tur ger direktiv till
utsett/utsedda ombud inför kommande ordinarie bolagsstämmor. Direktiven
hanteras i ett separat ärende.
Nämnder, bolag och Räddningstjänst kommer att ha redovisat bokslut för
2015 i särskilda bokslutsgenomgångar inför
budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen behandlar
årsredovisning och direktiv.
Fråga om ansvarsfrihet prövas i kommunfullmäktige efter revisorernas
yttrande, innan godkännande av årsredovisningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna
densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige.
Bilagda dokument; Miljöbokslut, Folkhälsobokslut, Årsberättelse för
kvalitetsgruppens arbete, Särskilda uppdrag, noteras till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-15
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna
densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige.
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Revisionens ordförande JanAnders Palmqvist (S) lämnar följande
redogörelse.
Revisionsberättelse för 2014
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet
som bedrivits av kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, fritids- och
kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, äldrenämnden,
socialnämnden och överförmyndarnämnden. Vidare har vi, genom att vara
utsedda lekmannarevisorer, även granskat verksamheten i AB Ronneby
Helsobrunn, AB Ronneby industrifastigheter, Ronneby Miljö & Teknik AB
och AB Ronnebyhus under 2015.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar också för att det finns
tillräcklig intern kontroll samt för återredovisningen till kommunfullmäktige
av hur de fullgjort uppdraget.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och
redovisning och att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag
från kommunfullmäktige.
Vi noterar att ändringar i kommunallagen, som trädde i kraft den 1 januari
2013 (jmf. 6 kap. 1 ab §§, 3 kap. 16-18 §§), inte föranlett kommunstyrelsen
att tillse att följdändringar införs i bolagsordning och ägardirektiv för de
kommunala bolagen. Vidare har inte kommunstyrelsen genom årliga beslut
prövat om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
I samband med kommunens delårsrapport per augusti 2015, likväl som i
årsredovisningen, redogjorde kommunen inte fullt ut för måluppfyllelsen i
enlighet med de mål fullmäktige beslutat.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ronneby kommun i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig.
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Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige uppställt.
Vi bedömer att de övergripande verksamhetsmålen är det endast ett av åtta
mål delvis uppfyllt och ett går inte att bedöma, resterande sex uppfylls ej,
vilket får bedömas vara en låg måluppfyllelse.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2015 godkänns.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter.

I beslutet deltar inte följande ledamöter och ersättare på grund
av jäv
Kommunstyrelsen
Ledamöterna Roger Fredriksson (M), Åsa Ewaldsson (M), Lennart
Förberg (M), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Willy
Persson (KD), Malin Norfall (S), Malin Månsson (S), Tommy
Andersson (S), Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin (V),
Lova Necksten (MP), Tomas Lund (SD) och Nicolas Westrup (SD).
Ersättarna Anders Bromée (M), Nils Ingmar Thorell (L), Bo Johansson (S),
Mikael Karlsson (S), Anette Rydell (S), Margareta Yngvesson (S), Stefan
Österhof (S), Ylva Olsson (SD) och Anna Carlbrant (RP).
Tillkommer Anders Lund (M).

Utbildningsnämnden
Ledamöterna Lennart Förberg (M), Christer Stenström (M), Jan-Eric
Wildros (S), Stefan Österhof (S), Marie Olsson (S), Rune Kronkvist (S),
Lova Necksten (MP), Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (S).
Ersättarna Kenth Karlsson (M) och Ingrid K Karlsson (S).
Tillkommer Christoffer Stenström (M).
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Socialnämnden
Ledamöterna Åsa Ewaldsson (M), Birgitta Lagerlund (M), Kerstin
Haraldsson (C), Malin Månsson (S), Ingrid K Karlsson (S), Thomas
Svensson (S) och Ylva Olsson (SD).
Ersättarna Anette Rydell (S) och Nils Nilsson (S).
Tillkommer Claes Diurhuus-Gundersen (M).

Äldrenämnden
Ledamöterna Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Bo Johansson (S),
Anette Rydell (S), Tomas Lund (SD), och Ylva Olsson (SD).
Ersättaren Sandra Bergkvist (SD).
Tillkommer Åsa Ewaldsson (M), Jan-Eric Wildros (S) och Lindis
Ohlsson (S).

Fritid- och kulturnämnden
Ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M), Christer Stenström (M),
Amani El-Ali (S), Mikael Karlsson (S), Kranislav Miletic (S) och Tomas
Lund (SD).
Ersättaren Christer Leksell (SD).
Tillkommer Åsa Ewaldsson (M), Christoffer Stenström (M), Anders Lund
(M) och Malin Månsson (S).

Miljö- och byggnadsnämnden
Ledamöterna Christoffer Stenström (M), Magnus Persson (M), Hillevi
Andersson (C), Willy Persson (KD),Ola Roberstsson (S), Margareta
Yngvesson (S), Nicolas Westrup (KD), Magnus Stridh (SD) och Sandra
Bergkvist (SD).
Ersättaren Ylva Olsson (SD).
Tillkommer Christer Stenström (M).
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Överförmyndarnämnden
Ledamöterna Stefan Österhof (S) och Peter Bowin (V).

Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Sune
Håkansson (RP), Jan-Eric Wildros (S), Bo Johansson (S), Åsa Ewaldsson
(M), Peter Bowin (V) samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Christoffer Stenström (M)
yrkar att kommunstyrelsen, samt styrelsens förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet för 2015.
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar att övriga
ovan angivna nämnder samt förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för 2015.
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar att
kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2015.
Propositionsordning 1
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Christoffer Stenström (M)
ställer proposition på yrkandet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
dess förtroendevalda och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på yrkandet om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess
förtroendevalda och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 3
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på yrkandet om ansvarsfrihet för socialnämnden och dess förtroendevalda
och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 4
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på yrkandet om ansvarsfrihet för äldrenämnden och dess förtroendevalda och
finner att fullmäktige bifaller detsamma.
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Propositionsordning 5
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på yrkandet om ansvarsfrihet för fritid- och kulturnämnden och dess
förtroendevalda och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 6
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på yrkandet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden och dess
förtroendevalda och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 7
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på yrkandet om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess
förtroendevalda och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 8
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på yrkandet om godkännande av årsredovisningen och finner att fullmäktige
bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar revisionsberättelsen för 2015 till protokollet.
Kommunfullmäktige ger ovan nämnda styrelse och nämnder samt de
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2014.
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2015 enligt bilaga 1.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Revisionen
Ekonomienheten
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§ 168

Dnr 2016-000207 403

Besvarande av interpellation från
kommunfullmäktigeledamoten Erik Ohlson (V) till
kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M)
angående kommunens åtagande för en hållbar miljö
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ledamot Erik Ohlson (V) har lämnat följande
interpellation till kommunalrådet Roger Fredriksson (M).
Kommunen är enligt miljöbalken tillstånds- och tillsynsmyndighet
föravloppsanläggningar. Vidare är kommunen skyldig enligt
vattentjänstlagen att anordna Vattenförsörjning och avlopp genom en allmän
va-anläggning om det behövs med hänsyn till skyddet av människors hälsa
eller till miljön. l den fastställda VA-planen för Ronneby Kommun lyfts våra
behov av utbyggnad för flera områden som bör bli verksamhetsområden för
kommunalt VA.
VA-planen
VA-planens giltighet är avhängigt om de prioriteringar som föreslagits i den
har fullföljts av kommunen och om de åtaganden som enskilda
fastighetsägare har haft som avsikt att fullfölja faktiskt har fullföljts. Här kan
betonas de tre områden som särskilt lyfts i den nuvarande VA-planen;
Steköarna, Funkön och Norrkåsa/Sörkåsa.
l VA-planen betonas att arbetet med VA-planen inte är avslutat bara för att
den blir fastställd av kommunfullmäktige, utan det poängteras att den bör
revideras minst en gång per mandatperiod. Vidare poängteras att den
kommunkoncernövergripande arbetsgruppen skall träffas minst en gång per
halvår för att följa arbetet och kunna initiera en revidering av VA-planen om
så skulle behövas.
Steköarna
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 så förelåg ett förelåg ett
ärende med förslag på lösningar över VA-behoven avseende Steköarna,
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Björkeskärvet och Ströms Holme. Detta ärende återremitterades till Tekniska
Förvaltningen och kommunjuristen.
Anser Kommunalrådet att vi behöver göra en översyn av den nu gällande
VA-planen?
Är arbetet med att revidera VA-planen igång och när i tid planeras den att
delges fullmäktige för beslut?
Har behovet av VA-lösning på de tre särskilt utpekade områdena (Steköarna,
Funkön och Norrkåsa/Sörkåsa) blivit uppfyllt? Om inte, vad är statusen
idag?
Varför har ännu inget förslag till beslut avseende VA-lösningar för
Steköarna med omgivning föreslagits för fullmäktige?
När i tid kan fullmäktige förvänta sig se ett förslag till beslut i ovan nämnda
ärende?

Kommunalrådet Roger Fredrikssons (M) svar på interpellationen.
Enligt antagna VA-planen ska den revideras minst en gång per mandat
period eller oftare om behov finns. Arbetet med revidering av VA-planen är
inte påbörjat ännu utan kommer att ske under 2017. När arbetet är klart
kommer det att delges fullmäktige för beslut.
V Funkön och Norrkåsa/Sörkåsa är utbyggda i egen regi och har möjlighet
att ansluta sig till kommunens Va-nät. Tidigast 2 år efter slutbesiktning kan
området införlivas i verksamhetsområde för allmän Va-anläggning.
Va-plansgruppen skrev en tjänsteskrivelse som var uppe i KSau 2015-09-07
med förslag på lösningar över VA för Steköarna, Björkeskärvet och
Strömsholme. Ärendet återremitterades till kommunjuristen och tekniska
förvaltningen som fick i uppdrag att
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Utreda vilken part som står för investeringen
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Utreda hur framtida avgifter ska utformas för att täcka ev
investeringskostnad
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Utreda huruvida det finns liknande fall och hur dessa fall har
hanterats

-

Återrapportera till KSau.
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Enligt kommunjuristen har de gamla arrendeavtalen förlängts med ytterligare
tre år.
Tekniska förvaltningen har tilldelats medel för att fastställa utsträckningen
av de tomter som utarrenderas. Arbete pågår med detta under 2016.
Va-plansgruppen menar att det finns ett ansvar för kommunen att tillgodose
vattentjänster för Yttre Stekön enligt 6§ vattentjänstlagen. Däremot
föreligger inte den skyldigheten för Inre Stekön, Björkeskärvet och Strömsholme, vilket inte hindrar att kommunen beslutar om verksamhetsområde
även där. Enligt vattentjänstlagen skall anläggningsavgift betalas av berörda
fastighetsägare inom verksamhetsområde. Som fastighetsägare räknas även
ägare till fast egendom (hus) med tomträtt (2§ vattentjänstlagen)
Anledningen till att ärendet inte har hanterats ännu är hög arbetsbelastning.
Min ambition är att vi ska kunna fatta ett beslut under hösten.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Erik Ohlsson (V).
Beslut
Interpellationssvaret noteras till protokollet.
________________
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§ 169

Dnr 2016-000116 252

Inköp av del av fastighet Leråkra 2:4 och 2:5
Sammanfattning
Chefen för tekniska förvaltningen Magnus Graad lämnar följande
beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att köpa in och exploatera
detaljplanelagt område på Aspan samt därefter sälja de tillskapade 17
tomterna inom området.
Bedömning
Omfattning av ärendet redovisas på bilagd kartbilaga. Totalt sett innebär
exploateringen att 17 tomter tillskapas samt att infrastruktur till dessa byggs
ut.
Tekniska förvaltningen har i samråd med Ronneby Miljö- och Teknik AB
tagit fram kalkyl avseende exploateringskostnader vilka kalkyleras uppgå till
8.250.000 kr, se bilagd kalkyl. Området ligger utanför VA-område varför
kommunen bygger ut detta. Avseende el- och fiberkostnader ansvarar
Ronneby Miljö- och Teknik för dessa varför anslutningsavgift för detta tas ut
av dem.
Förhandlingar har parallellt skett med nuvarande fastighetsägarna för det
aktuella markområdet. Framförhandlad köpesumma uppgår till 2.500.000 kr,
vilket grovt sett innebär ca 135 tkr/tomt avräknat markvärdet om totalt 200
tkr som skall belasta kommunens markreserv.
Driftkostnad för skötsel av den nyanlagda gatumarken uppgår till 51 tkr/år. I
detta inkluderas främst barmarks- och vinterunderhåll samt gatubelysning.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
-

Justerandes sign

att kommunfullmäktige beslutar köpa del av fastigheterna Leråkra
2:4 och 2:5 för 2 500 000 kr med omfattning i enlighet med
redovisad kartbilaga, varav 2 300 000 kr skall belasta föreslaget
exploateringskonto.
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-

att kommunstyrelsen tilldelar tekniska förvaltningen 8 250 000 kr i
exploateringsmedel för plangenomförande av infrastruktur mm inom
samma del av fastigheterna Leråkra 2:4 och 2:5. Finansiering skall
ske genom extern upplåning. Exploateringskostnaderna bokförs på
särskilt balanskonto och upplöses i takt med kommande intäkter från
tomtförsäljningar.

-

att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja
marknadsföring och försäljning av tillskapade tomter.

-

att kommunstyrelsen tilldelar tekniska förvaltningen 51 tkr/år för
uppkomna driftkostnader.

-

att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram
tomtpriser för respektive tomt för fastställelse i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att köpa
del av fastigheterna Leråkra 2:4 och 2:5 för 2 500 000 kr med omfattning i
enlighet med redovisad kartbilaga, varav 2 300.000 kr skall belasta
föreslaget exploateringskonto.
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att köpa del av fastigheterna Leråkra 2:4 och
2:5 för 2 500 000 kr med omfattning i enlighet med redovisad kartbilaga,
varav 2 300 000 kr skall belasta föreslaget exploateringskonto, se bilaga 2.
________________
Exp:
Jens Bengtsson
Karl-Anders Bengtsson
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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§ 170

Dnr 2016-000109 012

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet 2015
Sammanfattning
Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för
en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt,
en god välfärd och en hållbar utveckling. I Ronneby kommun genomförs en
rad folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna. Syftet
med Folkhälsorådets verksamhet är att understödja dessa pågående insatser
samt stimulera till nya för att främja folkhälsan.
Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att
hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska
mellan olika grupper inom Ronneby och i jämförelse med länet och riket.
I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2016 prioriteras fyra
målområden:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Barn och ungas uppväxtvillkor
3. Fysisk aktivitet
4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Under 2015 har arbetet fokuserat på att fortsätta implementering av
Folkhälsopolicy 2013-2016. Under året har Folkhälsorådet inbjudit
nämnders presidium och förvaltningschefer till dialogmöten utifrån
folkhälsopolicyn. Diskussion har förts utifrån policyns målområden, kopplat
till nämndens arbete och ansvar. Dialogmötena fortsätter under 2016. Under
året togs det fram en populärversion av policyn för att underlätta
implementering och kommunikation med verksamheterna och
samverkansaktörer.
Utifrån Kommunövergripande handlingsplan, våld i nära relationer 20132016 fortsatte under våren 2015 utbildningsinsatser som riktade sig till
enhetschefer och medarbetare inom äldreförvaltningen. Under 2015
påbörjades även utbildningsinsatser för utbildningsförvaltningen med fokus
på våld i nära relationer utifrån ett barnperspektiv.
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Utbildningsinsatser med fokus på hedersrelaterat våld anordnades för
personal inom skola, socialtjänst och fritid- och kulturverksamheten som
möter barn/unga/unga vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck. Under hösten 2015 påbörjades arbetet med
att ta fram ett stödmaterial med handlingsrutiner för skolan kring
hedersrelaterat våld och förtyck.
Som en del av kommunens feriearbete erbjöds elever på Barn- och
Fritidsprogrammet, att under tre veckor sommaren 2015 lära sig innehållet i
Barnkonventionen och utifrån det lära ut om Barnkonventionen till yngre
elever.
Ronneby kommun medverkar sedan våren 2015 i Tobaksfria barn och unga i
Blekinge (TBU) som är ett samverkansprojekt mellan länets alla fem
kommuner, Landstinget i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. Projektet
syftar till att bygga upp och skapa arbetssätt och strukturer för ett långsiktigt
och enhetligt tobaksförebyggande arbete, riktat till barn och unga i Blekinge.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen till protokollet.
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen till protokollet.
________________
Exp:
Folkhälsosamordnaren
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§ 171

Dnr 2016-000139 040

Äskande om medel taltidningen
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden § 30/2016
Tf förvaltningschefen Susanne Öström föredrar ärendet.
Arbetet med Taltidningen överfördes till fritid- och kulturnämnden utan
medföljande budgetmedel inför 2016 års verksamhet. Kommunstyrelsen
gjorde en besparing på 200 tkr som skulle möjliggöras genom integration
med annan tjänst inom fritid- och kulturförvaltningen. Nuvarande
befattningshavare kommer att lämna tjänsten med pensionsavgång 2016-0430. Tjänsten administreras på IT-enheten fram till dess
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen har redan idag en mycket låg bemanning.
Biblioteket som är den enda lämpliga arbetsplatsen för arbetet med
taltidningen har under hösten påtalat en hög arbetsbelastning. Detta har
resulterat i att en psykosocial arbetsmiljöutredning har genomförts.
Bibliotekschefens bedömning är att det inte finns förutsättningar att överföra
en ny arbetsuppgift, motsvarande en halvtidstjänst, i en redan arbetsbelastad
organisation.
Många av tjänsterna som biblioteksassistent på biblioteket är idag på deltid.
Om medel för 0,5 årsarbetare tillskjuts skulle ett par tjänster kunna utökas
till heltid. Det är troligt att det finns personal som är motiverad för uppdraget
under förutsättning att man kan lämna andra arbetsuppgifter.
Förvaltningen ser inga möjligheter att lyfta 200 tkr från någon av de andra
verksamheterna inom nämndens område för att finansiera taltidningen.
Alternativet skulle vara att kommunen lägger ner taltidningen vilket skulle
drabba de 50-tal prenumeranter som finns. Detta förslag bedöms inte
relevant i dagsläget.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att till kommunstyrelsen äska om 200 tkr
för att kunna producera taltidningen på biblioteket.
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Fritid- och kulturnämndens beslut 2016-02-18
Fritid- och kulturnämnden beslutar att till kommunstyrelsen äska om 200 tkr
för att kunna producera taltidningen på biblioteket.

Arbetsutskottets beslut 2016-03-07
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att avslå fritid- och
kulturnämndens tilläggsäskande om 200 tkr.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå fritid- och kulturnämndens
tilläggsäskande om 200 tkr.
Kommunfullmäktige förutsätter att taltidningstjänsten ska vara kvar och
hanteras inom ram.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kristina Valtersson (C) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå fritid- och kulturnämndens
tilläggsäskande om 200 tkr.
Kommunfullmäktige förutsätter att taltidningstjänsten ska vara kvar och
hanteras inom ram.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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§ 172

Dnr 2016-000140 040

Äskande av medel till nystartsjobb
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden § 29/2016
Tf förvaltningschefen Susanne Öström föredrar ärendet.
Fritid- och kulturförvaltningen har i dialog med arbetsmarknadsenheten
planerat för att ta emot ett antal personer i Nystartsjobb. Planeringen gäller
följande verksamheter:
Biblioteket, en ”sagotant” arabisktalande och en kultur tolk som skall bistå
det stora antal besökande som finns på biblioteket och som behöver hjälp
med bland annat användning av internet, fylla i blanketter och annan
samhällsinformation.
Kulturcentrum kan ta emot 1-2 personer med konstnärlig utbildning som
skulle kunna använda Kulturcentrums verkstäder och handleda olika
gruppaktiviteter. Även ekonomiska resurser för material behöver tillskjutas.
Vid våra fritidsanläggningar har besöksfrekvensen ökat markant. Nyanlända
personer som behöver information kring vad som gäller vid besök i t.ex.
Badhuset. Antalet besökare i framförallt simhallen är väldigt stort.
Fritidsenheten kan ta emot 2-3 personer som stöd i hallarna. Dessa personer
får gärna vara simkunniga och kanske även livräddningskunniga.
Brukets antal besökare har också ökat markant. Det kan vara upp till 70-80
besökare en kväll. Förvaltningen har utökat bemanningen med timanställd
personal då två ordinarie anställda är alldeles för lite. Förvaltningen bedömer
att 2-3 ungdomsledare kan rekryteras för att stärka upp verksamheten. Då
kan verksamheten ha möjligheter till öppethållande hela sommaren.
Enligt tidigare beslut har tekniska förvaltningen erhållit personal i s.k.
röjarlag. Några ekonomiska resurser för material vid underhållsarbete inom
fritid- och kulturförvaltningens ansvarsområde (badplatser, spår och leder,
fritidsanläggningar m.m.) finns inte avsatta. Material i form av maskinhyra,
virke, färg mm. behöver tillskjutas.
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Arbetsmarknadsenheten har fått uppdrag att starta med rekrytering till
ovannämnda nystartsjobb i avvaktan på beslut om arbetsledare.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen är en liten organisation. Förvaltningen
beräknar att kunna sysselsätta cirka 10 personer i nystartsjobb. Förvaltningen
behöver förstärkas med en arbetsledare som kan vägleda och fördela
resurserna dit de bäst behövs för stunden. Tanken att någon av dessa under
sommaren kan omfördelas till ett ökat stöd inom turistnäringen finns också
med i planeringen.
Om det inte finns resurser i form av arbetsledare så ser förvaltningen stora
svårigheter att ta emot så många nystartsjobb.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2016-02-18
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 450 tkr
för en arbetsledare samt 500 tkr till materialkostnader för såväl röjarlagets
insatser till fritid- och kulturförvaltningens verksamhet som till
Kulturcentrums verkstäder.

Arbetsmarknads- och integrationschefen Roland Edvinsson lämnar följande
beslutsförslag.
Sammanfattning
Enheten för arbetsmarknad och integration har fått i uppdrag att lämna
remissyttrande på Fritid-och kulturnämndens begäran om medel. Yttrandet
gäller en begäran om medel för insatser som de önskar genomföra under
2016. Medel önskas för en arbetsledare som kan ha det övergripande
ansvaret för de personer, ur målgruppen ”100-jobb”, som i nästa steg anvisas
verksamheter.
Medel söks även för materialkostnader som ska kopplas till de röj- och
skogslag som har inrättats gemensamt av Park/gata och
Arbetsmarknadsenheten. Mtrl som ska gå till att t.ex. rusta upp spår/leder
och badplatser. Medel ska även gå till Kulturcentrums verkstäder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(84)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-28
Kommunfullmäktige

Bedömning
De åtgärder och insatser som beskrivs stämmer väl in på de intentioner och
den viljeinriktning som kommuniceras gällande de statliga medel Ronneby
kommun erhållit för att ”underlätta flyktingmottagande”. Att inrätta en tjänst
som arbetsledare/samordnare för de personer som kommer anställas ut
målgruppen ”100-jobb” är en bra åtgärd. Denne kan då fördela resurserna
som finns att tillgå på bästa sätt och där de behövs bäst för stunden.
De begärda medlen för materialkostnader står väl i proportion till vad som
beskrivs ska genomföras varför denna summa kan anses rimlig
Arbetsutskottets beslut 2016-03-07
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja fritidoch kulturnämnden tilläggsanslag enligt följande:
-

450 tkr till en arbetsledare

-

500 tkr till materialkostnader för såväl röjarlagets insatser till fritidoch kulturförvaltningens verksamhet som till Kulturcentrums
verkstäder.

Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett tilläggsanslag till fritid- och
kulturnämnden enligt följande:
-

100 tkr till en arbetsledare
500 tkr till materialkostnader för såväl röjarlagets insatser till fritidoch kulturförvaltningens verksamhet som till Kulturcentrums
verkstäder.

Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande..
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag till fritid- och kulturnämnden
enligt följande:
-

100 tkr till en arbetsledare

-

500 tkr till materialkostnader för såväl röjarlagets insatser till fritidoch kulturförvaltningens verksamhet som till Kulturcentrums
verkstäder.

Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande
________________
Exp: Fritid- och kulturnämnden
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§ 173

Dnr 2015-000453 806

Taxa för Turisttåget – Ronnebyexpressen
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden § 28/2016
Per Engkvist föredrar ärendet tillsammans med tf förvaltningschefen
Susanne Öström.
Inför säsongen 2015 köptes ett turisttåg in av förvaltningen för att trafikera
Under 2015 köptes ett s.k. turisttåg in av Fritid- och kulturförvaltningen,
tåget kördes i trafik mellan Torget- Brunnsparken-Brunnsbadet- Ronneby
Brunnshotell- Ekenäs t.o.r ca 13,2 km, 4 - 5 turer om dagen mellan 20/7 till
den 31/8.
Fritid- och kulturnämnden beslutade 2015-008-20 § 114 ge förvaltningen i
uppdrag inför säsong 2016 att schemalägga turer alla dagar i veckan under
säsong.
På takdelen av vagnarna ska det finnas möjlighet för annonsering.
Det ska vara möjligt för företag eller annan organisation att hyra tåget med
chaufför utanför turlistan under förutsättning att kostnadstäckning sker.
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att 0-taxa ska gälla för
turisttåget under planerade turer under säsongen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-21 § 359 att
återremittera ärendet till Fritid- och kulturnämnden för redovisning av
budget för turisttåget samt lämna förslag till taxa för turisttåget i nämndens
samlade taxedokument.
Bedömning
I förslaget till budget, bilaga 1 (bifogas inte fullmäktiges protokoll) är det
räknat med att säsongen 2016 börjar efter skolavslutningarna, måndagen
2016-06-13 och pågår t.o.m. 2016-08-31. Om turisttåget ska gå alla dagar i
veckan blir det summa 80 dagar. I förslaget till budget finns även, som
jämförelse räknat med turer, alternativt sex respektive fem dagar i veckan.
Turerna, fem st, fördelas över dagen vilket innebär åtta timmars arbetsdag,
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med förberedelser och återställning samt daglig tillsyn av fordonet, för
chauffören. Arbetskostnad per timme är beräknad till 265 kr. Turens längd
om den ska gå till Ekenäs (bryggan till Karön) är 13,2 km. I budgetförslaget
är också upptaget en kostnad på 40 000 kr för ommålning av tåget.
Om det ska vara möjligt för företag eller annan att hyra tåget med chaufför
och att kostnadstäckning ska ske bör kostnaden enligt bilaga 1 nedersta
raden, km kostnad tas ut plus ev administrativa kostnader ca 70 kr/km.
Kostnader för olika betalningssystem (kontant, kort, swish) redovisas i
bilaga 2 (bifogas inte fullmäktiges protokoll). Framförallt med hänsyn tagen
till rånrisk bör man noggrant överväga om chauffören ska handha kontanter.
Tåget som är registrerat som traktor får f.n. ej framföras på s.k. sjuttio väg,
det kan innebära att rutten för tåget endast kan omfatta TorgetBrunnsområdet t.o.r. Detta utreds för närvarande av fritid- och
kulturförvaltningen samt tekniska förvaltningen. I bilaga 1 finns
budgetberäkningar även för detta alternativ
Fritid- och kulturnämndens beslut 2016-02-18
Fritid- och kulturnämnden beslutar att
-

-

-

-

-

-

Justerandes sign

fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna
till plats för reklamskyltar på vagnarnas tak samt föreslå taxa för
dessa platser till den kommande taxerevideringen.
fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag inför den kommande
taxerevideringen utreda, med budget- och utfallsunderlaget som
grund, taxa för ev beställningstrafik för företag och organisationer.
fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att till
nämndsammanträdet 2016-03-17 komma med förslag till
omfördelning av budgeten för täckande av kostnaden för Turisttåget.
fritid- och kulturnämnden översänder förslag till budget för
turisttåget och föreslår kommunstyrelsen att 0-taxa ska gälla för
säsongen 2016.
fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att undersöka
möjligheten till att utöka/köpa in ytterligare en vagn till turisttåget,
samt bifoga en kostnadsredovisning.
föreslå att kommunstyrelsen beslutar att begränsa hastigheten på
Reddvägen till 50 km/h från sjuttiosträckans början vid golfklubben

Utdragsbestyrkande

45(84)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-28
Kommunfullmäktige

fram till Ronneby hamn där femtiosträckan börjar, samma tid som
turisttåget ska köras, 2016-06-13 – 2016-08-31.

Projektledaren Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden har, för att möjliggöra för turisttåget, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen besluta att begränsa hastigheten på Reddvägen till
50 km/h från sjuttiosträckans början vid golfklubben fram till Ronneby
hamn där femtiosträckan börjar, samma tid som turisttåget ska köras,
2016-06-13 – 2016-08-31.
Inför kommunstyrelsens beslut har tekniska förvaltningen ombetts lämna ett
yttrande.
Bedömning
Den aktuella sträckan är mellan Ronneby golfklubb och en bit norr om
Björkstigen som har idag en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Vägen
trafikeras såväl av bussar som servicebilar (med tillstånd).
Tekniska förvaltningen anser inte att det är lämpligt att begränsa hastigheten
till 50 km/h just för att turisttåget ska kunna trafikera på denna sträcka.
Begränsningen av hastigheten kan innebära omkörningar av turisttåget som
kan hålla max 20 km/h.
Eventuella hastighetsbegränsning måste även skickas på remiss till Polisen
för yttrande.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att frågan om hastighetssänkning ska översändas till
polisen för yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att begränsa hastigheten på Reddvägen till 50
km/h från sjuttiosträckans början vid golfklubben fram till Ronneby hamn
där femtiosträckan börjar, samma tid som turisttåget ska köras, 2016-06-13 –
2016-08-31.
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Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att taxan för att
åka med turisttåget ska vara 0 kr säsongen 2016.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsen avslår fritid- och kulturnämndens hemställan om att
begränsa hastigheten på Reddvägen till 50 km/h från sjuttiosträckans början
vid golfklubben fram till Ronneby hamn där femtiosträckan börjar, samma
tid som turisttåget ska köras, 2016-06-13 – 2016-08-31.
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar
-

att taxan för att åka med turisttåget ska vara 0 kr säsongen 2016.

-

att fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att se på hur man ska
marknadsföra anslutningarna mellan Ronneby centrum och kusten.
.

Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Gardell (L), Christer Leksell (SD), Malin Norfall (S),
Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Lova
Necksten (MP) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Malin Norfall (S) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
ändringen att hastigheten på Reddvägen sänks till 50 km/h.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige tar inte upp Nicolas Westrups (SD) yrkande till
prövning då fullmäktige inte har befogenhet att fatta beslut i frågan.
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på Malin Norfalls (S) och Kenneth Michaelssons (C) yrkande och finner att
fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

Justerandes sign

-

taxan för att åka med turisttåget ska vara 0 kr säsongen 2016.

-

fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att se på hur man ska
marknadsföra anslutningarna mellan Ronneby centrum och kusten.
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________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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§ 174

Dnr 2016-000141 866

Flödet - gatukonstfestivalen i Ronneby
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden § 21/2016
Enhetschef Kirsti Emaus föredrar ärendet.
Flödet, en fristående ideell organisation representerad av Pärra Andreasson
och Kim Demåne presenterar ett förslag för Gatukonstfestival i Ronneby
under vecka 16 – 18, 2016, i samband med 1 maj och Konstrundan i
Blekinge och därefter återkommande varje år. Enligt förslaget skall 5 stora
muralkonstverk målas under festivalen 2016 av 5 graffitikonstnärer från
Sydamerika. Temat 2016 föreslås bli folksagor och sägner. Initiativtagarna
menar att muralmålningar i stadsmiljön leder till att invånarna känner sig
tryggare. Arbetsgruppen, Pärra Andreasson och Kim Demåne, presenterar i
sitt förslag 8 fasader i Ronneby som lämpliga platser för fasadmålningar.
Föreslagna fastigheter ägs av privata fastighetsägare, Ronnebyhus AB och
Ronneby kommun. Organisationen Flödet söker stöd och samarbete med
bl.a. Ronneby kommun, bostadsbolag i Ronneby och Konstrundan. Flödet
söker även en lokal projektledare och deras föreslagna budget för 2016 är på
616 206 kronor.
Bedömning
Ronneby har i mer än ett decennium arrangerat Graffitiveckor där kända
professionella graffitimålare och amatörer har deltagit. 2 ytor har använts,
Sockerbrukets fasad och Biblioteksmuren. En fri yta i anslutning till
resecentrum har upplåtits för spontanmålning. Graffitiveckorna har
arrangerats av Kulturcentrum och belastat Kulturcentrums
utställningsbudget.
Ronneby var en av de första kommunerna i landet att tillhandahålla en öppen
vägg för Graffitimålning.
Under projektet Art Line där Ronneby var en av parterna diskuterades
muralmålning/graffiti i Ronnebys stadsmiljö. Tanken var att utveckla
Graffitiveckan genom att bjuda in muralmålare från Östersjöregionen.
Studiebesök gjordes i Gdansk, Gdynia och Lódz där graffiti/muralprojekt
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med lyckat resultat har genomförts. De ekonomiska ramarna gjorde att
idéerna inte kunde förverkligas. I det nya projektet Kultur runt
Östersjön/Think Tank Transbaltic är målet att utveckla nya innovativa
metoder för stads– och samhällsutveckling med interdisciplinära och
konstnärliga praktiker. I detta sammanhang passar muralmålning/Graffiti väl
in.
Enligt fritid- och kulturnämndens beslut 2014 § 104 ställde sig nämnden
positiv till att anta 1% regeln i samband med ny- och ombyggnation. I
samband med beslutet diskuterades också att offentlig utsmyckning skall
vara ett kontinuerligt uppdrag i den offentliga miljön. Nämnden ansåg också
att ett utsmyckningsråd med tjänstemän från Fritid- och kulturförvaltningen,
Miljö- och Byggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen skulle skapas.
Flödets förslag stämmer bra överens med Kulturcentrums tankar om mural/graffitimålning i Ronneby. För att projektet skall kunna genomföras måste
avtal med fastighetsägare finnas och bygglov vara beviljat; den presenterade
tidsplanen känns för knapp. Även den föreslagna budgeten förefaller inte
realistisk.
I Kulturcentrums budget och verksamhetsplan finns inget utrymme för
projektet. Finansiering måste ske med extra medel.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till en
Gatukonstfestival i Ronneby under förutsättning att finansiering kan lösas
och att en kontrakterad Curator/konstkonsulent anlitas som projektledare.
Projektledaren ansvarar för urvalet av konstnärer, budget, avtal med
fastighetsägare, ansökan om bygglov och säkerhet.
Fritid- och kulturnämnden anser att en till två fasader/år målas i samband
med den återkommande konstrundan med start 2016 eller 2017.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2016-02-18
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till en
Gatukonstfestival i Ronneby under förutsättning att finansiering kan lösas
och att en kontrakterad curator/konstkonsulent anlitas som projektledare.
Projektledaren ansvarar för urvalet av konstnärer, budget, avtal med
fastighetsägare, ansökan om bygglov och säkerhet. Fritid- och
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kulturnämnden anser att en till två fasader/år målas i samband med den
återkommande konstrundan med start 2016 eller 2017.
Föreslå att kommunstyrelsen ger ett ägardirektiv till bolagen att upplåta två
fastigheter för målning av två verk enligt 1 % regeln, utöver de målningar
som fritid- och kulturförvaltningen genomför.

Arbetsutskottets beslut 2016-03-07
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå fritidoch kulturnämndens hemställan om att ge ett ägardirektiv till bolagen att
upplåta två fastigheter för målning av två verk.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige avslår fritid- och kulturnämndens hemställan om att ge
ett ägardirektiv till bolagen att upplåta två fastigheter för målning av två verk
enligt 1 % regeln.
Kommunfullmäktige ser dock positivt på idén och ger fritid- och
kulturnämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan. .
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår fritid- och kulturnämndens hemställan om att ge
ett ägardirektiv till bolagen att upplåta två fastigheter för målning av två verk
enligt 1 % regeln.
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Kommunfullmäktige ser dock positivt på idén och ger fritid- och
kulturnämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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§ 175

Dnr 2015-000129 109

Besvarande av medborgarförslag från Birgitta
Rosenqvist gällande bad/räddningsstege på
Karöbryggan
Sammanfattning
Samordnings- och utvecklingschefen Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag.
Birgitta Rosenqvist har lämnat följande medborgarförslag:
Det behövs en stege på bryggan på Karösidan (Gästhamnen). Skulle någon
ramla i så är det mycket svårt att ta sig upp.
Duschutrymmena behöver också göras vid. Det behövs krokar både inne och
precis utanför duscharna samt en skärmvägg. Går man ut från duschen och
någon öppnar dörren utifrån så år det fri sikt in!
Kommunfullmäktige beslutade att remittera förslaget till fritid- och
kulturnämnden för vidare beredning.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden skriver i sitt yttrande att på Ekenäs sidan är
räddningsanordningar uppsatta. Tekniska förvaltningen kommer under
hösten 2015 att sätta upp motsvarande på Karösidan och gästhamnsbryggan.
Dusch, skärmvägg och krokar tillhör det normala underhållet och ska ses
över.
Efter kontroll med tekniska förvaltningen så är bad/räddningsstege ej
uppsatt. Det kommer enligt ansvarig fastighetsförvaltare att göras under
våren.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget förslås bifallas i delen som rör bad/räddningsstege och
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utföra åtgärden.
Övriga delar av medborgarförslaget överlämnas till tekniska förvaltningen
att hanteras inom ramen för underhåll och förslås därmed vara besvarad.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget i den del som rör
bad/räddningsstege och att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utföra
åtgärden.
Övriga delar av medborgarförslaget överlämnas till tekniska förvaltningen
att hanteras inom ramen för underhåll och anses därmed vara besvarade.
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget i den del som rör
bad/räddningsstege och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utföra
åtgärden.
Övriga delar av medborgarförslaget överlämnas till tekniska förvaltningen
att hanteras inom ramen för underhåll och anses därmed vara besvarade.
________________
Exp:
Birgitta Rosenqvist
Tekniska förvaltningen
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§ 176

Dnr 2015-000283 109

Besvarande av medborgarförslag från Johnny
Håkansson gällande att sätta upp ett minnesmärke,
plakett eller en sten, där man antar att det gamla torget
låg, för att informera om Ronneby blodbad
Sammanfattning
Samordnings- och utvecklingschefen Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag.
Johnny Håkansson har inlämnat ett medborgarförslag om att ett
minnesmärke för alla som dog under Ronneby blodbad 1564 skall sättas upp
i Ronneby. Han föreslår att minnesmärket i form av en plakett eller en sten
skall sättas upp i anslutning till där man antar att det gamla torget låg.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till fritidoch kulturnämnden.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden har lämnat följande yttrande:
”Fritid- och kulturnämnden hänvisar till Skyltprogrammet om Blekinges
Dansktid som togs fram av Länsstyrelsen, Blekinge museum och
kommunerna i Blekinge under åren 2010 – 2013. Drygt 20 tal rödvita skyltar
med information och marknadsföring av besöksplatser som knyter an till vårt
danska kulturarv monterades upp. På skylt nummer 11 som är placerad
utanför Kulturcentrum på Österport i Ronneby finns information om
händelserna under Ronneby blodbad 1564. Texten på skyltarna är på svenska
men genom att använda sig av QR kod kan man få informationen på flera
språk. Fritid -och kulturnämnden anser medborgarförslaget därmed
besvarat.”
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.
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Beslut
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.
________________
Exp:
Johnny Håkansson
Fritid- och kulturnämnden
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§ 177

Dnr 2016-000127 040

Förtydligande av beslut KS § 371/2015 avseende
medelstilldelning till Samordningsförbundet i Blekinge
(Finsam)
Sammanfattning
Ekonomichefen Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
KS beslutade i § 371/2015 om ökad medelstilldelning till
samordningsförbundet Finsam med 178 tkr fr o m år 2016. Ärendet bifogas
Bedömning
I kommunstyrelsens beslut anges inte hur den ökade medelstilldelningen ska
finansieras. Avser KS finansiering ur KS medel för oförutsedda händelser så
bör beslutet avse endast år 2016. Finansieringen för kommande år bör då
hänskjutas till budgetberedningen då KS inte med säkerhet vet vilka medel
för oförutsett som finns år 2017 och framåt.
Formellt ligger kostnaden för Finsam hos socialnämnden och då bör det
framgå av beslutet att medlen år 2016 tillskjuts socialnämnden. KS inte har
mandat att förändra andra nämnders ramanslag och var det tanken för
kommande år så måste ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut om
tilläggsanslag, alternativt hänskjutas till budgetberedningen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsen förtydligar sitt beslut i § 371/2015 enligt följande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att för år 2016 tillskjuts socialnämnden 178 tkr
ur kommunstyrelsens medel för oförutsett.
För åren 2017 och framåt hänskjuts ärendet till budgetberedningen hösten
2016.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för år 2016 tillskjuts socialnämnden 178 tkr
ur kommunstyrelsens medel för oförutsett.
För åren 2017 och framåt hänskjuts ärendet till budgetberedningen hösten
2016.
________________
Exp:
Socialnämnden
Ekonomienheten
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§ 178

Dnr 2016-000142 678

Lokalutredning 2015 förskolor och grundskolor,
interimslösningar. Förslag till förstudie byggnation.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden § 23/2016
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde kort för bakgrunden;
lokalutredning 2015 och Visionsgruppens förslag till inriktning.
Medel krävs till en förstudie där de tänkbara alternativen kan granskas och
kostnadsberäknas.
Bedömning
Planeringsförutsättningarna har fortsatt förändrats för kommunens förskolor
och grundskolor genom en kraftig ökning av nyanlända barn och ungdomar.
En tillfällig undervisningsenhet föreslås öppnas med anledning av detta.
Situationen gör att tillskapandet av nya lokaler för förskola och grundskola
måste inledas omgående. I detta läge anses det nödvändigt med
utredningshjälp i form av en förstudie som kan ge underlag för beslut om
interimslösningar i linje med skolorganisation åk 4-9, placering/etablering av
ny skola åk 4-9 och kostnadsberäkningar av möjliga alternativ.
Med anledning av detta föreslås att medel begärs hos kommunstyrelsen, då
kostnaden för förstudien uppskattas till 500 tkr.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort betonar det akuta i situationen och att det
brådskar med en utbyggnad. Läget är prekärt.
Andre vice ordföranden Jan-Eric Wildros (S) påtalar att
utbildningsnämndens beslut (dvs alternativ 4) måste vara vägledande
Förslag till beslut
I detta läge ser vi det som nödvändigt med utredningshjälp i form av en
förstudie som kan ge underlag för beslut om;
-
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-

Placering/etablering av ny skola åk 4-9

-

Kostnadsberäkningar av möjliga alternativ

Utbildningsnämndens beslut 2016-02-18
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag om utredningshjälp i form
av en förstudie syftande till att ge underlag för beslut om;
-

Interimslösningar i linje med skolorganisation åk 4-9

-

Placering/etablering av ny skola åk 4-9

-

Kostnadsberäkningar av möjliga alternativ enligt ovan.

samt att redovisning och måldatum sätts till juni 2016 och att månadsvisa
uppföljningar sker.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens tilläggsäskande om 500 tkr
för genomförande av förstudie. Utbildningsnämnden får återkomma om
kostnader uppstår.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlsson (V) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens tilläggsäskande om 500 tkr
för genomförande av förstudie. Utbildningsnämnden får återkomma om
kostnader uppstår.
________________
Exp:
Utbildningsnämnden
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§ 179

Dnr 2016-000162 452

Taxa för införande av Fastighetsnära insamling (FNI)
för enfamiljshus och fritidshus
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande
beslutsförslag:
Miljöteknik fick i uppdrag på kommunstyrelsen 20150505 § 122 att utreda
och föreslå taxor för den föreslagna fastighetsnära insamlingen för villor och
fritidshus.
Beräkningsgrunder
Den fastighetsnära insamlingen erfordrar sju personer som arbetar i
systemet. Det krävs sex nya bilar för tömning av 4 fraktioner varje gång.
Inköp av ca 17 200 sopkärl med fyra fraktioner i varje kärl. Varje Tömning
sker som tätast varannan vecka. Förslaget är att införa systemet på två år
detta för att optimera fyllnadsgrad i bilarna samt körturer. Förlänger man
införandet fördyras processen.
Investeringen är beräknad till ca 40 Mkr på två år. Ca 25 Mkr är inköp av
nya kärl och ca 15 Mkr är inköp av nya bilar och administration av systemet.
Bilarnas avskrivning görs på 7,5 år. Kärlen skrivs av på 12 år. Räntan är
beräknad till 3 %.
Föreslagna taxor redovisas i bilaga.
Om inte beslut fattas att inför fastighetsnära insamling måste i det nuvarande
systemet göras investeringar i nya kärl och bilar den investeringen är
beräknad till ca 13 Mkr.
Förslag till beslut
Styrelsen i Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att
besluta om föreslagen taxa för fastighetsnära insamling.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för fastighetsnära insamling.
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Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande, bifall mot avslag, och finner att fullmäktige enhälligt
bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för fastighetsnära insamling enligt
bilaga 3.
________________
Exp:
Ronneby Miljö & Teknik AB
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§ 180

Dnr 2016-000163 452

Komplettering av utredningen Fastighetsnära
insamling (FNI).
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande
redovisning och beslutsförslag
Kommunstyrelsen behandlade och godkände utredningen Fastighetsnära
insamling 2015-05-05, § 122. Det beslutades att Miljöteknik skulle
komplettera utredningen med följande:
-

Förmodat resultat ur miljösynpunkt,
Utveckling av taxor,
Implementeringsplan.
Ta reda på synpunkter från medborgarna.

Miljöteknik, Renhållningen, har utrett ovanstående önskade kompletteringar
och redovisar resultatet samt informerar om problemområden som innebär
att Kyrkogatan och Beslagsområdet föreslås undantas från införandet.
Anledningen till undantaget är:
Begränsad framkomlighet för renhållningsbilarna.
Avsaknad av plats för större kärl.
Begränsad framkomlighet för renhållningsbilarna.
Avsaknad av plats för större kärl.
I Bergslagsområdet finns K-märkta fastigheter.
Bolaget har i dagsläget inte kunnat hitta någon annan lösning.
Vid beslut att införa fastighetsnära insamling kommer under 2016
förberedelser och beställningar att göras för att kunna genomföras praktiskt
under 2017 och 2018.
Den totala investeringen är beräknad till ca 40 Mkr.
Om beslut fattas att ha kvar nuvarande insamlingssystem innebär detta en
investering på ca 13 Mkr. I det gamla systemet måste uttjänta kärl bytas och
nya sopbilar införskaffas.
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Förslag till beslut
- att styrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna de
kompletteringar som gjorts till utredningen Fastighetsnära insamling
i Ronneby kommun.
- att styrelsen föreslår kommunfullmäktige vid beslut om införande av
8 facksystemet (Fastighetsnära insamling FNI) godkänna
investeringen på 40 Mkr.
- att styrelsen föreslår kommunfullmäktige att Kyrkogatan och
Bergslagsområdet, se karta, undantas från införandet av
fastighetsnära insamling (FNI) och att området ska fortsätta med
befintliga kärl och befintlig gällande taxa tills vidare.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
-

-

godkänna de kompletteringar som gjorts till utredningen
Fastighetsnära insamling i Ronneby kommun
besluta att införa 8 facksystem (Fastighetsnära insamling FNI) och
godkänna investeringen om 40 miljoner kr vari ingår investering i
biogasdrivna renhållningsfordon.
Kyrkogatan och Bergslagsområdet undantas från införandet av
fastighetsnära insamling (FNI) och att området ska fortsätta med
befintliga kärl och befintlig gällande taxa tills vidare

Ronneby Miljö & Teknik AB:s styrelse har till kommunfullmäktige gett in
ett förslag till ändring av beslutsförslaget:
”Beträffande förslaget om investering i biogasdrivna renhållningsfordon
(andra att-satsen) ska följande tilläggas.
Naturvårdsverket administrerar idag möjligheten att söka bidrag för
omläggning av fordonsflotta till miljövänligt alternativ. Ansökan till bidrag
görs via Klimatklivet.
Miljöteknik skall ju inköpa ett antal sopbilar där vi tittar på alternativet med
gasbilar.
Vi har varit i kontakt med Naturvårdsverket och det verkar väldigt osäkert
om man kan söka bidrag om investeringen redan är beslutad.
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För att inte riskera att bidrag uteblir föreslås att kommunfullmäktige ändrar
sitt beslut i andra att-satsen till följande:
-

Besluta att införa 8 facksystem (Fastighetsnära insamling FNI) och
godkänna investeringen om 40 miljoner kr.”

Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) och
fullmäktigeledamoten Malin Norfall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med ändringen att andra att-satsen får följande lydelse ”Besluta att
införa 8 facksystem (Fastighetsnära insamling FNI) och godkänna
investeringen om 40 miljoner kr.”
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande, bifall mot avslag, och finner att fullmäktige enhälligt
bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige
-

godkänner de kompletteringar som gjorts till utredningen
Fastighetsnära insamling i Ronneby kommun
beslutar att införa 8 facksystem (Fastighetsnära insamling FNI) och
godkänna investeringen om 40 miljoner kr.
beslutar att Kyrkogatan och Bergslagsområdet undantas från
införandet av fastighetsnära insamling (FNI) och att området ska
fortsätta med befintliga kärl och befintlig gällande taxa tills vidare.

________________
Exp:
Ronneby Miljö & Teknik AB
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§ 181

Dnr 2015-000424 253

Kalleberga 4:50 - ansökan om att köpa kommunägd
mark
Sammanfattning
Fastighetsförvaltaren Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Linn Fransson och Rickard Arvidsson önskar köpa ca 2000 kvm av
Kalleberga 4:50 för att bebygga med bostadshus. De ha sökt och fått positivt
förhandsbesked från miljö- och byggnadsnämnden.
Bedömning
Området ligger på Halsjövägen. Det är något bevuxet och utarrenderat för
jaktändamål.
Området har tidigare varit föremål för försäljningsdiskussioner.
Bedömningen i förhandsbeskedet från miljö- och byggnadsnämnden är dock
denna gång att ”… man kan stycka av cirka 1750-2000 kvm på den aktuella
platsen utan att försvåra framtida planläggning.”
Köparen ska vara medveten om att området runt omkring antagligen kommer
att planläggas.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige säljer ca 2000 kvm av Kalleberga 4:50 till Linn
Fransson och Rickard Arvidsson. Pris enligt riktlinjerna 140 kronor/kvm.
Lantmäteriförrättning bekostas av köparna.
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige säljer ca 2000 kvm av Kalleberga 4:50 till Linn
Fransson och Rickard Arvidsson, se bilaga 4. Pris enligt riktlinjerna 140
kronor/kvm. Lantmäteriförrättning bekostas av köparna.
________________
Exp:
Linn Fransson
Rickard Arvidsson
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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§ 182

Dnr 2016-000185 253

Markförsäljning Viggenområdet
Sammanfattning
Näringslivschefen Torbjörn Lind och markförvaltaren Eva Lydin redogör för
försäljningsärende i Viggenområdet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpeavtal och säljer ca 4000 kvm
mark i Viggenområdet till Selmtec Fastigheter AB för etablering av
möbelaffär.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpeavtal och säljer ca 4000 kvm
mark i Viggenområdet till Selmtec Fastigheter AB för etablering av
möbelaffär, se
bilaga 5.
________________
Exp:
Selmtec Fastigheter AB
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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§ 183

Dnr 2015-000138 109

Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson
om att släppa loss Sörbybäcken
Sammanfattning
Miljöutvecklaren Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag:
Medborgarförslaget föreslår en återställning av Sörbybäcken längs delen
Västra Industrigatan - Ronnebyån. Förslagsställaren anser att detta både
skulle tillföra estetiska och miljömässiga värden.
Bedömning
Aktuell fråga har diskuterats i stort sett ända sedan Sörbybäcken
kulverterades. Under 2001 genomförde Scandiaconsult Sverige AB på
uppdrag av Gatuenheten en trafikmiljöutredning där de redovisade att det
borde finnas möjlighet att tillskapa en smal stensatt kanal utmed
Karlshamnsvägen längs sträckan Västra Industrigatan – Verktygsgatan.
Längs resterande sträcka av Karlshamnsvägen ansåg utredningen inte detta
vara tekniskt och ekonomiskt rimligt.

I samband med att Karlshamnsvägen etappvis byggdes om under
efterföljande år detaljstuderades de typsektioner som trafikmiljöutredningen
föreslog och det framkom då att främst det stora antal befintliga kablar och
ledningar som finns i mark gjorde att vi tvingades omarbeta sektionen
avseende främst kanal och växtlighet, något som informerades till Tekniska
nämnden i samband med utbyggnaden av respektive deletapp. Skillnad i nivå
(höjd) mellan Sörbybäckens botten och befintlig vägyta är ca 3 meter vilket
tillsammans med flödet skulle kräva en kanalbredd i marknivå om ca 4 meter
med därtill hörande sidoutrymme om 0,5-1 meter på respektive sida, vilket
medför en totalbredd om ca 5-6 meter. Denna yta bedömdes vid
detaljprojekteringen inte som rimlig att avställa då, samtidigt som det
innebar merkostnader som inte fanns budgeterade.
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Att i dagsläget genomföra ett återställande av hela Sörbybäcken bedömer
Tekniska förvaltningen dels skulle innebära en stor negativ påverkan för
tillgängliga befintliga trafikytor samtidigt som investeringskostnaden för
ombyggnation, brobyggnation (vid gatupassager) och ledningsomläggning
bedöms som omfattande utan att i dagsläget detaljstuderat densamma. Att
genomföra en återställning av delar av sträckan bedöms inte ge de positiva
estetiska och miljömässiga värdena som förslaget pekar på, och även dessa
åtgärder medför omfattande investeringsbehov och trafikpåverkan varför inte
heller detta förespråkas av Tekniska förvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
________________
Exp:
Mats Karlsson
Tekniska förvaltningen
SUS-enheten/miljöutvecklaren
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§ 184

Dnr 2016-000177 019

Handlingsplan 2016, Fairtrade City Ronneby
Sammanfattning
Miljösamordnaren Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
För att upprätthålla statusen, Fairtrade City måste politikernas ambitioner
med den etiska konsumtionen förtydligas i en förvaltningsövergripande
handlingsplan med mätbara och tidsatta mål.
Bedömning
Bakgrund
Ronneby blev en Fairtrade City år 2008 och sedan dess har flera
nyansökningar gjorts och blivit godkända. Som Fairtrade City har Ronneby
kommun ett ansvar att kunna erbjuda etiskt märkta produkter enligt
principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner inom
kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt. För att
diplomeringen Fairtrade City ska kvarstå krävs att kommunen årligen
redovisar en ökning av de etiska inköpen.
Under år 2016 gör vi på nytt en förnyelseansökan för att bli Fairtrade City
diplomerad. Nya regler har tillkommit och för att förnyelseansökan ska bli
godkänd krävs att politikernas ambitioner med den etiska konsumtionen
förtydligas i en förvaltningsövergripande handlingsplan med tidsatta mätbara
mål.
Kommunens inköp av rättvist handlade produkter under år 2015 se tab.
Typ av produkt
Kaffe
Te
Kakao
Socker/sirap
Bananer

Justerandes sign

Andel i % av totala inköp
i kg
30%
1%
11%
0%
18%
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Att köpa in Fairtrademärkta produkter innebär en extra kostnad. Vissa varor
som t ex kaffe kan innebära dubbelt så hög kostnad för 1 kg jämfört med t ex
enbart kravmärkt kaffe. Andra varor som t ex bananer skiljer sig mycket lite.
Kontakt har tagits med upphandlare och kostenheten. Båda ställer sig bakom
förslag till handlingsplan 2016,Faritrade City Ronneby men kostenheten
påpekar att enheterna som gör inköpen måste tilldelas mer pengar.
Förslag handlingsplan 2016, Fairtrade City Ronneby
Som Fairtrade City har Ronneby kommun ett ansvar för att kunna erbjuda
etiskt märkta produkter enligt principerna för rättvis handel samt ILO:s
kärnkonventioner inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter
som möjligt. För att diplomeringen Fairtrade City ska kvarstå krävs att
kommunen årligen redovisar en ökning av de etiska inköpen.
Målen gäller för samtliga förvaltningar och lyder;
År 2020 är andel i vikts- % av totalt inköpta rättvisemärkta produkter
Kaffe 40%
Te 20%
Kakao 20%
Socker/sirap 20%
Bananer 50%
Årligen kommer målen för den etiska konsumtionen att följas upp och
redovisas om behov föreligger.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar Handlingsplan 2016, Fairtrade City Ronneby.
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige antar Handlingsplan 2016, Fairtrade City Ronneby.
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________________
Exp:
SUS-enheten/miljösamordnaren
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§ 185

Dnr 2016-000035 101

Förslag till vänortsavtal med Gherla kommun i
Rumänien
Sammanfattning
Kommunstyrelsen arbetsutskottet § 33/2016
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag:
Staden Gherla i regionen Cluj i nordvästra Rumänien har utryckt sitt intresse
att upprätta ett vänortsavtal mellan Ronneby kommun och Gherla kommun.
Under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2015 beslutades
att underteckna en avsiktsförklaring att ingå vänortsavtal med Gherla
kommun. Ett förslag till vänortsavtal har arbetats fram i dialog med Gherla
kommun.
Bedömning
Borgmästaren Marius Sabo besökte den 25 augusti Ronneby kommun
tillsammans med andra kommunrepresentanter från Cluj-län. Huvudsyftet
med delegationens besök var erfarenhetsutbyte i landsbygdsutvecklingsfrågor. Under besöket i Ronneby diskuterades de romska
tiggarnas situation i Ronneby och under mötet bjöds en delegation från
Ronneby kommun till Gherla kommun 14-18 oktober för ett
erfarenhetsutbyte kring romernas situation i Rumänien samt att diskutera ett
framtida vänortssamarbete. En formell inbjudan inkom 1 oktober. Under
besöket i Gherla 14-18 oktober hölls ett möte den 17 oktober där
representanter från kommunerna diskuterade gemensamma
samarbetsområden och ett vänortsavtal. Det finns ett uttalat intresse från
Gherla kommun att samarbeta med Ronneby kommun kring sociala frågor
och särskilt romernas situation. Där till finns ett intresse att samarbeta kring
miljöfrågor, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling samt kulturellt
utbyte. Inom dessa områden finns också möjligheter att genomföra
samarbeten delvis finansierade av EU-finansiering till exempel inom
programmen Ett Europa för medborgarna, Leader, URBACT-programmet
m.fl.
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Under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2015 beslutades
att underteckna en avsiktsförklaring att ingå vänortsavtal med Gherla
kommun. Ett förslag till vänortsavtal har där efter arbetats fram i dialog med
representanter hos Gherla kommun. Det finns in ingen gängse mall för hur
ett vänortsavtal utformas men det avtal som undertecknas ska ha godkänts av
Rumäniens motsvarighet till Utrikesdepartementet (MAE). Förslaget berör
de samarbetsområden som nämnts tidigare, uppmanar till konkreta
aktiviteter och projekt, respekt för varandras medborgare samt ländernas
gällande lagstiftning och följer den disposition som MAE förordar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
Godkänna förslaget till vänortsavtal med Gherla kommun i Rumänien
Arbetsutskottets beslut 2016-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att få
det kompletterat med avtalet på svenska.
Arbetsutskottets beslut 2016-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översättningarna av avtalet ses
över och överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsen beslutar att justera artikel 2 enligt följande: Båda sidorna
erkänner att människor är födda fria och lika i värde och rättigheter samt de
jämlika och omistliga rättigheter som ligger till grund för frihet, rättvisa och
fred i världen. Båda sidorna är överens om att göra gemensamma
ansträngningar, baserat på jämlikhet och ömsesidiga fördelar, att främja
mellanmänskliga vänskapskontakter mellan de två städerna.
Efter denna justering och redaktionella ändringar överlämnas vänortsavtalet
med Gehrla till kommunfullmäktige för godkännande. .
Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Roger Fredriksson (M), Nils Ingmar
Thorell (L) och Peter Bowin (V).
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Yrkanden
Fullmäktigeledamöterna Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till vänortsavtal med Gherla
kommun, Rumänien, se bilaga 6.
________________
Exp:
Internationella samordnaren
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§ 186

Dnr 2016-000114 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de
medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till
kommunfullmäktige två gånger per år.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
________________
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§ 187

Dnr 2016-000113 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
motioner
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner
vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per
år.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP).
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
________________
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§ 188

Dnr 2015-000251 214

Detaljplan Ronneby 25:11 – begäran att länsstyrelsen
förordnar att del av planen får genomföras
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden, ordförandebeslut § 82/2016.
Beslutet avser: 13 kap 17 §-förordnande avseende detaljplan för Ronneby
25:11 m.fl. (Kilen)
Kommunfullmäktige antog förslaget till detaljplan för Ronneby 25 :11 m.fl.
(Kilen), Ronneby kommun, 2016-02-25, § 59. Beslutet har tillkännagivits på
kommunens anslagstavla 2016-03-02.
Beslutet har överklagats till länsstyrelsen. I överklagandet anges att man inte
vill ha bebyggelse högre än fyra våningar inom Kilenområdet norr om Röda
Magasinet.
Enligt 13 kap 17 § PBL får länsstyrelsen, om kommunen begär det förordna
att det överklagade beslutet i sådana delar som uppenbarligen inte berörs av
överklagandet får genomföras trots att överklagandet inte har avgjorts
slutligt. Ett sådant förordnande får inte överklagas.
Bedömningen är att det finns grund för länsstyrelsen att fatta ett sådant
förordnande som gäller för hela planområdet med undantag av kvartersmark
betecknat BCHDKRS norr om Röda Magasinet.
Miljö- och byggnadsnämnden, ordförandebeslut 2016-03-29
Att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att begära att länsstyrelsen
förordnar att del av detaljplan för Ronneby 25:11 m.fl. (Kilen) får
genomföras samt skicka ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att begära att länsstyrelsen förordnar att del av
detaljplan för Ronneby 25:11 m.fl. (Kilen) får genomföras.
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Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att begära att länsstyrelsen förordnar att del av
detaljplan för Ronneby 25:11 m.fl. (Kilen) får genomföras.
________________
Exp:
Länsstyrelsen i Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden
Stadsarkitekten
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§ 189

Dnr 2016-000230 359

Anmälan av motion från Sverigedemokraterna genom
kommunfullmäktigeledamoten Christer Leksell (SD)
angående tömningsanläggning för husbilar och
husvagnar
Kommunfullmäktigeledamoten Christer Leksell (SD) har för
Sverigedemokraternas räkning lämnat in följande motion angående
tömningsanläggning för husbilar och husvagnar.
Sammanfattning
I Ronneby finns idag bara ett ställe där septitankar från husbilar och
husvagnar kan tömmas, nämligen vid Ekenäs. Här kan bara löstagbara tankar
tömmas och de som har fasta stora septitankar som t.ex. större husbilar blir
av kommunen hänvisade till reningsverket. Här får man ibland "på nåder"
tömma sin tank och ibland blir man nekad med hänvisning till att
försäkringarna inte gäller innanför grindarna. Jag tog upp denna fråga på
förra styrelsemötet i Ronneby Miljö och Teknik AB 2016-04-07 och fick där
av VD Hans Nilsson bekräftat att det är på detta viset, dessutom är
reningsverket inte öppet kvällar och helger.
Husbilsägare planerar ofta sina rutter och övernattningar till platser där det
finns tömningsmöjligheter och därmed riskerar Ronneby att gå miste om
turister som då söker sig till andra städer. Ronneby Miljö och Teknik AB
hänvisar till att det är Ronneby kommuns uppgift att ordna
tömningsanläggning för husbilar.
Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår därför att:
fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att snarast
anlägga en tömningsanläggning för husbilar/husvagnar på lämplig plats t.ex.
vid uppställningsplatsen i hamnen eller vid Rönninge eller annan lämplig
plats.
Om detta ärende inte faller under Fritids- och kulturförvaltningen tillse att
lämplig förvaltning får uppdraget.
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
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________________
Exp:
Christer Leksell
Kommunstyrelsen
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§ 190

Dnr 2016-000267 318

Anmälan av motion från Sverigedemokraterna genom
kommunfullmäktigeledamoten Christer Leksell (SD)
angående provtagning av vattnet i Sörbybäcken vid
biltvätten m.m.
Kommunfullmäktigeledamoten Christer Leksell (SD) har för
Sverigedemokraternas räkning lämnat in följande motion angående
provtagning av vattnet i Sörbybäcken vid biltvätten m. fl. åtgärder.
Sammanfattning
Mellan bilprovningen och ÖB ligger en biltvättanläggning, Ecowash.
Skyltningen visar att dagvatten från asfalterade ytor runt anläggningen
avleds orenat till Sörbybäcken.
Enl. VD Hans Nilsson pâ Ronneby Miljö & Teknik AB, har tvätten ett eget
reningsverk med en spilledningen som går till Rustorp. Rännstensbrunnar
runt tvätten går till oljeavskiljare som är kopplad till spillvattenledningen. Så
långt är nog allt väl, men allt spill med rengöringsmedel och
avfettningsmedel som kan hamna på asfalterade 'ytor runt anläggningen
riskerar ändå att hamna i Sörbybäcken. Längre söderut, vid industriområdet
utefter Gamla landsvägen, mynnar ett cementrör ut i Sörbybäcken där
tydliga oljerester syns i röret och ¡ bäcken.
Sörbybäcken är en lekplats för öring, men har tyvärr på senare år stoppats
upp på flera ställen med mängder av skräp. Några av medlemmarna i
grupperna "Rädda Ronnebyån" och "Fiskevakt Ronnebyån, Skärsjön samt
Galtsjön" har lagt ner ett stort ideellt arbete och rensat bäcken på bl.a
lastpallar och annat som stoppat upp vandringsmöjligheten för öringen.
Bakom Jeppsons har avverkning av sly och buskage vid bäcken skett. Vem
har utfört detta? Det är strandzon och borde ej vara tillåtet att avverka sly
där. Sly och buskage behövs för att hålla uv strålar borta från smolten
(öringsyngel) samt för att hålla temperaturen nere i vattnet.
Kommunen har planerat att sätta 1000 smolt i närtid, men tyvärr kommer
dom att sättas i Ronnebyån utanför stadshuset. Det hade varit lämpligare att
sätta smolten i lekområdet i Sörbybäcken.
Sverigedemokraterna Ronneby föreslår därför att:
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-

kommunen genomför provtagning av vattnet i Sörbybäcken vid
biltvätten och där cementröret mynnar ut från industriområdet utefter
Gamla landsvägen.

-

undersöker vem som utfört sly- och buskröjning utefter bäcken och
om detta är tillåtet.

Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Leksell (SD).
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att
fullmäktige inte får behandla motionen eftersom den omfattar frågor som
utgör myndighetsutövning.
Beslut
Fullmäktige tar inte upp motionen till behandling.
________________
Exp:
Christer Leksell (SD)
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