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§ 329

Dnr 2016-000006 101

Val av justerare och justering av dagordningen
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändringar av
dagordningen.
Två nya ärenden, anhållan om entledigande som ordförande i valnämnden,
Anders Härdelin (M), samt fyllnadsval i utbildningsnämnden,
Socialdemokraterna, lyfts in som ärende tre respektive fyra på dagordningen.
Revisionens granskningsrapport avseende delårsrapport per 2016-08-31
redovisas i samband med ärende tio, delårsrapport per 2016-08-31, istället
för under ärende åtta, aktuellt från revisorerna 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen samt att utse Malin
Månsson (S) och Roger Fredriksson (M) till att justera dagens protokoll.
________________

Justerandes sign
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§ 330

Dnr 2016-000016 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga frågor har ställts.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 331

Dnr 2016-000615 101

Anhållan om entledigande som ordförande för
valnämnden, Anders Härdelin (M)
Sammanfattning
Anders Härdelin (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som ordförande i valnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anders Härdelin (M) från
uppdraget som ordförande i valnämnden.
________________
Exp:
Anders Härdelin
Valnämnden
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§ 332

Dnr 2016-000504 101

Fyllnadsval i utbildningsnämnden, Socialdemokraterna
Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår Pär Dover (S) som ny ersättare i
utbildningsnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Malin Norfall (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Pär Dover (S) som ny ersättare i
utbildningsnämnden.
________________
Exp:
Pär Dover
Utbildningsnämnden
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§ 333

Dnr 2016-000617 109

Medborgarförslag angående biltrafik på Övre
Brunnsvägen
Marie Månsson har lämnat in följande medborgarförslag angående biltrafik
på Övre Brunnsvägen i Ronneby:
Sammanfattning
Övre Brunnsvägen är numera en tungt trafikerad väg, ett stort antal bilar kör
varje dag till och från bl.a. Soft center.
Asfalteringen bidrar möjligen till en tystare trafik, dock har hastigheterna
ökat, vilket ökar bullret. Vägen som passera bron över järnvägen har nästan
inga bostadshus i närheten av vägen, även vägen längs med ån som nu ej har
genomfart passeras färre bostäder och har ån som ger distans till husen på
Nedre Brunnsvägen.
Nybygget som planeras vid ån kommer att byggas med skydd för buller,
antar jag. Ronneby bör ha en bullerstrategi för husen på Övre Brunnsvägen.
Buller drabbar ett stort antal boende i hyreshus och villor.
Vägen som går förbi Soft center mot järnvägen har trafikstockning vissa
tider på dagen. Mitt förslag är att ej ha Övre Brunnsvägen som
genomfartsled förbi Soft center. Vägen borde stängas vid bron över ån. De
två andra vägarna som jag nämner borde istället användas för trafik till Soft
center.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till tekniska
förvaltningen för vidare hantering.
________________
Exp:
Marie Månsson
Tekniska förvaltningen
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§ 334

Dnr 2016-000608 109

Medborgarförslag - Ett separat spolsystem för toaletter
Nils-Erik Mattsson har lämnat in följande medborgarförslag angående ett
separat spolsystem för toaletter:
Sammanfattning
Med hänvisning till rådande (och kommande) brist på färskvatten i våra
vattentäkter fram håller jag orimligheten att i längden använda dricksvatten
(av livsmedelskvalitet) för toa-spolning.
Inför framtiden måste detta system förr eller senare radikalt förändras.
Ronneby kommun har nu möjligheten att i vårt nyplanerade område "Kilen"
införa ett separat spolvattensystem för just toalettspolning.
Det som ett första steg i denna viktiga och nödvändiga förändring för att
möta framtidens krav. Det blir en något dyrare anläggning i varje lägenhet
eller fastighet, men dessa kostnader övertrumfas annars lätt av framtida
kostnader för vattenbrist.
För området "Kilen" innebär det ett toalettspolsystem som bygger på att
renat och filtrerat å-vatten används istället.
Detta är också något som Miljö & Teknik AB i sin nya strategiplan ser som
ett angeläget paradigmskifte. Man kan grovt räkna med, kanske en halvering,
av dricksvatten förbrukningen, när annat vatten används för toaspolning.
Denna åtgärd är inget som Miljöteknik som verksamhetsutövare har rådighet
över, det har däremot kommunen.
;att Ronneby kommun som huvudman tar detta första steg i denna så
nödvändiga omställning för ett separat toalett spolsystem, att påbjudas till att
börja med, i området "Kilen".
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Nils-Erik Mattsson
Kommunstyrelsen
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§ 335

Dnr 2016-000584 109

Medborgarförslag - Hundrastgård i Ronneby
Carina Gidvall har lämnat följande medborgarförslag angående en
hundrastgård i Ronneby:
Sammanfattning
Mitt förslag är att det borde finnas en hundrastgård i Ronneby gärna i
Brunnsparken, dessa finns i de flesta städer tex i Karlskrona där man har en
fin med lite agility hinder. Detta saknas verkligen i Ronneby. Ronneby är
hundtätt och det vore trevligt med en sådan samlingspunkt.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Carina Gidvall
Kommunstyrelsen
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§ 336

Dnr 2016-000017 109

Medborgarförslag
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare
medborgarförslag lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 337

Dnr 2016-000484 133

Besvarande av interpellation ställd till Roger
Fredriksson (M) från Christer Leksell (SD) angående
kostnaderna för flyktingmottagningen i Ronneby
Kommun
Christer Leksell (SD) har lämnat in följande interpellation ställd Roger
Fredriksson (M) angående kostnaderna för flyktingmottagningen i Ronneby
kommun:
Sammanfattning
I senaste utskicket av Ronneby Magasinet skriver Roger Fredriksson "Gasen
i Botten" Ja, botten är väl dit kommunens ekonomi är på väg med den
flyktingmottagning Ronneby kommun har haft de senaste åren. Du skriver
också att "När Ronneby växer så betyder det även ökade skatteintäkter och
ett växande behov av till exempel nya bostäder, skolor och annan
infrastruktur."
Nya skolor och bostäder kommer att bli en stor kostnad för kommunen,
likaså nya lärare, förskolelärare, tolkar, mm.
Av de flyktingar som kom för 3 år sedan är det endast 10 % som fått ett
riktigt arbete som de kan leva på. 2014-2016 har ca 1200 flyktingar få PUT
och ytterligare 800 asylsökande finns i Ronneby som ännu inte fått PUT. Om
tendensen står sig, att endast 10 % får ett jobb som de kan försörja sig på,
hur kommer då skattetrycket att bli för Ronnebyborna?
Ronneby har idag ansvar för 166 ensamkommande barn, varav 29 har PUT.
Varje ensamkommande kostar i snitt en miljon kronor om året. Detta betalas
än så länge av staten, med även detta är skattepengar. Nu har regeringen
dessutom lagt fram ett förslag att minska bidraget med nästan 30 % från
årsskiftet.
Det är nu dags för invånarna i Ronneby kommun att få veta fakta om
kostnaderna för invandringen.
Sverigedemokraterna i Ronneby vill därför få svar på denna fråga och då vill
vi att ALLA kostnader relaterade till invandringen skall redovisas.
För varje person som tas emot får kommunen ett visst bidrag under en
period. Hur stort är det totala bidraget/person och år?
Då det efter tre år fortfarande är 90% som står utan arbete och inte klarar sin
försörjning själva så utgår vi från dessa. Hur mycket kostar det kommunen
att under ett helt år stå för dennes totala försörjningskostnader inkl. skola,
vård, sociala aktiviteter och bostad men exkl. undanträngningseffekter?
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Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar på interpellationen:
Leksell har i sin interpellation ställt ett antal frågor och även kommit med en
del påståenden som jag avser försöka svara på, samt kommentera, efter bästa
förmåga. Jag vill dock vara tydlig med det inte finns något att dölja vad
gäller kostnader för flyktingmottagande.
Ronneby kommuns ekonomi är numera starkare än när vi hade en vikande
befolkningsutveckling, detta går att följa i de årsredovisningar som är
offentliga. Om vi ska befästa den situationen krävs det dock alltid att man
arbetar aktivt med verksamheten och möter de utmaningar man står inför. Vi
genomför hela tiden aktiviteter som syftar till att fler ska komma i arbete.
Att redovisa alla kostnader som är kopplade till invandring är omöjligt
utifrån ett kommunalt perspektiv och faller ej heller inom den kommunala
kompetensen. Vi har helt enkelt inte tillgång till alla uppgifter som behövs
för en sådan beräkning.
Den statliga schablonersättningen till kommunerna för nyanlända som tas
emot från och med 1 januari 2016 är för dem som är yngre än 65 år 125
000kr och för de som är äldre än 65, 78 200kr.
Att sen göra en beräkning vad det kostar efter 3 år skulle kräva en utredning
av ett större slag, och det anser inte jag är rimligt att avsätta resurser för. Det
skulle kräva en individuell kartläggning av ca 1200 personer eftersom alla
har olika förutsättningar och behov. Sveriges välfärdssystem bygger på
generalitet, vilket innebär att vi inte sätter prislappar på individer utan
försöker stötta människor när de är i större behov av offentlig service.
Normalt sätt infaller de behoven i början respektive slutet av livet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M), Christer Leksell (SD),
Malin Norfall (S), Tim Svanberg (C), Anna Carlbrant (RP), Peter Bowin (V)
samt Nicolas Westrup (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationen och svaret till
protokollet.
________________
Exp:
Roger Fredriksson
Christer Leksell
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§ 338

Dnr 2016-000619 101

Interpellation från Christer Leksell (SD) ställd till
ordförande i fritid- och kulturnämnden Lena Mahrle (L)
angående samordning/planering av sammanträdestider
för fritid- och kulturnämnden.
Christer Leksell (SD) har lämnat in följande interpellation ställd till
ordförande i fritid- och kulturnämnden Lena Mahrle (L) angående nämndens
planering av sammanträdestider:
Sammanfattning
2015-02-26 skrev jag en motion till kommunfullmäktige i Ronneby med
följande lydelse: "Sverigedemokraterna föreslår därför kommunstyrelsen
besluta: Att presidiet eller minst ordförande från varje nämnd och bolag,
fortsättningsvis samarbetar för att minimera dagar och tider då möten
kolliderar med varandra."
Kommunstyrelsen beslöt bifalla motionen 2015-11-03.
Kommunfullmäktige beslöt bifalla motionen 2015-11-26.
Kommunfullmäktige tog förnyat beslut att bifalla motionen 2016-03-31.
I Ronneby kommun finns 5 nämnder (valår 6) och 5 bolag (varav ett
dotterbolag). I princip sammanträder nämnderna en gång/månad och bolagen
varannan månad förutom juli då inga möten normalt förekommer.
5 nämnder x 11 möten = 55 mötesdagar.
Ronneby hälsobrunn sammanträder då ärenden föreligger, så de mötena år
försumbara. Kvar är 3 bolag x 6 möten = 18 dagar 55 + 18 = 73 mötesdagar.
Det finns 250 vardagar 2017 om man inte räknar klämdagar. Om man räknar
bort juli då det inte ligger några möten återstår 229 vardagar att lägga 73
möten på.
Fritids- och kulturnämnden och utbildningsnämnden lyckades med
konststycket att få 6 av sina 11 möten att kollidera med varandra!
Beror det på bristande kompetens, eller ovilja? Om det skall vara så svårt att
få nämnder och bolag att samordna sina möten är kanske lösningen att låta
någon utomstående lägga schemat!
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Jag roade mig med att lägga ett schema med möten för alla nämnder, bolag,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där inga möten kolliderade!
Detta tog mig en timma!
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De har
beslutat att samordning mellan nämnder och bolag SKALL ske, så min
avslutande fråga till Lena Mahrle är
Varför följer du inte givna direktiv från kommunfullmäktige?
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på sammanträdet i
november 2016.
________________
Exp:
Lena Mahrle
Christer Leksell

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(82)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-27

Kommunfullmäktige

§ 339

Dnr 2016-000019 101

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(82)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-27

Kommunfullmäktige

§ 340

Dnr 2016-000018 101

Frågor
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga frågor lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 341

Dnr 2016-000032 007

Aktuellt från revisorerna 2016
Revisonens 2:e vice ordförande Kjell GG Johansson (M) redogör ärendet.
Sammanfattning
Följande granskningsrapporter har delgivits ledamöterna genom utskickat
material och informeras om muntligen:


Granskningsrapport: Granskning av avtalsuppföljning Fritid- och
Kulturnämnden.



Granskningsrapport: Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning
och uppsikt över de kommunala bolagen.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), ledamöterna Erik
Ohlson (V), Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S) samt 2:e vice
ordförande i revisonen Kjell GG Johansson (M).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att redovisningen noteras till
protokollet.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att
granskningsrapport avseende granskning av avtalsuppföljning fritid-och
kulturnämnden noteras till protokollet och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att
granskningsrapport avseende granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning
och uppsikt över de kommunala bolagen noteras till protokollet och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera revisionens granskningsrapporter
avseende avtalsuppföljning fritid-och kulturnämnden samt
kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över de kommunala bolagen till
protokollet.
________________
Exp:
Revisionen
Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturnämnden
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§ 342

Dnr 2016-000545 041

Redovisning av kommunalt partistöd 2015
Sammanfattning
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige i Ronneby har
inkommit med en redovisning av sina respektive kommunala partistöd och
användningen av detsamma.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M), ledamöterna
Malin Norfall (S) samt Peter Bowin (V).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet.
________________
Exp:
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige.
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§ 343

Dnr 2016-000463 040

Delårsrapport 2016-08-31
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Härmed avges tertialrapport per 2016-08-31, jämte prognos för 2016.
I samband med ärendet redovisar revisionens representant Kjell GG
Johansson (M) revisionens granskningsrapport: granskning av delårsrapport
per 2016-08-31. Rapporten har delgivits ledamöterna genom utskickat
material.
Bedömning
Kommunfullmäktige anger i budget 2016-2017 plan 2018-2019,
styrningsprincipen att tilldelade ekonomiska resurser går före verksamhetens
mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag vad som följer av
tvingande lagstiftning eller motsvarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar anmoda nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Ordförande Nils Ingmar Thorell (L), ledamöterna Roger
Fredriksson (M), Erik Ohlsson (V), Tommy Andersson (S) samt Lennart
Förberg (M).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar på att revisionens granskningsrapport:
granskning av delårsrapport per 2016-08-31 samt delårsrapport per 2016-08
31 noteras till protokollet.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
om att revisionens granskningsrapport: granskning av delårsrapport per
2016-08-31 noteras till protokollet och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
om att delårsrapport per 2016-08-31 noteras till protokollet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revisionens granskningsrapport: granskning
av delårsrapport per 2016-08-31 samt delårsrapport per 2016-08-31 noteras
till protokollet.
________________
Exp:
Revisionen
Ekonomienheten
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§ 344

Dnr 2014-000465 331

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Bo Johansson (S) angående utplacering av parkbänkar
Miljö- och energisamordnare Karin Lundberg lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson (S) motionerar om att
parkbänkar skall utplaceras vid så kallade ”gångstråk” från Ronneby:s
centrum till de större flerbostads- och villaområden.
Bedömning
Medborgare i kommunen har vid olika tillfällen framfört önskemål om
utplacering av parkbänkar vid så kallade ”gångstråk”. Motionären menar att
det skulle stärka den enskildes möjlighet att besöka centrum för att vara
delaktig i aktiviteter och kunna göra inköp. Att kunna sitta ner och hämta
krafter för att sedan gå vidare ger också större möjlighet till sociala kontakter
och stärker den enskildes livskvalitet samtidigt som det stimulerar till
utevistelse. Antalet parkbänkar samt dess exakta placering kan utredas
tillsammans med pensionärsföreningar och föreningar som verkar för ökad
tillgänglighet.
Tekniska förvaltningens yttrande
Vid KF 2013-09-26 tilldelades Tekniska förvaltningen uppdraget att utreda
en kategorisering av GC-vägnätet med ett av syftena att bland annat
optimera placering av parkbänkar. Utredningen har på grund av pågående
arbetsbelastning ännu ej genomförts, men nuvarande bedömning ger att
denna bör finnas färdigställd under första halvåret 2016.
Tekniska förvaltningen föreslår att KPR sammanställer synpunkter från
berörda pensionärsföreningar och redovisar dessa till Tekniska förvaltningen
för prioritering av åtgärder. Tekniska förvaltningen planerar under 2016 att,
samtidigt som kategoriseringsgenomförandet, även genomföra en
inventering (antal och placering) av nu tillhandahållna kommunalt ägda
parkbänkar. Därefter planeras en mer övergripande behovsanalys att
genomföras.
Med tekniska förvaltningens yttrande som underlag anses
kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson (S) motion angående utplacering
av parkbänkar besvarad.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att med tekniska förvaltningens yttrande som
underlag anse motionen besvarad samt ge tekniska förvaltningen i uppdrag
att kontakta och samråda med KPR om antal och placering av parkbänkar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att tekniska förvaltningen efter samråd med KPR får i
uppdrag att utreda behov och placering av parkbänkar och därmed anse
medborgarförslaget som besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med tekniska
förvaltningens yttrande som underlag anse motionen besvarad samt ge
tekniska förvaltningen i uppdrag att kontakta och samråda med KPR och
funktionshinderrådet om antal och placering av parkbänkar.
Deltar i debatten
I debatten deltar 2:e vice ordförande Bo Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med tekniska förvaltningens yttrande som
underlag anse motionen besvarad samt ge tekniska förvaltningen i uppdrag
att kontakta och samråda med KPR och funktionshinderrådet om antal och
placering av parkbänkar.
________________
Exp:
Bo Johansson
Magnus Graad
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§ 345

Dnr 2015-000627 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på ett
Folkets Park i miniatyr
Miljö- och energisamordnare Karin Lundberg lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
I ett medborgarförslag från Mats Karlsson lämnas ett förslag som går ut på
att bygga något Folkets Park-liknande på Snäckebacken t ex en enklare sven,
någon/några karusell(er), enklare servering, tombola sov.
Bedömning
Mats Karlssons förslagstext
Snäckebacken i centrala Ronneby är underutnyttjad. Möjligen är det en av
landets största hundtoaletter. Men vi behöver ha in verksamhet där också. l
samband med att man från kommunens sida planerar en lekplats i området
vill jag se lite av Folkets Park där också. Det ena behöver inte utesluta det
andra, tänker jag...
Mitt förslag går ut på att vi bygger något Folkets Park-liknande där också.
Förslagsvis en enklare scen, någon/några karusell(er), enklare servering,
tombola osv.intressenter för ett sånt projekt bör inte vara svårt att hitta. Såväl
föreningslivet, centrumhandeln, näringslivet i övrigt, som Försäkringskassa
och Arbetsförmedling bör kontaktas.
Tekniska förvaltningens yttrande
Tekniska förvaltningen projekterar för närvarande en kommunlekplats som
skall förläggas i anslutning till ”lärarparkeringen” nedanför Snäckebacken. I
detta finns även planer redovisade på hur en framtida utvidgning av
lekplatsen skulle kunna genomföras, något som berör delvis samma ytor som
medborgarförslaget berör. Detta är i sig inget problem, men kräver en
samlad framtidsbild avseende vad som skall tillhandahållas inom
Snäckebacksområdet. I sambans med att denna bild tas fram bör även
diskussioner föras kring hur stora delar av Snäckebacksområdet som bör
bevaras ”orört” respektive i vilken omfattning området kan tilldelas
attraktioner mm. Dagens användning enligt gällande detaljplan är allmän
plats park.
I samband med att planeringen för kommunlekplatsen framskridit har hela
tiden tillgänglighetsaspekterna hanterats. Då vi uppför allmänna
anläggningar måste bedömningar kring detta hela tiden göras, och avseende
kommunlekplatsen kommer vi att ha högst tillgänglighet inom de lägre
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delarna av lekplatsen men sämre på de högre liggande delarna.
En”folketsparkanläggning” bara på de högre delarna av Snäckebacken bör
utredas detaljerat avseende tillgänglighet innan vidare besked ges.
En folketsparkanläggning kräver både investeringsmedel och drift- och
underhållsmedel, något som i dagens läge givetvis är omöjliga att uppskatta
eftersom inga skisser eller mer djupgående tankar finns redovisade. Det som
är viktigt att påtala är att det krävs omfattande drift- och
underhållskostnader, utöver de personalkostnader som beskrivs i
medborgarförslaget. Detta kan totalt sett bli relativt kostsamt, och bör finnas
med i åtanke i samband med att svar på medborgarförslaget presenteras.
Tekniska förvaltningen ser att föreslagen folketsparksanläggning är fullt
möjlig att genomföra inom Snäckebacksområdet. Dock bör en samlad
framtidsbild skapas för området för att se vilka möjligheter som finns i
kombination till redan beslutad kommunlekplats. Dessutom bör framför allt
tillgänglighetsaspekterna utredas noggrant liksom de ekonomiska
konsekvenserna av ett genomförande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med
tekniska förvaltningens yttrande som underlag.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget avslås med tekniska förvaltningens yttrande som
underlag.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med tekniska
förvaltningens yttrande som underlag.
________________
Exp:
Mats Karlsson
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§ 346

Dnr 2016-000157 109

Besvarande av medborgarförslag med begäran om
återplantering av träd
Maria Symbonis vid enheten för samordning, utveckling och sekretariat
lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Gunnar Jönsson har lämnat in följande medborgarförslag angående
återplantering av träd.
Jag är född i Ronneby på 1930-talet och upplevde det Vackra Ronneby och
dess Torgpark eller Stadspark under min ungdomstid. En vackrare stadspark
kunde inte jag tänka mig. Den fina statyn med en fontän och de jättestora
almarna som klädde in torget. Allt efter åren har det förändrats betydligt,
men enligt min syn, inte till det bättre!
I folkmun talas det alltmer om en ”stenöken”.
I de senaste årens förändring har det företagits plantering av nya träd på
västra delen av torget. Jag tror mig veta att kommunen inköpte dessa träd
från Holland och planterades längs denna del av torget och det är fint tycker
jag de pryder sin plats.
De senaste planteringarna av bl. a träd som jag tror är Magnolior närmare
pizzerior och någon affär har några av dessa ”försvunnit” eller tagits bort och
”jordslagits” på någon avfallstipp har jag fått vetskap om. Detta tycker jag är
förskräckligt och begär att dessa träd omgående, vid lämplig tidpunkt
återplanteras på sin plats.
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen för yttrande..
Bedömning
I anslutning till att ärendet lyftes till KSau var Tekniska förvaltningen
negativ till genomförandet, men då beslutet väl fattats genomförde vår
personal åtgärden. I samband med åtgärden rotslogs de aktuella träden (2 st)
inom Gatu- och parkenhetens omlastningsområde vid Norra Hulta. Redan
inför åtgärden flaggade Tekniska förvaltningen för att träden skulle bli svåra
att klara genom en sådan påfrestning vid aktuell tidpunkt på året, men
genomförandet gjordes trots detta så varsamt som möjligt.
Enligt initierad personal på parkavdelningen är de båda flyttade träden i
dagsläget i sådant tillstånd att återplantering av dessa inte är att
rekommendera. Skall återplantering ske bör det istället genomföras med
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nyinköpta träd av motsvarande art, vilket skulle kunna genomföras till en
kostnad av mellan 10 - 20 tkr/träd (inkl. arbete) beroende på storlek på
inköpt träd.
Ronneby kommun planerar för att inom ett antal år, beroende på tilldelade
investeringsmedel, genomföra förändringsarbeten på Ronneby Torg.
Tekniska förvaltningen anser att återplantering av borttagna träd bör
avvaktas tills färdigt koncept för hur Ronneby Torg skall vara utformat i
framtiden finns färdigställt och beslutat.
Tekniska förvaltningen anser att aktuellt medborgarförslag bör avslås med
hänvisning till att återplantering av borttagna träd bör avvaktas tills färdigt
koncept för hur Ronneby Torg skall vara utformat i framtiden finns
färdigställt och beslutat..
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att med hänsyn till Tekniska förvaltningens bedömning
avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Gunnar Jönsson
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§ 347

Dnr 2015-000427 109

Besvarande av medborgarförslag angående
trafiksituationen på Lindblomsvägen, från Mats
Karlsson
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Mats Karlsson föreslår i ett medborgarförslag åtgärder för att förbättra
trafiksituationen på Lindblomsvägen. Förslagen redovisas här nedan:
- Minska hastigheten genom Espedalen.
- På parkeringen i korsningen Lindblomsvägen/Götgatan tar man bort,
förslagsvis tre
parkeringsplatser. Gäller den långa raden utmed Götgatan och de bilar som
står närmast Lindblomsvägen. Då blir sikten bättre ut mot Götgatan.
- På ovannämnda parkering gör man en in- och utfart från Götgatan.
Nuvarande enda möjlighet är via Lindblomsvägen.
- Damma gärna över förslaget där man öppnar upp med trafik från
Vierydsvägen upp till Hjorthöjden. Det kan vara dags att se över även denna
möjlighet.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har haft medborgarförslaget på remiss och de har
lämnat följande svar:
”Tekniska förvaltningen har utfört trafikmätning på Lindblomsvägen och
Götgatan under en veckas tid under året 2015. Nedan sammanfattas denna:
Lindblomsvägen:

Justerandes sign

Årsdygnstrafik

2580 fordon/dygn

Vardagsdygnstrafik

2739 fordon/dygn

Max timtrafik

299 fordon/timme
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Hastighetsprofil (50)

Hastighetsöverträdelse 20 %
V85 – 51 km/h
Vmedel – 45 km/h
Vmax – 89 km/h

Götgatan:
Årsdygnstrafik

6410 fordon/dygn

Vardagsdygnstrafik

6869 fordon/dygn

Max timtrafik

739 fordon/timme

- Enligt mätningen på Lindblomsvägen förekommer hastighetsöverträdelse
till en viss del och övervakningen av hastighetsöverträdelsen är en polisiär
uppgift.
I övrigt har Tekniska förvaltningen planer för att genomföra vissa
säkerhetsåtgärder så att minska möjligheten för fortkörning. Dessa åtgärder
vidtas i mån av ekonomi och prioritering.
- Sikten vid korsningen Lindlomsvägen/Götgatan uppfyller de krav som
ställs för sikt vid en korsning med mycket goda marginaler.
- Götgatan är en huvudgata som trafikeras av många fordon (se mätningsdata
ovan). Att ha ytterligare en in- och utfart från den nämnda parkeringen till
Götgatan kommer att innebära flera stopp längs med denna gata och därmed
störningar i trafikflödet.
- Förslaget om att öppna upp trafiken från Vierydsvägen till Hjorthöjden är
inte aktuellt och är en översiktsplaneringsfråga”
Tekniska förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Då Lindblomsvägen idag utformningsmässigt medger för
hastighetsöverträdelser bedöms det som viktigt att genomföra
säkerhetsåtgärder för att minska möjligheten för fortkörning. Tekniska
förvaltningen har efter kontakt meddelat att sådana åtgärder kommer att
genomföras under hösten 2016.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med
tillägget att åtgärder kommer att genomföras på Lindblomsvägen för att
minska möjligheterna till fortkörning.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget vara besvarat.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat.
________________
Exp:
Mats Karlsson
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§ 348

Dnr 2016-000238 109

Besvarande av medborgarförslag - Elevernas
läsårsstart under vecka 34, exempelsvis onsdagen.
Kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Susanne Borg förslår i ett medborgarförslag att läsårsstart ska ske vecka 34,
förslagsvis på onsdagen.
Bedömning
Läsårstiderna för de närmast kommande läsåret är fastställda enligt
följande:
2016-2017
Läsår 15/8 - 22/12 - 11/1 - 9/6
Arbetsår 9/8 - 22/12 - 9/1 - 16/6
Förslag till läsårstider för 2017-2019 men ännu ej fastställda av
Utbildningsnämnden är följande:
2017-2018
Läsår 22/8 - 22/12 - 10/1 - 15/6
Arbetsår15/8 - 22/12 - 8/1 - 21/6
2018-2019
Läsår 21/8 - 21/12 - 9/1 - 14/6
Arbetsår14/8 - 21/12 - 7/1 - 20/6
Ett läsår (antal elevdagar) skall vara minst 178 dagar medan ett arbetsår
(personalens antal arbetsdagar) är 194. Läsåret bestäms av
Utbildningsnämnden och arbetsåret bestäms av rektor inom ramen för det
fastställda antalet dagar.
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I Ronneby kommun arbetar vi så att läsårstiderna och därmed
arbetsårstiderna bestäms inom gymnasiesamarbetet KORt. Vi synkroniserar
alltså Ronnebys läsårstider med Karlshamns och Olofströms kommuner.
Dessa tider kommer på så sätt att bli styrande även för grundskolans del då
detta synkroniseras med skolskjutsarna.
I de läsårstider diskussionsgruppen inom KORt kommer fram till tas alltså
flera olika typer av hänsyn av vilka en del kan synas för skolan helt
ovidkommande, till exempel Sweden Rock.
Dock påverkar en sådan typ av ställningstagande skolan verksamhet, om än
mera för våra samarbetskommuner än för Ronnebys egen del.
Mera tyngd ligger i att vi måste ta hänsyn till exempelvis åk-9elevernas
övergång till gymnasiet som påverkas av betygen och antagningen till
gymnasiet.
För gymnasiets del är ett väsentligt hänsynstagande kopplat till
betygsättningen för avgångsklasserna/studenterna.
Denna betygssättning måste alltid vara klar mot slutet av maj, vilket hänger
samman med att de skall inrapporteras till Verket För Högskoleservice då
det här handlar om studenternas vidare ansökan och antagning till högre
utbildning; högskola och universitet.
Det är synnerligen svårt att sysselsätta avslutningsklassernas elever då
betygen är satta och de studentikosa lustigheterna tyvärr kan anta ohanterliga
proportioner.
Dock har läsårsgruppen som synes meddelat förslag för läsåren 2017- 2019
som mera ligger i linje med medborgarförslaget.
Utbildningsnämndens beslut 2016-06-16
Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande, antar detta som
sitt eget remissvar och föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med yttrandet
från utbildningsnämnden nedan anse medborgarförslaget vara besvarat.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med yttrandet från utbildningsnämnden
anse medborgarförslaget vara besvarat.
________________
Exp:
Susanne Borg
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§ 349

Dnr 2015-000459 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på att
Ronneby kommun teckentolkar vissa delar av
hemsidan
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Eva Lind föreslår i ett medborgarförslag att delar av Ronneby kommun
hemsida teckentolkas.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till informationsavdelningen på Enheten för
kommunikation och medborgarservice. Avdelningen ställer sig positiv till
förslaget. Utvalda informationsdelar kan tolkas och göras tillgänglig i korta
filmer som till exempel på www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-iwebbhuvudet/Teckensprak/
Heike Rosenkvist, informationsansvarig skriver vidare:
”Teckenspråk används av cirka 30 000 personer i Sverige. Detta enligt
uppgifter av Sveriges dövas riksförbund (SDR).
På Ronneby kommuns hemsida www.ronneby.se erbjuds idag utförlig
information och nyhetsuppdatering på svenska som riktar sig till invånare,
besökare, företagare och media. Dessutom finns kortare informationstexter
på engelska och tyska så som en kort sammanställning av information till
nyinflyttade eller personer som är intresserade av att flytta till vår kommun.
Information på teckenspråk saknas för tillfälle.
För att kunna erbjuda kort information på teckenspråk om Ronneby kommun
behöver mellan sex till åtta korta filmer produceras. Urvalet baseras på
huvudinformationsområden som finns på www.ronneby.se idag. Detta är:
Om Ronneby
Utbildning & förskola
Bygga, bo & miljö
Omsorg & hjälp
Uppleva & göra
Näringsliv
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Eventuellt: Kommun & politik
Eventuellt: Trafik & infrastruktur
Informationsavdelningen bedömer kostnaden för detta arbete till ca 50 tkr. I
priset ingår manus, film och redigering av sex till åtta korta filmer som sedan
kan publiceras på www.ronneby.se.
Informationsavdelningen kan handleda arbetet och anlita extern expertis för
att ta fram teckenspråksfilmer till www.ronneby.se, men kostnaden ryms inte
inom ramen av befintlig budget för 2016.”
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att 50 tkr tas från kommunstyrelsens
konto för oförutsedda kostnader för genomförande av teckentolkning av
delar av hemsidan enligt informationsavdelningens förslag. Ansvar för
genomförandet läggs på nya Kommunikationsenheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget
att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
medborgarförslaget tilldela kommunikationsenheten 50 tkr från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader för att teckentolka delar
av Ronneby kommun hemsida enligt förslag.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att frågan ska
hanteras i samband med arbetet att göra hemsidan responsiv och med
hänvisning till det anse medborgarförslaget besvarat.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska hanteras i samband med arbetet
att göra hemsidan responsiv och med hänvisning till det anse
medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Eva Lind
Kommunikationsenheten
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§ 350

Dnr 2015-000458 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag till bättre
flöde i trafiken för ett bättre miljötänkande i centrala
Ronneby
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Ronny Palmqvist föreslå i ett medborgarförslag åtgärder för att genom ett
bättre trafikflöde minska mängden avgaser och på så vis skapa en bättre
miljö i centrala Ronneby. Han föreslår följande åtgärder:
- lastzonen på södra delen av Kungsgatan innan korsningen Prinsgatan och
hela vänsterfilen på Kungsgatan till Diamanten ska tas bort.
- gångfartsområde på Kungsgatan från Nygatan till Västra Torggatan.
- en rondell på korningen Götgatan/Vierydsvägen för att minska långa
väntetiden när man gör en vänstersvängen från Götgatan till Vierydsvägen
och slippa korsa vägen.
Bedömning
2009 antogs "Utförandeförslag för förbättring av Ronneby centrums
stadsmiljö" och Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att genomföra
förslaget i olika etapper. Kungsgatan i den del som förslaget berör tillhör en
ej ännu genomförd etapp. Förslaget har varit på remiss till tekniska
förvaltningen. Tekniska förvaltningen föreslår att förslaget avslås och skriver
bl a i sin bedömning:
”Tekniska förvaltningen kommer att ha dessa förslag i åtanken när man
börjar med nästkommande etapperna som berör just Kungsgatan.
När det gäller byggnationen av en rondell på korsningen
Götgatan/Vierydsvägen tycker Tekniska förvaltningen att trafikens intensitet
och belastningen på korsningen inte är av den digniteten att ha en rondell
där.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget i den del som avser byggnation av rondell vid
korsningen Götgatan/Vierydsvägen.
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att överlämna förslagen som rör förändringar på Kungsgatan till tekniska
förvaltningen att ha i åtanke vid kommande etapp och därmed anse
medborgarförslaget vara besvarat i denna del.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
- avslå medborgarförslaget i den del som avser byggnation av rondell vid
korsningen Götgatan/Vierydsvägen.
- medborgarförslaget i övrigt anses vara besvarat med nedanstående.
2009 antogs "Utförandeförslag för förbättring av Ronneby centrums
stadsmiljö" och Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att genomföra
förslaget i olika etapper. Kungsgatan i den del som förslaget berör tillhör en
ej ännu genomförd etapp. Förslaget har varit på remiss till tekniska
förvaltningen. Tekniska förvaltningen föreslår att förslaget avslås och
skriver bl a i sin bedömning:
Tekniska förvaltningen kommer att ha dessa förslag i åtanken när man
börjar med nästkommande etapperna som berör just Kungsgatan.
När det gäller byggnationen av en rondell på korsningen
Götgatan/Vierydsvägen tycker Tekniska förvaltningen att trafikens intensitet
och belastningen på korsningen inte är av den digniteten att ha en rondell
där.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- avslå medborgarförslaget i den del som avser byggnation av rondell vid
korsningen Götgatan/Vierydsvägen.
- medborgarförslaget i övrigt anses vara besvarat med nedanstående:
2009 antogs "Utförandeförslag för förbättring av Ronneby centrums
stadsmiljö" och Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att genomföra
förslaget i olika etapper. Kungsgatan i den del som förslaget berör tillhör en
ej ännu genomförd etapp. Förslaget har varit på remiss till tekniska
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förvaltningen. Tekniska förvaltningen föreslår att förslaget avslås och
skriver bl a i sin bedömning:
Tekniska förvaltningen kommer att ha dessa förslag i åtanken när man
börjar med nästkommande etapperna som berör just Kungsgatan.
När det gäller byggnationen av en rondell på korsningen
Götgatan/Vierydsvägen tycker Tekniska förvaltningen att trafikens intensitet
och belastningen på korsningen inte är av den digniteten att ha en rondell
där.
________________
Exp:
Ronny Palmqvist
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§ 351

Dnr 2016-000187 119

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna Nattvandring "Politiker på stan"
Vikarierande folkhälsosamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Christer Leksell från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion
angående att politiker, som en del i kommunens brottsförebyggande arbete,
ska ha möjlighet att delta i nattvandringsverksamheten. I lokala BRÅ:s
brottsförebyggande program finns nattvandring som en av de åtgärder som
vidtas för att påverka faktorer som främjar eller hämmar människors
brottsliga beteenden. Det är en form av situationell brottsprevention där ett
naturligt och socialt nätverk mellan vuxna och ungdomar skapas, och där
vuxnas närvaro i stadsmiljön nattetid förebygger att brott sker.
Nattvandringsverksamheten är öppen för alla föreningar.
Bedömning
Då ett politiskt parti också är en registrerad förening, finns alla möjligheter
för intresserade politiker att engagera sig i nattvandringsverksamheten på
samma villkor som övriga registrerade föreningar.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att med hänsyn till att alla föreningar har möjlighet att
nattvandra och att ett politiskt parti är en förening anse motionen vara
besvarad.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med hänsyn till
att alla föreningar har möjlighet att nattvandra och att ett politiskt parti är en
förening anse motionen vara besvarad
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

45(82)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-27

Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyn till att alla föreningar har
möjlighet att nattvandra och att ett politiskt parti är en förening anse
motionen vara besvarad.
________________
Exp:
Christer Leksell
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§ 352

Dnr 2016-000278 109

Besvarande av medborgarförslag till
kommunfullmäktige angående anläggande av
näridrottsplats kring Espedalsskolan.
Miljö- och energisamordnare Karin Lundberg lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Mats Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag angående anläggande
av näridrottsplats kring Espedalsskolan. Förslagsställaren konstaterar att
ungdomar söker sig till området efter skoltid för spontan sysselsättning.
Förslaget innebär att kommunen ska föra dialog med ungdomarna i området
om anläggandet av en näridrottsplats och en plats för brädåkning.
Bedömning
Fritid - och kulturnämndens yttrande
Kommunen har avsatt medel för inrättande av spontanidrottsplatser i
investeringsbudget för 2016-2019. Denna plan innefattar inte
Espedalsskolans område. Bedömningen är att det blir svårt att finansiera
ytterligare en spontanidrottsplats inom denna period eftersom det handlar om
miljonbelopp. Följande beslut föreligger:
2016 Backaryd
2017 Älgbacken i Ronneby
2018 Saxemara
2019 Johannishus
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med
Fritid- och kulturnämndens yttrande som underlag.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till att med Hjorthöjdens och
Älgbackens näridrottsplatser är behovet i området tillgodosett.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning
till att med Hjorthöjdens och Älgbackens näridrottsplatser är behovet i
området tillgodosett.
________________
Exp:
Mats Karlsson
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§ 353

Dnr 2015-000444 000

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamoten Ylva Olsson (SD)
angående möjligheten till ett gemensamt julbord för
alla bolag inom kommunen
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Ylva Olsson (SD) föreslå i en motion att fullmäktige ska besluta att låta
ansvarig avdelning eller bolag utreda möjligheten till ett gemensamt julbord
för alla kommunala bolag samt att en kostnadskalkyl för denna åtgärd tas
fram. Argumentationen för förslaget i motionen är att detta skulle ge en
kostnads- och tidsbesparing eftersom det ofta är samma personer i bolagens
styrelser samt att det skulle ge en möjlighet att träffas och få ett ansikte på
alla aktiva i de olika bolagen.
Bedömning
Då det är enbart en förtroendevald ledamot/ersättare som sitter i mer en av
styrelserna för Ronneby Miljö och Teknik AB, AB Ronneby
Industrifastigheter och AB Ronnebyhus bedöms besparingen utifrån den
utgångspunkten i förslaget vara minimal. Tidsmässigt kan dock naturligtvis
en besparing göras. Det kan finnas skäl för bolagen att samordna aktiviteter
som julbord, utbildningar eller liknande. Det bedöms dock inte ankomma på
kommunfullmäktige att fatta beslut om att detta utan det utgör en fråga för
bolagen att hantera själva.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ställningstagande och beslut om
eventuellt gemensamt julbord till de kommunägda bolagens styrelser.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
vara besvarad med nedanstående:
Då det är enbart en förtroendevald ledamot/ersättare som sitter i mer en av
styrelserna för Ronneby Miljö och Teknik AB, AB Ronneby
Industrifastigheter och AB Ronnebyhus bedöms besparingen utifrån den
utgångspunkten i förslaget vara minimal. Tidsmässigt kan dock naturligtvis
en besparing göras. Det kan finnas skäl för bolagen att samordna aktiviteter
som julbord, utbildningar eller liknande. Det bedöms dock inte ankomma på
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kommunfullmäktige att fatta beslut om att detta utan det utgör en fråga för
bolagen att hantera själva.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Peter Bowin (V) samt Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med
nedanstående:
Då det är enbart en förtroendevald ledamot/ersättare som sitter i mer en av
styrelserna för Ronneby Miljö och Teknik AB, AB Ronneby
Industrifastigheter och AB Ronnebyhus bedöms besparingen utifrån den
utgångspunkten i förslaget vara minimal. Tidsmässigt kan dock naturligtvis
en besparing göras. Det kan finnas skäl för bolagen att samordna aktiviteter
som julbord, utbildningar eller liknande. Det bedöms dock inte ankomma på
kommunfullmäktige att fatta beslut om att detta utan det utgör en fråga för
bolagen att hantera själva.
________________
Exp:
Ylva Olsson (SD)
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§ 354

Dnr 2015-000460 510

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Christer Leksell (SD)
och Bengt Johansson (SD) angående ändring av
trafiksituationen på Kungsgatan och Strandgatan
Trafikansvarig Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ledamöterna har inkommit med förslag om ändring av trafiksituationen på
Kungsgatan och Strandgatan. De två åtgärder som föreslås är att:
- Kungsgatan byggs om till dubbelfilig utefter hela sin sträckning enligt
bifogad karta
- Vägbulorna i centrum tas bort eller sänks radikalt.
Som skäl till detta anges i motionen att ” hos de flesta bilister är det idag ett
nödvändigt ont att köra bil till Ronneby centrum” samt att de tidvis upplever
trafiken på Kungsgatan kaosartad.
Bedömning
Kungsgatan och Strandgatan är två stora trafikerade gator inom centrala
orten i Ronneby. Hastighetsbegränsningen på Kungsgatan är 30 km/h och
Strandgatan har en lång stäcka som har samma hastighetsbegränsning som
Kungsgatan. Dessa gator trafikeras såväl av bilister som oskyddade
trafikanter.
Centrala delen av staden är huvudmålet i form av arbetsplatser och
kommersiella mål. För att kunna tillhandahålla ett tryggt centrum i en
levande stad där oskyddade trafikanter kan röra sig utan att vara oroliga för
att bli påkörda av bilister finns ett antal övergångställen där trafikens
hastighet begränsas med farthinder. TF har haft översyn på de gator som
nämns i motionen och vidtagit åtgärder i from av förbättring av dessa
farthinder.
Det finns planer, enligt Centrumutredningen som gjordes 2009, att se över
trafiken på Kungsgatan och Västra Torggatan i kommande projekt för att
göra Ronneby centrum ännu mer attraktiv och ha ett multifunktionellt torg.
När detta genomförs kommer en dubbelriktning av Kungsgatan att diskuteras
som ett alternativ.
Tekniska förvaltningen avser därmed motionen besvarad.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-09-12
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
vara besvarad.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med nedanstående.
Det finns planer, enligt Centrumutredningen som gjordes 2009, att se över
trafiken på Kungsgatan och Västra Torggatan i kommande projekt för att
göra Ronneby centrum ännu mer attraktiv och ha ett multifunktionellt torg.
När detta genomförs kommer en dubbelriktning av Kungsgatan att
diskuteras som ett alternativ.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med nedanstående:
Det finns planer, enligt Centrumutredningen som gjordes 2009, att se över
trafiken på Kungsgatan och Västra Torggatan i kommande projekt för att
göra Ronneby centrum ännu mer attraktiv och ha ett multifunktionellt torg.
När detta genomförs kommer en dubbelriktning av Kungsgatan att
diskuteras som ett alternativ.
________________
Exp:
Christer Leksell
Bengt Johansson
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§ 355

Dnr 2016-000503 253

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggenområdet
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Röaby försäljning- och service AB önskar köpa ca 6300 kvm av
Viggenområdet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna försäljning i enlighet med bilagt avtal.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
försäljningen av ca 6300 kvm i Viggenområdet till Röaby försäljning- och
service AB i enlighet med redovisat avtal.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljningen av ca 6300 kvm i
Viggenområdet till Röaby försäljning- och service AB i enlighet med
redovisat avtal, till detta protokoll bifogad bilaga 1 och 2.
________________
Exp:
Röaby försäljning- och service AB
Eva Lydin
Ekonomienheten
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§ 356

Dnr 2016-000529 011

Planering för fler platser på framtida trygghetsboende i
Ronneby Kommun
Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I Budget 2016-2017 samt plan 2018-2019 fick Miljö- och
byggnadsförvaltningen i uppdrag att planera för fler platser för
trygghetsboende. En rapport har tagits fram som nu presenteras.
Arbetet har utgått från rapporten ”Marknadsanalys till Ronneby kommuns
bostadsförsörjningsprogram” som har upprättats i samband med
framtagandet av kommunens bostadsförsörjningsprogram. Redogörelsen av
uppdraget beskriver inom vilka kommundelar den äldre befolkningen
förväntas öka samt kartlägger var trygghetsboende finns idag och var man
kan förväntas sig att dessa bör planeras i framtiden. Slutligen presenteras
lämpliga platser för nya trygghetsboenden inom kommunen.
Denna rapport kommer att utgöra underlag till den kommande planeringen i
form av bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan.
Bedömning
Idag finns trygghetsboende i Ronneby stad, Eringsboda och Backaryd. I
huvudsak förväntas äldre och 1-personshushåll att öka mest i Johannishus
med omland, Bräkne-Hoby/Järnavik, Kallinge och Backaryd/Hallabro. Detta
kan medföra att dessa orter kan anses som attraktiva samhällen för nya
trygghetsboende. Ronneby tätort kan däremot vara mer attraktivt på andra
sätt. I staden finns ett större utbud av service och aktiviteter samt närhet till
vård vilket kan efterfrågas av äldre som har svårare att resa och förflytta sig.
Gångavstånd till service så som mataffär, kollektivtrafik, vård, apotek och
kommersiell service kan antas vara attraktivt för en framtida hyresgäst i ett
trygghetsboende.
Trygghetsbostäder inryms under beteckningen bostäder i detaljplan. Därav
ges en stor möjlighet att inrymma trygghetsbostäder i befintliga bostadshus
under förutsättning att övriga krav uppfylls med gemenskapslokal osv. I
rapporten pekas platser ut som kan vara lämpliga att inrymma
trygghetsboenden i kommunen. Dessa är förlagda till samhällena BräkneHoby, Johannishus, Kallinge samt Ronneby stad.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av det särskilda uppdraget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

54(82)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-27

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
rapporteringen av det särskilda uppdraget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S),
Roger Fredriksson (M) samt Erik Ohlson (V).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
med följande tillägg:
- att kommunfullmäktige betonar behovet av trygghetsboenden samt att
Kallinge bör komma högt i rangordningen.
- att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma till
kommunfullmäktige vad gäller tänkta befolkningsförändringar och ändringar
i ålderssammansättningen inom kommunen och dess olika delområden.
Detta skall ske före det att bostadsförsörjningsprogrammet presenteras.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons
(RP) tilläggsyrkande vad gäller första att-satsen, bifall mot avslag, och finner
att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Propositionsordning 3
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons
(RP) tilläggsyrkande vad gäller andra att-satsen, bifall mot avslag, och finner
att kommunfullmäktige avslår detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av det särskilda
uppdraget.
Reservation
Ledamöterna Sune Håkansson (RP), Anna Carlbrant (RP), Peter Bowin (V),
Angela Leyton (V) och Erik Ohlson (V) reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 357

Dnr 2016-000476 042

Finsam - Samordningsförbundet i Blekinge Län
Årsredovisning för räkenskapsåret 2015
Sammanfattning
Samordningsförbundet i Blekinge län – FINSAM har överlämnat
årsredovisning för 2015 och revisorerna har redovisat sin revisionsberättelse
där de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen och bevilja
styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge och dess ledamöter
ansvarsfrihet för år 2015.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen och bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge
och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2015. Förbundet anmodas att
överlämna årsredovisningarna inom den tid som föreskrivs i lag.
I beslutet deltar inte följande ledamöter och ersättare på grund
av jäv
Ledamöterna Malin Månsson (S) och Birgitta Lagerlund (M).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

57(82)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-27

Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och bevilja
styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge och dess ledamöter
ansvarsfrihet för år 2015.
Förbundet anmodas att överlämna årsredovisningarna inom den tid som
föreskrivs i lag.
________________
Exp:
Finsam- Samordningsförbundet i Blekinge Län
Samtliga medlemmar i förbundet
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§ 358

Dnr 2016-000478 261

Risatorp 1:10 del av. Ansökan om arrendera eller köpa
kommunägd mark
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tobias Jönsson önskar köpa en tomt på ca 1500 kvm från fastigheten
Risatorp 1:10. Marken ligger innanför fastigheten på Östra Varevägen 18.
Sökanden har sökt och meddelats positivt förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Bedömning
Marken ligger utanför detaljplan och enligt Miljö- och hälsoskyddsenheten
helt utanför den fd deponin.
Grannen har haft synpunkter på att det inte finns någon riktig gata. Sökanden
bör få ett servitut på infartsväg och får alltså själv anlägga och sköta
erforderlig infartsväg.
När kommunen sålde mark till Östra Varevägen 22 fick de först genomföra
en geotekniska utredning av området. Det bör även sökanden genomföra
innan avstyckning söks.
Enligt riktlinjerna bör markpriset ligga på 160 kronor/kvm.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna markförsäljningen i enlighet med bilagt
köpeavtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-09-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att;

Justerandes sign

-

uppdra fastighetsförvaltare Eva Lydin att till kommunstyrelsen
sammanträde att kontrollera eventuell placering av förskola samt
deponins tidigare placering.

-

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna markförsäljningen i enlighet med bilagt köpeavtal.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
markförsäljningen i enlighet med bilagt köpeavtal.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna markförsäljningen i enlighet med
bilagt köpeavtal, till detta protokoll bifogad bilaga 3 och 4.
________________
Exp:
Eva Lydin
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§ 359

Dnr 2016-000125 303

Anhållan om att anordna eget VA inom planerat
verksamhetsområden i VA-planen, Träskobacken
Energi- och miljösamordnare Karin Lundberg lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Enligt utbyggnadsplan för kommunalt avlopp som ingår i VA-planen
antagen 2014-04-24 ska området Träskobacken få kommunalt avlopp 2017.
Fastighetsägare på Träskobacken har inkommit med en skrivelse med
begäran om inskränkning i planerade verksamhetsområde, med hänvisning
till 9§ vattentjänstlagen. Fastighetsägarna har för avsikt att per fastighet
ansöka/anmäla om inrättande eller ändring av enskilda avloppsanläggningar.
Bedömning
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt § 6 Vattentjänstlagen
"Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1.bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2.se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning."
Här hänvisas till principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och
överinstanserna avseende § 6 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 2 i 1970
års va-lag).
Beslut 2015-03-19, BVa 28
Eftersom två av de aktuella delområdena inte ansågs kunna utgöra sådan
samlad bebyggelse som normalt förutsätts och övrig utredning inte ansågs
vara tillräcklig för att ändå motivera utbyggnadsskyldighet undanröjde Vanämnden länsstyrelsens föreläggande om utbyggnad m.m. i dessa områden.
För ett tredje delområde, som inte ansågs i sig kunna utgöra förutsatt samlad
bebyggelse, fastställde nämnden länsstyrelsens beslut med hänvisning till att
området omedelbart gränsar till det befintliga verksamhetsområdet samt
medgav en något längre genomförandetid än länsstyrelsen hade bestämt.
Beslut 2015-07-30, BVa 77
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Va-nämnden ansåg att hälsoskydds- och miljöskälen inte var tillräckliga och
upphävde därför en länsstyrelses föreläggande omfattande skyldighet för en
kommun att för ett område bl.a. bestämma verksamhetsområde för vatten
och avlopp m.m.
Inskränkning i planerat verksamhetsområde med hänvisning till 9§
vattentjänstlagen.
I paragrafen kan man läsa "Om det inom verksamhetsområdet finns en
fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det
större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så
att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan
inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller
bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas
genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för
människors hälsa och miljön."
Vattenförsörjningen i nuläget och önskan om framtida VA

VA-plansgruppens bedömning
Området Träskobacken utgör inte ”ett större sammanhang” då det endast
omfattar 12-13 fastigheter och ligger mer än 200 m från närmsta
verksamhetsområde. Därmed föreligger inte något kommunalt ansvar för
vatten och avlopp i området enligt 6§ vattentjänstlagen. Vid revidering av
VA-planen, som föreslås ske under 2017,bör Träskobacken lyftas ut från
utbyggnadsplanen.
Miljö-och byggnadsnämnden har inga synpunkter på val av enskild lösning
förutom att reningskravet ”Hög skyddsnivå” måste vara uppfyllt.
De fastighetsägare som inte varit med i skrivelsen har möjlighet att i egen
regi ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
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Vid framtida problem med vattenförsörjningen i området skulle, rent
hypotetiskt, länsstyrelsen kunna förelägga kommunen att införliva området i
verksamhetsområde, för åtminstone vatten. Skulle även krav på avlopp
komma kan kommunen ta ut anläggningsavgift och lösa in anläggningarna.
Enligt 40§ vattentjänstlagen skall ”huvudmannen betala skälig ersättning till
den enskilda anläggningens ägare”.
Praxis är att ingen ersättning sker då anläggningen är mer än 10 år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att
utbyggnadsplan för kommunalt avlopp enligt 4.2 i VA-plan antagen av
kommunfullmäktige 2014-04-24 ändras, på så sätt att området Träskobacken
lyfts ut ur utbyggnadsplanen.
fastighetsägarna på Träskobacken informeras om sitt ansvar att ordna
avloppsrening som uppfyller aktuella funktionskrav.
VA-plansgruppen får i uppdrag att under 2017 revidera VA-planen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet och uppdra
miljö- och energisamordnare Karin Lundberg att undersöka hur alla
fastighetsägare ställer sig till skrivelsen samt för att belysa konsekvenser för
resterande områden.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-08-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott besluter att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-09-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att

Justerandes sign

-

utbyggnadsplan för kommunalt avlopp enligt 4.2 i VA-plan antagen
av kommunfullmäktige 2014-04-24 ändras, på så sätt att området
Träskobacken lyfts ut ur utbyggnadsplanen.

-

fastighetsägarna på Träskobacken informeras om sitt ansvar att ordna
avloppsrening som uppfyller aktuella funktionskrav.

-

VA-plansgruppen får i uppdrag att under 2017 revidera VA-planen.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
-

utbyggnadsplan för kommunalt avlopp enligt 4.2 i VA-plan antagen
av kommunfullmäktige 2014-04-24 ändras, på så sätt att området
Träskobacken lyfts ut ur utbyggnadsplanen.

-

fastighetsägarna på Träskobacken informeras om sitt ansvar att ordna
avloppsrening som uppfyller aktuella funktionskrav.

-

VA-plansgruppen får i uppdrag att under 2017 revidera VA-planen.

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

utbyggnadsplan för kommunalt avlopp enligt 4.2 i VA-plan antagen
av kommunfullmäktige 2014-04-24 ändras, på så sätt att området
Träskobacken lyfts ut ur utbyggnadsplanen.

-

fastighetsägarna på Träskobacken informeras om sitt ansvar att ordna
avloppsrening som uppfyller aktuella funktionskrav.

-

VA-plansgruppen får i uppdrag att under 2017 revidera VA-planen.

________________
Exp:
Carina Sköld
Övriga fastighetsägare på Träskobacken
Karin Lundberg
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§ 360

Dnr 2016-000464 040

Information om kommunens krediter 2016-08-31
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Bedömning
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda
bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 augusti 2016 till 360 (369) mkr.
Värden inom parantes avser per 31/12 2015. 65 (63) % av kommunens
lånestock om 639 (614) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre
månader. Av lånen har 80 (63) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Den högre andelen lån som har förfall inom 12 månader innebär en något
större exponering mot osäkerhet i marknaden, om det finns tillgängligt
kapital. Bedömningen är dock att det under den kommande 12
månadersperioden kommer att finnas lån att omsätta för att åter få mer
spridning på förfallotidpunkter.
Genomsnittlig kostnadsränta för 2016 t o m augusti uppgick till 0,6 %.
Riksbankens styrränta låg per 2016-08-31 på -0,50 % (-0,35 %).
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen om kommunens
krediter per 2016-08-31 till protokollet.
________________
Exp:
Ekonomienheten
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§ 361

Dnr 2016-000479 730

Införande av LOV i särskilt boende för äldre i Ronneby
Kommun
Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Med valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem avses ett förfarande
där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och
som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den
upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem
inom alla berörda områden.
Valfrihetssystem innebär att den enskilde brukaren, som genom
biståndsbeslut blivit beviljad insatser inom hälsovård- och socialtjänster har
rätt att välja den utförare som ska utföra tjänsten och som kommunen
godkänt och tecknat avtal med. Det finns möjlighet för brukaren att byta
utförare om denne inte är nöjd med sitt val. De utförare som kommunen
tecknar kontrakt med kommer i valfrihetssystemet att konkurrera med andra
utförare inklusive kommunens egenregi om köp av platser.
Ronneby kommun tillämpar sedan knappt ett år tillbaka valfrihetssystem
inom hemtjänsten.
Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att ta
fram förslag till förfrågningsunderlag för införande av LOV i särskilt boende
för äldre. Kommunstyrelsens beslut 6 september 2016 § 272.
Bedömning
Mot bakgrund av det anförda föreslås kommunfullmäktige besluta att
valfrihetssystem för särskilt boende för äldre införs i Ronneby kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att valfrihetssystem
för särskilt boende för äldre införs i Ronneby kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att valfrihetssystem
för särskilt boende för äldre införs i Ronneby kommun.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Roger Gardell (L), Bo
Johansson (S), Roger Fredriksson (M), Tomas Lund (SD), Anders Lund (M),
Erik Ohlson (V), Tim Svanberg (C), Peter Bowin (V), Anna Carlbrant (RP),
Willy Persson (KD) samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar med instämmande av Erik Ohlson (V) och Peter
Bowin (V) avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Roger Gardell (L) yrkar med instämmande av Anders Lund (M), Tim
Svanberg (C), Anna Carlbrant (RP), Willy Persson (KD), Kenneth
Michaelsson (C) samt Tomas Lund (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja- röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll bifogad bilaga B,
tjugosex (26) ja-röster, tjugoen (21) nej-röster och två (2) är frånvarande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att valfrihetssystem för särskilt boende för
äldre införs i Ronneby kommun.
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Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp:
Kommundirektör, Magnus Widén
Förvaltningschef, Torill Skaar Magnusson
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§ 362

Dnr 2016-000409 001

Förlängning av Folkhälsopolicy år 2016-2018
Vikarierande folkhälsosamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Folkhälsoarbetet i Ronneby handlar om att skapa förutsättningar för goda
levnadsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor bland befolkningen. Utifrån de
nationella målområdena för folkhälsa antog Ronneby kommun 2012 en
folkhälsopolicy för perioden 2013-2016. Intentionen är att den ska utgöra ett
underlag för kommunens folkhälsoarbete och ska vara ett stöd för
nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga
verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan
uppnås. Den riktar sig till alla nämnder, förvaltningar och bolag i
kommunen.
Under 2016 ska denna policy revideras
Bedömning
Under 2016 då folkhälsopolicyn ska revideras, är ordinarie
folkhälsosamordnare föräldraledig vilket har inneburit en ökad
arbetsbelastning för den ersättande handläggaren.
På grund av ovan beskriven situation bedöms en revidering av
folkhälsopolicyn under 2016 inte vara möjlig, Folkhälsopolicyn bör därför
förlängas till år 2018.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige förlänga gällande folkhälsopolicy till år 2018
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att förlänga gällande
folkhälsopolicy till år 2018.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finnar att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga gällande folkhälsopolicy till år
2018.
________________
Exp:
Bibbi Rönnlund
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§ 363

Dnr 2016-000497 001

Förlängning av kommunövergripande plan för våld i
nära relationer 2014-2016 till 2017
Vikarierande folkhälsosamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunövergripande plan mot våld i nära relationer som antogs av
Kommunfullmäktige 2011 och senast reviderades 2014, ska vara ett aktivt
dokument som ska utvärderas, omarbetas och antas på nytt vart tredje år.
Enligt plan ska då revideringen genomföras under 2016 och omarbetad plan
antas under 2017. Ansvaret för denna samordnade utvärdering och
omarbetning ligger på Folkhälsorådet och dess samordnare.
Bedömning
Då ordinarie folkhälsosamordnare är föräldraledig under stor del av 2016
och ett handläggarbyte blivit aktuellt, görs bedömningen att en revidering
och omarbetning av ett så viktigt dokument bör avvakta till ordinarie
folkhälsosamordnare åter är i tjänst.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige förlänga gällande kommunövergripande plan till år
2017
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige förlänga gällande
kommunövergripande plan mot våld i nära relationer till år 2018.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finnar att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga gällande kommunövergripande
plan mot våld i nära relationer till år 2018.
________________
Exp:
Bibbi Rönnlund
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§ 364

Dnr 2016-000527 049

Förlängning av hyreskontrakt, Folkparksvägen 14
(Parkdala)
Förvaltningschef för äldreförvaltningen Torill Skaar Magnusson lämnar
följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Äldrenämnden har sedan två år tillbaka tecknat ett treårigt hyreskontrakt
med Blekingebostäder AB för F olkparksvägen 14 för att bedriva
korttidsverksamhet. Äldrenämnden hade under en period svårigheter med att
hantera kön till vård- och omsorgsboende inom tre månader vilket fick till
följd att korttidsplatser belades med personer i avvaktan på boende, vilket i
sin tur fick till följd att personer som hade beslut om korttidsplats fick vänta
på sjukhuset.
Sju platser inom korttidsverksamheten på Vidablick omvandlades till vård
och omsorgsboende och Folkparksvägen 14 blev en del av
korttidsverksamheten. Numera hanterar verksamheten kön till vård- och
omsorgsboende inom ramen av tre månader och även utslussningen från
sjukhuset.
I kommunens planarbete pågår arbete med en utbyggnad av antalet platser i
vård- och omsorgsboende men då det arbetet kommer att pågå under de
närmaste åren finns behov av att förlänga hyreskontraktet med
Blekingebostäder med ytterligare tre år, vilket skulle innebära en förlängning
till 2020-05-31. Nuvarande kontrakt är skrivet för perioden 2014-06-01 till
2017-05-31.
Bedömning
Då en utbyggnad av antalet platser i vård- och omsorgsboende kommer att
sträcka sig över den treårsperioden som hyreskontraktet gäller bedöms en
förlängning av hyreskontraktet vara nödvändig.
I ett tidigare fattat beslut, § 79 2016-06-15, framgick fel adress på avsett
kontrakt för förlängning. Rätt adress är Folkparksvägen 14. Varför
äldrenämnden nu föreslås upphäva tidigare fattat beslut.
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Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås att:
- upphäva tidigare fattat beslut, § 79 i protokollet från 2016-06-15.
- föreslå Kommunfullmäktige att hyreskontraktet för Folkparksvägen 14
förlängs med tre år, dvs. från 2017-06-01 till 2020-05-31.
- förklara beslutet omedelbart justerat.
Äldrenämndens beslut 2016-09-14
Äldrenämnden beslutar att:
- upphäva tidigare fattat beslut, § 79 i protokollet från 2016-06-15.
- föreslå Kommunfullmäktige att hyreskontraktet för Folkparksvägen 14
förlängs med tre år, dvs. från 2017-06-01 till 2020-05-31.¨
- förklara beslutet omedelbart justerat.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att;
-hyreskontraktet för Folkparksvägen 14 förlängs med tre år, dvs. från 2017
06-01 till 2020-05-31.
I beslutet deltar inte följande ledamöter och ersättare på grund
av jäv
Tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att;
-hyreskontraktet för Folkparksvägen 14 förlängs med tre år, dvs. från 2017
06-01 till 2020-05-31.
________________
Exp:
Äldreförvaltningen
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§ 365

Dnr 2016-000113 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
motioner
Utvecklings- och samordningschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner
vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per
år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige notera informationen
till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), ledamöterna Erik
Ohlsson (V) samt Christer Leksell (SD).
Christer Leksell (SD) meddelar att han önskar dra tillbaka två sedan tidigare
inlämnade motioner. Dels en motion angående bidrag till Folkets Hus i
Kallinge (dnr: 2015–000271) samt en motion angående Tjärö (dnr: 2015–
000460).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att informationen och
diskussionen noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och diskussionen till
protokollet.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen
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§ 366

Dnr 2016-000114 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag
Utvecklings- och samordningschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de
medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till
kommunfullmäktige två gånger per år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige notera informationen
till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 367

Dnr 2016-000621 101

Motion från kommunfullmäktige ledamoten Amani ElAli Mazloum (S) om att införa rökförbud på alla
kommunens lekparker.
Kommunfullmäktigeledamot Amani El-Ali Mazloum (S) har lämnat in
följande motion angående rökförbud på samtliga av kommunens lekparker:
Sammanfattning
Våra barn är det mest värdefulla vi har. Vi har en plikt som vuxen och
förälder att skydda, inspirera och föregå som ett gott exempel i ord och
handling.
Att rökning är farligt och ohälsosamt det vet alla. Både vid aktiv och passiv
rökning. Att som vuxen välja att röka är upp till en själv men att bidra till att
skada andra som inte har gjort samma val är definitivt inte acceptabelt.
Särskilt när det gäller våra barn och när vi som vuxna bidrar till denna skada
på deras territorium, den plats där dem leker och rör på sig för ett friskare
liv.
Idag råder det rökförbud på många platser, men den viktigaste platsen för
framtidens generation är glömd. Barnens paradis, lekparken.
I kommunens ”Folkhälsopolicy 2013-2016” slår vi fast i punkten 2.2
följande: ”Alla människor bör få optimala förutsättningar för en god
hälsa."
Ger vi verkligen dessa förutsättningar våra barn idag?
Läser vi vidare i samma policy under Målområde. 4: Alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel så hittar vi följande:
”Avseende tobak bör särskilt fokus läggas på att förebygga rökning i
unga år och rökning bland gravida samt att skapa rökfria miljöer i
kommunen.”
Ska vi vända ord till handling, ska vi fortsätta vara en god förebild, ska vi
verkligen ta vårt ansvar och skydda våra barn från det Vi kan påverka och
inte inspirera dem till att röka så ser jag det som en självklarhet att:
Alla lekparker i Ronneby kommun ska ha ett rökförbud.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen kommunstyrelsen för
vidare hantering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

81(82)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-27

Kommunfullmäktige

§ 368

Dnr 2016-000020 101

Anmälan av motioner
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte lämnats in några
ytterligare motioner under dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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sammanträde

Torsdagen den 27 oktober 2016, kl 18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby
för behandling av följ ande ärenden:

l.

2.

Val av justerare

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

3.

Medborgarförslag

4.

Medborgarförslag

5.

Interpellation ställd till Roger Fredriksson (M) från Christer Leksell (SD) angående
kostnaderna för ﬂyktingmottagningen i Ronneby Kommun.

6.

Interpellationer

7.

Frågor

8.

Aktuellt från revisorerna 2016

9.

Redovisning av kommunalt partistöd 2015

10.

Delårsrapport 2016-08-31

ll.

-

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson (S) angående
utplacering av parkbänkar

12.

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på

13.

Besvarande av medborgarförslag med begäran

Ronneby kommun

Postadress

Besöksadress
Webbplats

SE-372 80 Ronneby
BesoksAdress

www.ronneby.se]

es?

ett

Folkets Park i miniatyr

om återplantering av träd
Telefon
Telefax
E-post

E—post

till

0457-61 80 OO
0457-61 86 33
enheten eller person

n;

14.

Besvarande av medborgarförslag angående trafiksituationen på Lindblomsvägen, från
Mats Karlsson

15.

Besvarande av medborgarförslag - Elevernas

läsårsstart

under vecka 34, exempelsvis

onsdagen.

16.

17.

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på att Ronneby kommun teckentolkar vissa
delar av hemsidan
Besvarande av medborgarförslag - Förslag till bättre flöde i trafiken för ett bättre

miljötänkande i centrala Ronneby

18.

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna - Nattvandring "Politiker på stan"

19.

Besvarande av medborgarförslag

till

kommunfullmäktige angående anläggande av

näridrottsplats kring Espedalsskolan

20. Besvarande av

möjligheten

21.

till

motion från kommunfullmäktige]edamoten Ylva Olsson (SD) angående
ett

gemensamt julbord

för alla bolag

inom kommunen

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Christer Leksell (SD) och
Bengt Johansson (SD) angående ändring av trafiksituationen på Kungsgatan och
Strandgatan

22.

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggenområdet

23. Planering för fler platser

på framtida trygghetsboende i Ronneby Kommun

24. Finsam- Samordningsförbundet

25. Risatorp 1:10 del av.

26. Anhållan

i

Blekinge län årsredovisning för räkneskapsåret 2015

Ansökan om arrendera

eller

köpa kommunägd mark

om att anordna eget VA inom planerat verksamhetsområden

Träskobacken

27. Information

om kommunens krediter 2016-08-31

28. Införande av

(J86

LOV

i

särskilt

boende

„M?

för äldre

i

Ronneby Kommun

i

VA-planen,

29. Förlängning av

F olkhälsopolicy år 2016-2018

30. Förlängning av

kommunövergripande plan

31. Förlängning

för våld

i

nära relationer 2014-2016

av hyreskontrakt, F olkparksvägen 14 (Parkdala)

32. Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner

33. Redovisning av beredningsläget för

34.

ej

slutbehandlade medborgarförslag

Anmälan av motioner

Kommunledningsförvaltningen
201 6-1 0- 1 9
Nils Ingmar Thorell (L)

Ordförande

/

Christoffer Svensson

Sekreterare

till

2017

Bilaga

till

Kommunfullmäktiges

protokoll.

Omröstningsiista

nr. 1

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2016 klockan
28. lnfôrande av

LOV

i

särskilt

boende

för äldre

i

21:48:26.

Ronneby Kommun

redriksson

Evaldsson
Anders Bromée
F

Ch

tenstrëm
Lu
Lu

nus Persson

ren

Michaelsson

Tim

Andersson
a

Mats
Nils

Isson

l

Persson

Bo Johansson
Andersson

Aman

HGSSOH

nette

Robertsson
Monika
Wiidros

nus Pettersson

Thomas

Miletic

n

Peter

Ohßon
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omasLund

VVes
Lekseﬂ
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nus

Sune
Anna

ra
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KONTRAKT FÔR KÔP AV DEL AV FASTIGHET
Parter
Säljare:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Adress:

Stadshuset, 372 80

Telefon:

0457 61 80 00

Org.nr:

212000-0837

Köpare:

Röaby Försäljning- och service AB, nedan kallad köparen

Adress:

Patrik Persson,

Telefon:

070-9904674

Org nr:

556349-1041

1

Ronneby

Box

10,

372 21 Ronneby

Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning

Kommunen

22:1

överlåter

och

försäljer

köparen den del av fastigheten Ronneby
svart på bifogad karta.

härmed

om ca 6300 kvm som markerats med

till

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

2.3

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

Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöriga kartor och andra
handlingar jml 4 kap 20

Tillträdesdag
Tillträde

till

§ JB.

mm

fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2

vunnit laga kraft.
Förtida tillträde kan ske

genom skriftlig överenskommelse

Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft.

3.2
3.3

M

Köpet

enligt det här avtalet ska ske

efter det att

och

3.3

Ronneby

genom avstyckning.

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

MW

Exploateringsskyldighet

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

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

om han innan denna full gi orts utan kommunens medgivande överlåter
fastigheten har kommunen rätt till ett vite på 50% av köpeskillingen.
Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av

heten eller
4.3

kommunen.

Parterna skall därvid träffa

ett skriftligt avtal

angående den nya tidsfristen.

Fastighetens skick

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

mm

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

Kommunen.

Utgifter och inkomster

som löper på fastigheten

Inskrivningsåtgärder

mm

Köparen.

Köparen ska svara för de
kostnader
7.2

av

och andra inskrivningsåtgärder och

-

som krävs med anledning av detta avtal.

Köparen ska lämna grannemedgivande vid eventuell byggnation av intilliggande
fastigheter

7.3

lagfarts-, intecknings-

efter tillträdesdagen ska bäras

i

enlighet

med gällande plan för området.

Om

köparen överlåter hela eller del av fastigheten enligt detta avtal ska Köparen vid
överlåtelsen tillse att de skyldigheter som regleras i detta avtal alltjämt ska gälla mot den
nye ägaren. Bryter Köparen mot detta, ska Köparen på begäran av Kommunen till
Kommunen omgående utbetala ett vite om 50 procent av köpeskillingen.
Tvist
Tvist

med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol.

Förutsättningar för avtalets giltighet

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

Avtalets giltighet förutsätter

att

Lantmäterimyndigheten medger

grund för genomförande av en avstyckning.

att avtalet

läggs

till

Om

9.3

förutsättningarna enligt 9.1 och 9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan,
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

10

Anslutningsavgifter

10.1

Avgifter för anslutning till el, ﬁber, Vatten, avlopp och fjärrvärme ingår
köpeskillingen och skall erläggas i särskild ordning enligt taxor.

11

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

11.1

Kommunen

ej

dock ska

i

Köparen

Ronneby den

.

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

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

. .

..

Säljarens egenhändi ga namnteckningar bevittnas:
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KONTRAKT FÖR KÖP AV DEL AV FASTIGHET
Parter
Sälj are:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Adress:

Stadshuset, 372 80

Telefon:

0457 61 80 O0

Org.nr:

212000-0837

Köpare:

Tobias Blennow (19860716-3311) och Sanna Blennow (19870628-3325)
nedan kallad köparen

Adress:

Västra Torggatan 7 A, 372 30 Ronneby

Tel:

0733-705606

Ronneby

1

Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning

1.1

Kommunen

2

Köpeskilling

2.1

Köpeskillingen

överlåter

1:10 om ca 1500
Fastigheten.

och

försälj er

härmed

kvm som markerats med

på,

köparen den del av fastigheten Risatorp
svart på bifogad karta, bilaga 1, härefter kallad
till

160 kronor per kvadratmeter

skall erläggas kontant

på

tillträdesdagen.

2.2

2.3

2.4

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

Om köparen inte betalar köpeskillingen
Kommunen ska till köparen överlämna
handlingar jml 4 kap 20 § JB.

i

tid

har kommunen

rätt att

häva köpet.

kommunen tillhöriga kartor och andra

mm

Avstyckning
Kôpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning.
3.2
3.3

Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband

med lantmäteriförrättningen.

Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
härmed biträds av kommunen.

3.4

Köparen svarar för kostnaden

3.5

Köparen ska ensamt svara för samtliga övriga åtgärder och kostnader, t ex
lagfartskostnader, som krävs för att genomföra det här avtalet.
Äganderättens övergång och

för fastighetsbildningen.

tillträde

mm

Fastigheten går över från Kommunen till Köparen när
fastighetsbildning enligt 3.1 vunnit laga kraft. Köparens tillträde till Fastigheten sker vid
samma tidpunkt.

Äganderätten

till

Faran för Fastigheten går över till Köparen vid tidpunkten för äganderättens övergång.

Byggnationsskyldighet samt återköp

Köparen ska exploatera Fastigheten for byggande av bostadshus. Uppförandet av huset
ska till väsentliga delar ha skett inom 18 månader efter det att Köparen tillträtt
Fastigheten.

utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan
byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Byggnadsskyldigheten ska anses fullgjord när
platta och stomme till byggnaden är uppförd.

Köparen

5.2

5.3

5.4

får inte

Om köparen inte inom 18 månader från tillträdesdagen har fullgjort

byggnadsskyldigheten eller om han innan denna fullgjorts utan kommunens medgivande
överlåter fastigheten har kommunen rätt till ett vite på 50 procent av köpeskillingen.

Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av
kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen.
Kommunen har rätt att återköpa Fastigheten för motsvarande köpeskilling enligt 2.1.
Fastighetens skick

Kommunen saknar detaljerade kunskaper om grundläggningsförhållandena inom
Fastigheten. Köparen ansvarar för och bekostar samtliga grundläggnings- och
grundförstärkningsåtgärder.
6.2

Köparen avstår från alla anspråk mot Kommunen
med anledning av Fastighetens skick eller fel i någon form.
Köparen godtar Fastighetens

mw;

skick.

mm

7.1

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

7.2

Utgifter och inkomster

7

Kommunen.

Köparen.

som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av

Nyttjanderätter

8
8.1

I

lantmåteriförrättningen ska

tillförsäkras

Kommunen och Köparen Verka för att fastigheterna

sådana rättigheter som behövs för att de ska kunna användas på
sätt. Rätt till väg kommer att säkerställas i samband med

ett

ändamålsenligt

lantmäteriförrättningen.
8.2

Kommunen garanterar per tillträdesdagen att:
o

Regleringsområdet inte är belånat

o Regleringsornrådet inte är belastat

de

med andra inteckningar eller andra inskrivningar än

som framgår av utdrag ur fastighetsregistret, bilaga 2,

o det inte föreligger tvist eller

8.3

eller pantsatt,

process rörande Regleringsområdet.

Köparen avstår från alla anspråk mot Kommunen med anledning av de nyttj anderätter,
inskrivningar och inteckningar som belastar Regleringsområdena efter att
lantmäteriförrättningen har genomförts.

mm

9

Inskrivningsâtgärder

9.1

Köparen ska svara för de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och kostnader

10

Tvist

10.1 Tvist

11
11.1

som krävs med anledning av detta avtal.

med anledning av detta avtal ska avgöras

lag.

Förutsättningar för avtalets giltighet

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

11.2 Avtalets giltighet förutsätter

att

Lantmäterimyndigheten medger

grund för genomförande av en avstyckning.

11.3

av allmän domstol enligt svensk

att avtalet

läggs

till

Om förutsättningarna enligt 11.1 och 11.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska

gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

mao;

12

Anslutningsavgifter
ﬁber, Vatten, avlopp och fjärrvärme ingår
köpeskillingen och skall erläggas i särskild ordning enligt taxor.

12.1 Avgifter för anslutning

13
13 .1

till el,

ej i

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

För Kommunen

För Köparen

Ronneby den

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

¿aga
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