Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(63)

Sammanträdesdatum

2016-11-24

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 09.00-17.50

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2016-11-16 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2016-11-16 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2016-11-16 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2016-11-17.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, onsdagen 2016-11-30, kl. 10.00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

§§ 369-403

Christoffer Svensson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (L)

Justerare

Tommy Andersson (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-11-24

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-02

Datum då anslaget tas ner

2016-12-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Christoffer Svensson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-24

2(63)

Kommunfullmäktige

Närvarolista
Beslutande
Ola Robertsson (S)
Monika Lindqvist (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Stefan Österhof (S)
Kranislav Miletic (S)
Lindis Ohlsson (S)
Thomas Svensson (S)
Peter Bowin (V)
Angela Leyton (V) §§ 369-376
Erik Ohlson (V)
Lova Necksten (MP) §§ 369- 379
Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Rose-Marie Leksell (SD) §§ 369-379
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Sune Håkansson (RP)

Ledamöter

Nils Ingmar Thorell (L), Ordförande
Christoffer Stenström (M), 1:e vice
ordförande
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande
Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Anders Bromée (M)
Lennarth Förberg (M)
Birgitta Lagerlund (M) §§ 369-376
Anders Lund (M)
Christer Stenström (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Kristina Valtersson (C)
Mats Paulsson (C)
Roger Gardell (L)
Willy Persson (KD)
Malin Norfall (S)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani El-Ali (S) §§ 369-396
Mikael Karlsson (S)
Annette Rydell (S)

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Haraldsson (C) tjänstgör istället för Tim Svanberg (C)
Bengt Holm (C) tjänstgör istället för Hillevi Andersson (C)
Nils Nilsson (S) tjänstgör istället för Ingrid Karlsson (S)
Rune Kronkvist (S) tjänstgör istället för Magnus Petersson (S)
Thomas Lähdet (MP) tjänstgör istället för Helena Augustsson (MP)
Birgitta Larsson (RP) tjänstgör istället för Anna Carlbrant (RP)
Magnus Johannesson (S) tjänstgör istället för Marie Olsson (S)
Magnus Persson (M) tjänstgör istället för Susanne Lundgren (M)
Haide Friberg (SD) tjänstgör istället för Therese Lagerkvist (SD)
Helene Fogelberg (M) tjänstgör istället för Birgitta Lagerlund (M) §§ 376-403
Lena Rosén (V) tjänstgör istället för Angela Leyton (V) §§ 376-403
Sylvia Edwinsson (MP) tjänstgör istället för Lova Necksten § 380-403

Övriga närvarande
Ersättare

Lars Saager (M)
Lena Mahrle (L) § 379
Johannes Chen (-)
Margareta Yngveson (S)

Tjänstemän

Christoffer Svensson, nämndsekreterare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

3(63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-24

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 369 Dnr 2016-000006 101

6

Val av justerare och justering av dagordningen .................................. 6
§ 370 Dnr 2016-000016 101

7

Allmänhetens frågestund ..................................................................... 7
§ 371 Dnr 2016-000656 101

8

Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i fritid- och
kulturnämnden, Magnus Gustafsson (C) ............................................. 8
§ 372 Dnr 2016-000667 101

9

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i
äldrenämnden samt ersättare i socialnämnden, Annette Rydell (S) ... 9
§ 373 Dnr 2016-000663 101

10

Anhållan om entledigande som nämndeman, Eva Milletorp (MP)..... 10
§ 374 Dnr 2016-000644 109

11

Anmälan av medborgarförslag - Hårt trafikerad väg och höga
hastigheter vid bostadsområdet Rydenskan och Kallebergahallar.... 11
§ 375 Dnr 2016-000650 109

12

Medborgarförslag - Lokaler inom centrum för pensionärer,
funktionshindrade och musikintresserade ......................................... 12
§ 376 Dnr 2016-000648 101

13

Allmänpolitisk debatt med anledning av ärende 7 och 8 ................... 13
§ 377 Dnr 2016-000597 041

14

Budget 2017 plan 2018-2019 ............................................................ 14
§ 378 Dnr 2016-000598 041

18

Skattesats år 2017 ............................................................................ 18
§ 379 Dnr 2016-000619 101

19

Besvarande av interpellation från Christer Leksell (SD) ställd till
ordförande i fritid- och kulturnämnden Lena Mahrle (L) angående
samordning/planering av sammanträdestider för fritid- och
kulturnämnden. .................................................................................. 19
§ 380 Dnr 2016-000019 101

21

Interpellationer ................................................................................... 21
§ 381 Dnr 2016-000018 101

22

Frågor ................................................................................................ 22
§ 382 Dnr 2016-000550 739

23

Regler för förenklade biståndsbeslut ................................................. 23
§ 383 Dnr 2016-000547 739

25

Ombyggnation av Ålycke ................................................................... 25
§ 384 Dnr 2016-000346 042

27

Tilläggsäskande Utbildningsnämnden ............................................... 27
§ 385 Dnr 2016-000541 231

29

Nybyggnation på Knektabacken ........................................................ 29
§ 386 Dnr 2016-000483 101

Justerandes sign

31

Utdragsbestyrkande

Sida

4(63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-24

Kommunfullmäktige

Besvarande av motion från Christer Leksell (SD) angående gång- och
cykelbana .......................................................................................... 31
§ 387 Dnr 2016-000377 101

33

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna i Ronneby genom
Christer Leksell angående ställplatser för husbil ............................... 33
§ 388 Dnr 2015-000445 000

34

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Ylva
Olsson (SD) angående möjligheten till ett gemensamt julbord för alla
nämnder inom kommunen. ................................................................ 34
§ 389 Dnr 2014-000606 109

36

Besvarande av medborgarförslag från Annika Magnusson om en
önskan att Ronneby Miljö & Teknik AB:s sopbilar ska börja med
flerfackssortering ............................................................................... 36
§ 390 Dnr 2015-000544 109

38

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på placering av
"Gribshunden" i Ronneby .................................................................. 38
§ 391 Dnr 2014-000505 109

40

Besvarande av medborgarförslag från Håkan Bengtsson Rottner
gällande sänkning av avgift för dragning av fibernätverk till egen
tomtgräns .......................................................................................... 40
§ 392 Dnr 2016-000535 101

42

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017 ............................. 42
§ 393 Dnr 2016-000581 826

45

Medel för anläggande av gräsplan i Saxemara ................................. 45
§ 394 Dnr 2016-000583 806

47

Taxor och avgifter 2017 inom fritid och kulturnämnden..................... 47
§ 395 Dnr 2016-000603 059

50

Avyttring av fastigheter AB Ronnebyhus ........................................... 50
§ 396 Dnr 2016-000604 041

53

Förslag till investeringsbudget 2017 för Ronneby Miljö och Teknik AB
samt information om budget 2017. .................................................... 53
§ 397 Dnr 2016-000605 041

54

Förslag till investeringsbudget 2017 för Ronneby Miljöteknik Energi
AB samt information om budget 2017. .............................................. 54
§ 398 Dnr 2016-000602 346

55

Förslag till taxor 2017 för VA, Renhållning, Elnät och Fiber .............. 55
§ 399 Dnr 2016-000601 014

58

Förslag till komplettering av befintlig strategiplan gällande
fiberutbyggnaden i Ronneby kommun ............................................... 58
§ 400 Dnr 2016-000288 709

59

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
2016 .................................................................................................. 59
§ 401 Dnr 2016-000290 732

Justerandes sign

60

Utdragsbestyrkande

Sida

5(63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-24

Kommunfullmäktige

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ och
rapportering enligt 16 kap. 6f§ socialtjänstlagen, äldrenämnden ...... 60
§ 402 Dnr 2016-000659 730

61

Motion från Sune Håkansson (RP) avseende att underlätta
pensionärernas flyttning .................................................................... 61
§ 403 Dnr 2016-000020 101

63

Anmälan av motioner......................................................................... 63

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-24

Kommunfullmäktige

§ 369

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 från uppdrag som ledamot i
äldrenämnden samt ersättare i socialnämnden, Annette Rydell (S) samt
anhållan om entledigande som nämndeman, Eva Milletorp (MP), lyfts in
som ärende fyra respektive fem på dagordningen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen samt att utse Roger
Fredriksson (M) och Tommy Andersson (S) till att justera dagens protokoll.
________________
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§ 370

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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§ 371

Dnr 2016-000656 101

Anhållan om entledigande från uppdraget som
ersättare i fritid- och kulturnämnden, Magnus
Gustafsson (C)
Sammanfattning
Magnus Gustafsson (C) anhåller i en skrivelse om entledigande från
uppdraget som ersättare i fritid- och kulturnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Kenneth Michaelsson (C).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Magnus Gustafsson (C) från
uppdraget som ersättare i fritid- och kulturnämnden samt att till ny ersättare
utse Eva-Britt Brunsmo (C).
________________
Exp:
Eva-Britt Brunsmo
Magnus Gustafsson
Fritid- och kulturnämnden
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§ 372

Dnr 2016-000667 101

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot
i äldrenämnden samt ersättare i socialnämnden,
Annette Rydell (S)
Sammanfattning
Annette Rydell (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som ledamot i äldrenämnden samt ersättare i socialnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Malin Norfall (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Annette Rydell (S) från uppdraget
som ledamot i äldrenämnden och ersättare i socialnämnden samt att till ny
ledamot i äldrenämnden utse Lindis Olsson (S).
Förslag till ny ersättare i äldrenämnden och socialnämnden bordläggs tills
sammanträdet i december 2016.
________________
Exp:
Malin Norfall
Annette Rydell
Lindis Olsson
Äldrenämnden
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§ 373

Dnr 2016-000663 101

Anhållan om entledigande som nämndeman, Eva
Milletorp (MP)
Sammanfattning
Eva Milletorp (MP) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som nämndeman.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Eva Milletorp (MP) från
uppdraget som nämndeman samt att bordlägga frågan om ny nämndeman till
sammanträdet i december 2016.
________________
Exp:
Eva Milletorp
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§ 374

Dnr 2016-000644 109

Anmälan av medborgarförslag - Hårt trafikerad väg och
höga hastigheter vid bostadsområdet Rydenskan och
Kallebergahallar
Silvia Husar lämnar följande medborgarförslag angående hårt trafikerad väg
och höga hastigheter vid bostadsområdet Rydenskan och Kallebergahallar:
Sammanfattning
Kallingevägen från centrum mot Kallinge vid bostadsområdet Rydenskan
och Kallebergahallar. Den här sträckan är hårt trafikerad och 75 % av
trafikanterna har alldeles för hög hastighet. Vad är syftet med smileys
apparaten!? inte tar de åt sig att de får en röd arg gubbe förrän det resulterar i
böter. I området bor det många barnfamiljer och äldre som inte känner sig
trygga att gå över vägen övergångsstället utanför Wesleys kiosk. Vi har även
svårt att komma ut på vägen då fordonen har för hög hastighet från båda
sidorna. Övergångsstället är för dåligt belyst vid mörker. Det borde finnas
starkare strålkastare på båda sidor och avsmalnade refuger för att hålla ner
hastigheten. Vi har varit utsatta flera ggr för att bilar inte stannar när vi
boende vill gå över. Jag som vuxen med reflexer har haft nära att bli påkörd
vid flera ggr. Tänker på barnen som ska över vägen för att cykla till sina
skolor som känner sig rädda och otrygga. Vi kan tyvärr inte ändra våra
arbetstider för att köra våra barn till och från skolan. Jag har skrivit flera ggr
om den här situationen och känner mig djupt besviken för att ni inte tar den
på allvar. Jag är kassör i Bräknegårdens bevattningsförening och lovade
under vårt senaste möte att ta upp frågan med kommunen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till tekniska
förvaltningen för vidare hantering.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen.
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§ 375

Dnr 2016-000650 109

Medborgarförslag - Lokaler inom centrum för
pensionärer, funktionshindrade och musikintresserade
Astrid Hansson lämnar följande medborgarförslag angående önskan om
utökad tillgång till lokaler i centrum:
Sammanfattning
Jag tycker att våra politiker ska tänka på funktionshindrade, pensionärer,
musikintresserade. Med att ordna lokaler inom centrum för dess verksamhet
med möte, underhållning med fika m.m. I dag Finns INTE en lokal som man
kan använda mer är Kulturcentrum (och där är vi inte omtyckta för vi
använder kapprummet innan våra möte). TÄNK på oss nu när det ska
bestämmas på Kilen området. Den RÖDA Ladan hade varit något att göra
om till en stor lokal med scen och fikamöjligheter. Vi pensionärer känner oss
svikna av kommunledningen, däremot idrottsföreningarna privilegieras
mycket. Det märks ju bl.-a. på föreningsträffarna. Ni politiker kan ju tänka
på att ni också blir pensionärer.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till fritid- och
kulturförvaltningen för vidare hantering.
________________
Exp:
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 376

Dnr 2016-000648 101

Allmänpolitisk debatt med anledning av ärende 7 och 8
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) informerar
kommunfullmäktiges ledamöter om att ärendena ”Budget 2017, plan 20182019” och ”Skattesats år 2016” föregås av en allmänpolitisk debatt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S),
Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger
Gardell (L), Sune Håkansson (RP), Lova Necksten (MP), Willy Persson
(KD), Erik Ohlson (V), Ola Robertsson (S), Christoffer Stenström (M), JanEric Wildros (S), Lennart Förberg (M), Amani El-Ali (S) samt Bo Johansson
(S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera debatten till protokollet.
________________
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§ 377

Dnr 2016-000597 041

Budget 2017 plan 2018-2019
Sammanfattning
Kommunstyrelsen överlämnar sitt förslag till budget 2017, plan 2018-2019
till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-25
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
• borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2017 ska vara
0,35 %
• från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 29350 tkr år 2017, 19850
tkr år 2018 och år 2019, till de centrala kontona (finansieringskonton), enligt
bifogat förslag (bilaga 1)
• fastställa drift- och investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 i enlighet
med bifogat förslag (bilaga 1)
• kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, dvs. öka
kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2017 med totalt
100 mkr.
• kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2017.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S),
Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger
Gardell (L), Sune Håkansson (RP), Lova Necksten (MP), Willy Persson
(KD), Erik Ohlson (V), Ola Robertsson (S), Christoffer Stenström (M), JanEric Wildros (S), Lennart Förberg (M), Amani El-Ali (S) samt Bo Johansson
(S).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) och
Willy Persson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tilläggsyrkandet att nedanstående tillförs som uppdrag till äldrenämnden:
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a. Möjliggöra att LOV kan tillämpas inom vård- och omsorgsboende.
Andra aktörer skall veta förutsättningarna om de vill bygga och driva
ett nytt vård- och omsorgsboende. (Befintliga boenden berörs ej).
b. Ålycke skall byggas om, enligt tidplan, redovisad i ärende 13.
c. Presentera ”plan Hallabro”.
d. Tillgång till bredband.
Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på Sune Håkanssons (RP)
tilläggsyrkande.
Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V)
samt Ola Robertsson (S) yrkar bifall till det Röd/Gröna budgetförslaget.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på strecksats ett från
kommunstyrelsens förslag till beslut; att borgenavgiften för de helägda
kommunala bolagen för år 2017 ska vara 0,35 % och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på
kommunstyrelsens, de Röd/Grönas och Sverigedemokraternas förslag till
budget 2017, plan 2018-2019 och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till budget 2017, plan 2018-2019.
Omröstning begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-24

Kommunfullmäktige

Propositionsordning 3
Efter begärd omröstning ställer ordförande Nils Ingmar Thorell (L)
proposition på de Röd/Grönas budgetförslag mot Sverigedemokraternas
budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att fastställa de
Röd/Grönas förslag som motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Därefter fastställs följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraterna, Västerpartiets och Miljöpartiets
budgetförslag.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll bifogad bilaga B,
tjugosju (27) JA-röster och tjugotvå (22) NEJ-röster, varefter ordförande
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 4
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkansson
(RP) tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige
avslår detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2017 ska vara
0,35 %
• från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 29350 tkr år 2017, 19850
tkr år 2018 och år 2019, till de centrala kontona (finansieringskonton), enligt
bifogat förslag (bilaga 1)
• fastställa drift- och investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 i enlighet
med bifogat förslag (bilaga 1)
• kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, dvs. öka
kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2017 med totalt
100 mkr.
• kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2017.
Röstförklaring
Ledamot Nicolas Westrup (SD) lämnar i ärendet en röstförklaring (se
bilaga).
Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag till budget.
________________
Exp:
Johan Sjögren
Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
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§ 378

Dnr 2016-000598 041

Skattesats år 2017
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I enlighet med 8 kap 6 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den
preliminära inkomstskatten under det följande året. Kommunfullmäktige ska
fastställa skattesatsen före november månads utgång (8 kap 9 §
kommunallagen).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa
skattesatsen till 22,36 kronor för år 2017, d.v.s. oförändrat från 2016.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-25
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa
skattesatsen till 22,36 kronor för år 2017, d.v.s. oförändrat från 2016
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 fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för
år 2017, d.v.s. oförändrat från 2016.
________________
Exp:
Ekonomienheten.
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§ 379

Dnr 2016-000619 101

Besvarande av 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?
Ordförande i fritid- och kulturnämnden Lena Mahrle lämnar följande svar
på interpellationen:
”Varför följer du inte givna direktiv från kommunfullmäktige?”
Jo, Christer Leksell, jag tar vårt demokratiska system på allra största allvar
och efter bästa förmåga följer jag fullmäktiges direktiv. I vår kommun har
kommunfullmäktige yttersta makten, om det råder ingen som helst tvekan.
Motionen du syftar på avser en samordning av sammanträdesdagarna för
våra bolag och nämnder.
Politikens roll är att tala om vad som ska göras, inte hur. En samordning har
gjorts och formellt beslut är fattat i vår nämnd och således anser jag att
ärendet avseende Sammanträdestider för 2017 som avslutat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Christoffer Stenström (M), Christer Leksell
(SD) samt ersättare Lena Mahrle (L).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera interpellationen och svaret till
protokollet.
________________
Exp:
Christer Leksell
Lena Mahrle
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§ 380

Dnr 2016-000019 101

Interpellationer
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare
interpellationer lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 381

Dnr 2016-000018 101

Frågor
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga frågor lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 382

Dnr 2016-000550 739

Regler för förenklade biståndsbeslut
Verksamhetschef Helene Ahlberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Äldreförvaltningen använder sig av förenklade biståndsbeslut vid beviljande
av matdistribution och larm för personer över 75 år. Äldreförvaltningen har
fått i uppdrag av Äldrenärnnden att utreda regler för och hanteringen av
förenklade biståndsbeslut ( § 21, dnr 2015-000030739). Förenklad
biståndsbedömning är en omdiskuterad form av biståndsbedömning
nationellt. Regeringen har tillsatt en utredning, Nationell kvalitetsplan för
Äldreomsorgen, dir 2015:72, som bland annat ska svara på användandet av
flexibla former för beslut om äldreomsorg. Uppdraget ska redovisas den 31
mars 2017.
Bedömning
Äldreförvaltningens bedömning är att förvaltningen avslutar nuvarande
användande av förenklad biståndsbedömning och återgår till traditionell
biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser.
Äldreförvaltningen föreslår att vidare utredning av flexibla former för beslut
inom äldreomsorg genomförs i förvaltningen när regeringens nationella
kvalitetsplan presenteras.
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att:
- Avsluta nuvarande användande av förenklad biståndsbedömning och återgå
till traditionell biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser.
- Ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i
äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats.
Äldrenämndens beslut 2016-09-14
Äldrenämnden beslutar att:
- föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande användande av förenklad
biståndsbedömning och återgå till traditionell biståndshandläggning av
förvaltningens samtliga insatser.
- ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i
äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
användandet av förenklad biståndsbedömningen inom äldreförvaltningen
kvarstår i väntan på att regeringens utredning, Nationell kvalitetsplan för
Äldreomsorgen, presenterar sitt resultat.
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 användandet av förenklad
biståndsbedömningen inom äldreförvaltningen kvarstår i väntan på att
regeringens utredning, Nationell kvalitetsplan för Äldreomsorgen (Dir.
2015:72), presenterar sitt resultat.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Äldreförvaltningen
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§ 383

Dnr 2016-000547 739

Ombyggnation av Ålycke
Äldrechef Torill Skaar Magnusson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 16 juni 2016 § 262 fick Ronnebyhus
i uppdrag att tillsammans med äldreförvaltningen att ta fram en tidplan för
renovering av Ålycke samt att äldreförvaltningen fick i uppdrag att se över
relationen till ökade driftskostnader och koppla denna till befintlig budget.
Enligt Mats Du-Bar, teknisk chef på Ronnebyhus visar en kalkyl med enbart
en förstudie som underlag på en kostnad av ca 27-33 mkr. En studie av
befintliga ombyggnader visar att det kan skilja upp till 75 % i kostnader
beroende av standard och om man väljer längre ombyggnadstid med
kvarboende eller att evakuera de boende under hela byggtiden och
därigenom skapar en mera rationell byggarbetsplats. Det allmänna
kostnadsläget inom byggbranschen och arbetsmiljökrav driver kostnaderna
uppåt.
Inom äldreförvaltningen finns möjlighet för evakuering på det boendet som
hyrs temporärt på Folkparksvägen 14. I planen finns att besluta om
intagningsstopp till Ålycke så snart erforderliga beslut har tagits. I avvaktan
på att byggprocessen påbörjas kan tomma lägenheter nyttjas till
korttidsplatser. Trots detta kommer ombyggnationen att innebära ett bortfall
av hyres- och hemtjänstintäkter under byggprocessen. Det är svårt att sia om
hur stort intäktsbortfallet kommer att bli. Evakuering kommer att innebära
direkta flyttkostnader medan personal- och hyreskostnader inryms i befintlig
budget.
Den framräknade kostnadskalkylen for äldreförvaltning om 2 335 tkr bygger
på en byggkostnad omkring 25 mkr samt en utökning av personal för de två
lägenheter som tillkommer vid ombyggnationen. Det befintliga boendet har
26 lägenheter varav 14 är demensplatser. Ett ombyggt och modernare
Ålycke med fyra avdelningar med gemensamhetsutrymmen på varje
avdelning möjliggör att samtliga lägenheter kan nyttjas som demensboende.
Trenden de senaste åren pekar på ett större behov av demensplatser vilket
gör att äldrenämnden räknar med att omvandla ca åtta till tio platser årligen
till demensplatser. En uppgradering till demensboende kräver en utökad
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bemanning främst natten till en kostnad av l 500 tkr per år.
Tidplan enligt bilaga.
Bedömning
Äldreförvaltningen kan inte under någon längre period avvara platser i vård
och omsorgsboende, vidare är Ålycke i behov av en genomgående
renovering för att kunna uppfylla dagens krav på ett vård- och
omsorgsboende. Ombyggnationen kan tidigast vara färdig till början av
2018.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige:
att besluta om att ombyggnation av Ålycke ska genomföras samt att
godkänna äskandet om tilläggsanslag om l 500 tkr.
Äldrenämndens beslut 2016-09-14
Äldrenämnden beslutar att:
- föreslå kommunfullmäktige besluta om att ombyggnation av Ålycke ska
genomföras.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att hänskjuta frågan
till budgetberedningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson (RP) samt Roger Fredriksson
(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.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med budgeten 2016 att
ombyggnation ska ske.
________________
Exp:
Äldreförvaltningen.
Ronnebyhus
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§ 384

Dnr 2016-000346 042

Tilläggsäskande Utbildningsnämnden
Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen Tommy Ahlquist lämnar
följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist har tidigare redogjort för ledamöterna i
utbildningsnämnden om genomförd budgetuppföljning Tertial l, vilket
redovisade en prognos motsvarande — 3 500 Tkr. (Hänv UN §69:20l6). Vid
nämndssammanträdet beslutades hemställa om ett tilläggsanslag
motsvarande 3 500 Tkr hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2016-06-13
att föreslå kommunstyrelsen bevilja nämnda tilläggsäskande och finansiera
6detta genom kommunala reserver. (Hänv KS au §264:20l6).
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-09 beslutas, efter omröstning
föreslå kommunfullmäktige, att i avvaktan på Tertial 2 avslå nämndens
begäran om tilläggsanslag och uppdra åt utbildningsnämnden att därefter
återkomma med ny begäran. (Hänv KS §239:20l6.) Förvaltningschef
Tommy Ahlquist redogör därefter för förslag om tilläggsanslag 2016. I sin
förslagsskrivelse uppger Ahlquist att verksamhetsuppföljningen i september
visar att ett större antal elever från grundskolan valt fristående skolor inom
och utanför kommunen, vilket gör att underskottet ökar.
Bedömning
Vid redovisningen av genomförd budgetuppföljning Tertial 2, dagens
nämndssammanträde, framgår att det tidigare redovisade underskottet
kvarstår. Underskottet kan, -5 274 Tkr, i likhet med vad som tidigare
uppgivits, härledas till kraftiga volymökningar inom utbildningens
verksamheter. Ett större antal grundskoleelever har valt fristående skolor
inom och utanför kommunen.
Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden hemställer om ett tilläggsanslag
motsvarande 3 700 Tkr hos kommunstyrelsen, med hänvisning till
budgetuppföljning Tertial 2 samt till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11
(UN Dnr 2016.449-O4l (8l08).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-24

Kommunfullmäktige

Utbildningsnämndens beslut 2016-09-22
Utbildningsnämnden beslutar hemställa om ett tilläggsanslag motsvarande 3
700 Tkr hos kommunstyrelsen, med hänvisning till budgetuppföljning
Tertial 2 samt till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 (UN Dnr 201 6.449041(8108).
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja
utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 3 miljoner kronor.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Jan-Eric Wildros (S) och Roger Fredriksson
(M).
Yrkanden
Jan-Eric Wildros (S) yrkar på att kommunfullmäktige beviljar hemställan
från utbildningsnämnden i sin helhet, d.v.s. ett tilläggsanslag om 3 700 Tkr.
Roger Fredriksson (M) yrkar 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.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildningsnämnden ett
tilläggsanslag om 3 miljoner kronor, vilket kommer belasta resultatet i
budget 2016.
________________
Exp:
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
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§ 385

Dnr 2016-000541 231

Nybyggnation på Knektabacken
Sammanfattning
Protokoll Ronnebyhus 2016-06-30 § 34:
Nybyggnation på Knektabacken
På styrelsesammanträdet den 25 maj 2016 gavs VD i uppdrag att ta fram
gestaltningsförslag samt kostnadskalkyl för nybyggnation på Knektabacken
till styrelsesammanträdet i augusti.
Kostnadskalkyl är framtagen och presenterades på sammanträdet.
Styrelsen beslöt:
att investera cirka 16 miljoner i nybyggnation av 12 lägenheter på
Knektabacken samt att tillsända investeringsbeslutet till kommunfullmäktige
för godkännande.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
– Godkänna en investering om 16 miljoner i nybyggnation av 12 lägenheter
på Knektabacken.
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 godkänna en investering om 16 miljoner i
nybyggnation av 12 lägenheter på Knektabacken.
__________
Exp:
Ronnebyhus
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§ 386

Dnr 2016-000483 101

Besvarande av motion från Christer Leksell (SD)
angående gång- och cykelbana
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Christer Leksell (SD) yrkar i en motion att den upptrampade stig som
uppstått på gräsmattan mellan rondellen vid stadshuset och stadshuset
breddas och plattsläggs med samma bredd som övergångstället så den blir en
naturlig fortsättning på övergångsstället. Han yrkar även att en
blomsterrabatt anläggs på den lilla resterande trekantiga gräsplätt, som nu
finns mellan gångarna.
Bedömning
Tekniska förvaltningen hade sedan tidigare planerat att genomföra den
åtgärd som Christer Leksell (SD) motionerat om avseende gång- och
cykelbana. Denna åtgärd är också nu genomförd. Dock har gatu- och
parkchefen meddelat att de inte har några planer på en blomsterrabatt i den
trekantiga gräsplätten utan man hänvisar till att det finns flera planteringar i
området varav en närmare stadshusdammen är ny.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med
ovanstående.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
vara besvarad med nedanstående.
Tekniska förvaltningen hade sedan tidigare planerat att genomföra den
åtgärd som Christer Leksell (SD) motionerat om avseende gång- och
cykelbana. Denna åtgärd är också nu genomförd. Dock har gatu- och
parkchefen meddelat att de inte har några planer på en blomsterrabatt i den
trekantiga gräsplätten utan man hänvisar till att det finns flera planteringar
i området varav en närmare stadshusdammen är ny.
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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 anse motion vara besvarad med
nedanstående:
Tekniska förvaltningen hade sedan tidigare planerat att genomföra den
åtgärd som Christer Leksell (SD) motionerat om avseende gång- och
cykelbana. Denna åtgärd är också nu genomförd. Dock har gatu- och
parkchefen meddelat att de inte har några planer på en blomsterrabatt i den
trekantiga gräsplätten utan man hänvisar till att det finns flera planteringar
i området varav en närmare stadshusdammen är ny.
________________
Exp:
Christer Leksell (SD)
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§ 387

Dnr 2016-000377 101

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna i
Ronneby genom Christer Leksell angående ställplatser
för husbil
Exploateringsingenjör Anna Hansen lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Christer Leksell yrkar i en motion att ställplatsen i Rönninge ska asfalteras
och att där ska planteras blommor och buskar där det passar.
Bedömning
Förslaget har kommenterats av Patrik Hellsberg gata/parkchef på Tekniska
Förvaltningen. Det fanns medel för tömningsplatta, grusning och flytt av
elstolpar. Ska asfaltering och plantering ske måste det beslutas om
investeringsmedel. Något äskande för 2017 om detta finns inte.
Motionen föreslås därför avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
från Sverigedemokraterna i Ronneby angående ställplatser för husbil.
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 motionen.
________________
Exp:
Christer Leksell
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§ 388

Dnr 2015-000445 000

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamoten Ylva Olsson (SD)
angående möjligheten till ett gemensamt julbord för
alla nämnder 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 förvaltning utreda möjligheten till ett gemensamt
julbord för alla nämnder 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
nämnderna samt att det skulle ge en möjlighet att träffas och få ett ansikte på
alla aktiva i de olika nämnderna.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till kommunens nämnder.
Deras svar sammanställs nedan:
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker motionen
Överförmyndarnämnden yttrar att varje nämnd bör fatta eget beslut
Fritid- och kulturnämnden yttrar att man inte har julbord och föreslår att
motionen avslås.
Äldrenämnden ställer sig bakom förslaget.
Socialnämnden lämnar ett långt yttrande. Nämnden har någon form av
julfirande. Vissa år har det varit traditionellt julbord eller jullunch och vissa
år jullandgång i stadshusets cafeteria. Nämnden yttrar att kostnaden torde bli
lägre om ett gemensamt julfirande införs. Nämnden ställer sig positiv till
motionens förslag med tillägget att eventuell inbjudan också riktas till
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Sammanlagt om kommunfullmäktige, valnämnd, råd och politiker som sitter
i flera nämnder räknas bort hamnar man på ca 150 personer.
Samordningsvinsten kan ligga i att administrativt hanteras endast en
aktivitet. Frågan är dock vem som ska administrera detta och urvalet
avseende lokaler och/eller restauranger som kan hantera en grupp av denna
storlek är också begränsat i Ronneby. Förslaget skulle innebära att
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nämnderna flexibilitet försvinner gällande omfattning och karaktär på
julbord/julaktivitet. Det kan innebära att för vissa nämnder blir kostnaden
högre än vad som varit fallet tidigare. Totalt sett kan därför en
kostnadsbesparing ifrågasättas.
Det kan också ifrågasättas om fullmäktige ska besluta om en sådan sak som
gemensamt julbord. Det bör i stället kunna hanteras genom en diskussion
nämndsordförandena emellan.
Utifrån nämndernas yttranden och resonemanget ovan föreslås att motionen
avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
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 motionen.
________________
Exp:
Ylva Olsson
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§ 389

Dnr 2014-000606 109

Besvarande av medborgarförslag från Annika
Magnusson om en önskan att Ronneby Miljö & Teknik
AB:s sopbilar ska börja med flerfackssortering
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Annika Magnusson föreslår i ett medborgarförslag att Ronneby Miljö &
Tekniks sopbilar ska börja med flerfackssortering och ta upp tidningar och
förpackningar av glas, papper, plast och metall förutom hushållssoporna.
Som det år nu så kör varje hushåll iväg med sina bilar och slänger sopor på
återvinningsstationerna runt om i kommunen, detta är inte speciellt
miljövänligt.
Bedömning
I den avfallsplan som antogs av kommunfullmäktige 28/5 2014 § 138 var ett
av målen att utreda konsekvenserna för fastighetsnära insamling (FNI) i
Ronneby kommun.
Efter Miljötekniks utredning beslutade 2016-04-28 § 180
Kommunfullmäktige att införa 8 facksystem (Fastighetsnära insamling FNI)
och godkänna investeringen om 40 miljoner kr.
Kyrkogatan och Bergslagsområdet undantogs från införandet av
fastighetsnära insamling (FNI).
Det hade alltså redan vid medborgarförslagets inlämnande satts igång en
utredning med inriktning mot införande av fastighetsnära insamling. Denna
utredning och beslut om införande eller ej har inväntats innan beredningen
av medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget vara besvarat.
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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 anse medborgarförslaget vara besvarat.
________________
Exp:
Annika Magnusson
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§ 390

Dnr 2015-000544 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på
placering av "Gribshunden" i Ronneby
Landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I ett medborgarförslag från Ann-Christin Fyhr föreslås ”Ladan” vid Kilen
vara en utmärkt plats och lokal för placering av ”Gribshunden” i Ronneby.
Bedömning
Berättelserna om Gribshunden har redan fått stor uppmärksamhet ur lokalt,
nordiskt och europeisk perspektiv. Det ligger därför i Ronneby Kommuns
och Blekinge museums intresse att avsätta lämplig plats för att visa och
berätta om Gribshunden. Ett redan påbörjat samarbete mellan Ronneby
kommun och Blekinge museum utgör en grundsten i arbetet med ett nytt
museum.
Fritid- och kulturförvaltningen har uppdraget att presentera ett förslag på
museum för Ronnebys historia inkluderat ”Guldgubbarna” och Gribshunden.
Det har tillsats en grupp, Arbetsgruppen ”Ronneby museum” bestående av
representanter från Fritid- och kulturförvaltningen, Tekniska förvaltningen,
Bygg- och miljö samt Kommunledningsenheten. Denna grupp startar sitt
arbete i april 2016 under kommunstrateg Anders Engbloms ledning med
uppdraget att presentera ett förslag på museum för i första hand
Gribshunden. Det figurera i nuläget flera olika förslag på placering, ett av
dem är ”Ladan” vid Kilen, samtliga förslag kommer nogsamt att utredas av
ovannämnda grupp.
Förslag till beslut
Uppdrag ges åt Arbetsgruppen ”Ronneby museum” att i samarbete med
Blekinge museum utreda och presentera förslag på placering av
”Gribshunden”.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar att:
- uppdra åt arbetsgruppen ”Ronneby museum” att i samarbete med Blekinge
museum utreda och presentera förslag på placering av ”Gribshunden”,
- förslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara
besvarat.
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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 anse medborgarförslaget vara besvarat.
________________
Exp:
Ann-Christin Fyhr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-24

Kommunfullmäktige

§ 391

Dnr 2014-000505 109

Besvarande av medborgarförslag från Håkan
Bengtsson Rottner gällande sänkning av avgift för
dragning av fibernätverk till egen tomtgräns
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Håkan Bengtsson Rottner förslår i ett medborgarförslag att avgiften på
20 000 kr för dragning av fibernätverk till egen tomtgräns inom Ronneby
kommun via Miljöteknik sänks till samma nivå som Karlskrona Stadsnät
(Affärsverken) samt att det även, som i Karlskrona, ingår dragning över tomt
in i eget hus.
Förslagsställaren har Tving Nordöstra som exempel där kostnaden är 14 990
inkl moms.
Bedömning
I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige om följande särskilda ägardirektiv
till Ronneby Miljö & Teknik AB avseende anslutningsavgift för bredband:
a) Ronneby Miljö & Teknik AB får i uppdrag att fatta beslut om
anslutningsavgifter för bredband till bolagets bredbandsnät
b) avgiftsnivån för bredbandsanslutning ska bestämmas på så sätt att
maximibeloppet motsvarar den kommunala självkostnadsprincipen och
minimibeloppet en marknadsmässig nivå utan att snedvridande konkurrens
uppstår. Avgifterna får inte strida mot den kommunala
likställighetsprincipen
c) Ronneby Miljö & Teknik AB återrapporterar fyra gånger/år till
kommunstyrelsen rörande statusen kring fiberutbyggnaden och fastställda
avgiftsnivåer.
Ronneby Miljö & Teknik ABs anslutningsavgift för att få fiber är 20 000 kr
inkl moms men exklusive ROT och RUT-avdrag. Ett alternativ där du
betalar 5000 kr i anslutningsavgift, samt 150 kr i månaden i 10 år finns.
Enligt avtalet mellan kund och Ronneby Miljö & Teknik AB innebär
tjänsten att Miljöteknik tillhandahåller installation av fiberkabel, kanalisation
och utrustning på kundens fastighet och ansluter fiberkabel till Miljötekniks
nät. I avgiften ingår med andra ord dragning av fiber ända in i huset i
enlighet med Håkan Bengtsson Rottners förslag.
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Avseende nivån på anslutningsavgiften görs bedömningen att det i dagsläget
inte finns anledning att förändra det ägardirektiv som fattades 2015 om att
Ronneby Miljö & Teknik AB fattar beslut om anslutningsavgiften.
Medborgarförslaget föreslås därför att avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget från Håkan Bengtsson Rottner gällande sänkning av
avgift för dragning av fibernätverk till egen tomtgräns.
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:
Håkan Bengtsson Rottner
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§ 392

Dnr 2016-000535 101

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017
Sammanfattning
Kommunfullmäktige
2017-01-26
2017-02-23
2017-03-30
2017-04-27
2017-05-31
2017-06-21
2017-08-31
2017-09-28
2017-10-26
2017-11-30
2017-12-14
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa datum för
kommunfullmäktiges sammanträden 2017 enligt förslag.
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet vidare till
kommunstyrelsen utan ställningstagande.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa datum
för kommunfullmäktiges sammanträden 2017 enligt nedan.
Kommunfullmäktige
2017-01-26
2017-02-23
2017-03-30
2017-04-27
2017-05-31
2017-06-21
2017-08-31
2017-09-28
2017-10-26
2017-11-30 (Heldagssammanträde)
2017-12-14
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 fastställa datum för kommunfullmäktiges
sammanträden 2017 enligt nedan.
Kommunfullmäktige
2017-01-26
2017-02-23
2017-03-30
2017-04-27
2017-05-31
2017-06-21
2017-08-31
2017-09-28
2017-10-26
2017-11-30 (Heldagssammanträde)
2017-12-14
________________
Exp:
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat.
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§ 393

Dnr 2016-000581 826

Medel för anläggande av gräsplan i Saxemara
Förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Tomas Andersson
lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I Saxemara finns en markberedd yta förberedd att färdigställas till en
gräsplan. Denna finns i direkt anslutning till övriga fotbollsplaner. Saxemara
IF har gjort an kostnadskalkyl för färdigställande av gräsplanen. Se bilaga.
Den totala kostnaden ligger på 1,3 miljoner kronor. Fritid- och
kulturförvaltningen har i åretsbudget 500 tkr avsatta kommunens gräsplaner.
Bedömning
Förvaltningschefens bedömning är att om kommunen bidrar med 465 tkr till
färdigställande av gräsplanen i Saxemara uppnås en bra helhet i utbudet av
planer totalt sett i kommunen. Satsningen på Brunnsvallen med en 7-manna
plan i konstgräs samt Järnvallen med byte av konstgräs samt anläggande av
ny konstgräsplan innebär en bra spridning och en jämnare kvalitet på våra
fotbollsplanen både vinter och sommartid i Ronneby kommun.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att omfördela medel
från investeringsbudget till föreningsbidrag om 465 tkr för färdigställandet
av gräsplanen i Saxemara.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2016-09-22
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
omfördela medel från investeringsbudget till föreningsbidrag om 465 tkr för
färdigställandet av gräsplanen i Saxemara.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
- dra in investeringsanslaget på 465 000 kr,
- anslå 780 000 kr från kommunstyrelsens oförutsedda konto för
färdigställandet av gräsplanen i Saxemara,
- samt att justera för eventuella motsvarande kapitaltjänster.
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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:
- dra in investeringsanslaget på 465 000 kr
- anslå 780 000 kr från kommunstyrelsens oförutsedda konto för
färdigställandet av gräsplanen i Saxemara,
- samt att justera för eventuella motsvarande kapitaltjänster.
________________
Exp:
Saxemara IF
Fritid- och kulturnämnden
Ekonomienheten
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§ 394

Dnr 2016-000583 806

Taxor och avgifter 2017 inom fritid och kulturnämnden
Förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Tomas Andersson
lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden beslutade 2016-02-18 § 27 att Fritid- och
kulturförvaltningen ska genomföra en översyn av nu gällande Taxor och
avgifter samt bestämmelser för uthyrning av lokaler och anläggningar för
Fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde och inkomma med ett
förslag som ska börja gälla från och med 2017-01-01.
Bedömning
Redan inför kommande sommarsäsong och till höstsäsongen finns behov att
göra en översyn av vissa taxor. Förslag till taxa för Turisttåget har Fritid- och
kulturnämnden lämnat till Kommunstyrelsen i ett särskilt ärende.
Fritid- och kulturförvaltningen har i dialog med Ronneby Ryttarförening
kommit fram till att taxorna för Ronneby Horse Center ändras enligt förslag i
bilaga l.
Fritid- och kulturförvaltningen föreslår att taxorna för verkstäder ändras
benligt förslag och anpassas i förhållande till de befintliga verkstäderna,
Vidare har förvaltningen tagit fram förslag till taxor för repetetionslokalerna
på plan 2 ovanför fritidsgården Bruket. Under hösten har dialog genomförts
med studieförbunden som utan kostnad hittills har disponerat
repetitionslokalerna. Tre av fyra studieförbund har meddelat att de vill hyra
lokalerna enligt det förslag som framgår av bilagan. Det fjärde förbundet har
anmält att de inte har behov av sin lokal då de hyr andra lokaler för sin
verksamhet. Förslaget till taxor för lokalerna i Kulturcentrum och på Bruket
framgår av bilaga 2.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att tillfälliga
taxor enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och med 2016-07-01
samt att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas i det taxor som
ska gälla från och med 2017-01-01.
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Fritid- och kulturnämndens beslut 2016-09-22
Fritid- och kulturnämnden beslutar att:


Uppdra fritid- och kulturförvaltningen att till sammanträdet i oktober
återkomma med en redovisning om arbetet med fiskekort och
roddbåtar.



Den föreslagna höjningen avseende uthyrning av roddbät 4 timmar
sänks från föreslagna 100 kronor till 70 kronor samt att 12 timmar
sänks från föreslagna 200 kronor till 100 kronor.



Sommarsimskola för ungdomar blir avgiftsfri.



Badavgiften om 15 kronor för ungdom i Ronneby och Kallinge
simhallar kvarstår.



Badavgiften om 25 kronor för barn/ungdom 7-20 år vid Brunnsbadet
kvarstår.



Möjlighet till veckohyra av Kvitterplatsen till en kostnad om 2 000
kronor för föreningar införs.



Kostnaderna för husvagnsuppställning fastställs till 2500
kronor/säsong samt att permanent el fastställs till en kostnad om 500
kronor + förbrukning.

Att efter ovan revideringar föreslå Kommunstyrelsen att tillfälliga taxor
enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och med 2016-07-01 samt
att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas i det taxor som ska
gälla från och med 2017-01-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-10-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anta, av kommunstyrelsens arbetsutskott,
reviderat förslag för Taxor och avgifter 2017 inom fritid och kulturnämnden.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag för
Taxor och avgifter år 2017 inom fritid och kulturnämnden med tillägget att
Husvagnsuppställning ska kosta 5000 kr plus 500 kr för el.
Taxor Fritid- och kulturnämnden, författningssamling gällande fr o m 201701-01_BeslutKS, Dir.2016-000583
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S) Jan-Eric Wildros (S) samt
Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Jan-Eric Wildros (S) yrkar på att taxorna vad gäller husvagnsuppställning
förblir oförändrade.
I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Jan-Eric Wildros (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer Jan-Eric Wildros (S) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller Jan-Eric Wildros (S) yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med förändringen att taxan för
husvagnsuppställning lämnas oförändrad anta förslag till taxor och avgifter
år 2017 inom fritid och kulturnämnden. Till detta protokoll bifogad bilaga 2.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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§ 395

Dnr 2016-000603 059

Avyttring av fastigheter AB Ronnebyhus
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2012, § 42, dnr KS 2011/399,
att ställa sig positiv till styrelsen för AB Ronnebyhus beslut ”Strategi för
fastighetsutveckling och bostadsmarknad i balans”, se protokollsutdrag
bilaga 1.
Därvid beslutade kommunfullmäktige bl. a. att ge bolagsstyrelsen i uppdrag
att ta fram förslag på ytterligare avyttring av fastigheter, ca 250 lägenheter, i
Ronneby och Kallinge, punkt 12 beslutet.
Enligt Peter Persson, verkställande direktör för Ronnebyhus AB, har bolaget
med anledning av beslutet om avyttring hittills sålt fastigheter omfattande
totalt 130 lägenheter. Avyttringsprocessen har dock avbrutits i avsaknad av
lämpliga anbud. Bolaget arbetar aktivt med att på nytt påbörja försäljningen
av dessa fastigheter 2.
Bedömning
Syftet med försäljningen är att få medel till att investera i nybyggnation av
bostäder. Att använda medel från avyttringen är ett sätt för kommunen att
inte behöva låna pengar för att göra investeringen. Kommunfullmäktiges
ägaransvar för bolaget säkerställs, utöver vad som föreskrivs i
bolagsordningen, genom ägardirektiv. Uppdragen om avyttring av lägenheter
ska således beslutas i form av ägardirektiv till AB Ronnebyhus.
Ägardirektiv blir rättsligt bindande för bolaget genom beslut av
bolagsstämman, i detta fall s.k. extra bolagsstämma. Av kommunfullmäktige
utsett stämmoombud ska förses med instruktion från fullmäktige, punkt 12
Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag (KF §
86/2006). Förslag till ombudsinstruktion vid bolagsstämma för AB
Ronnebyhus bifogas, bilaga 2.
Ekonomichef har ombetts att yttra sig rörande skattemässiga konsekvenser,
dock har undertecknad inte fått in ett yttrande.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:
- att fastställa följande ägardirektiv för AB Ronnebyhus.
- att slutföra de försäljningar av de fastigheter i Kallinge som ej är
verkställda i enlighet med beslut den 23 februari 2012, § 42
- Bolaget får i uppdrag att avyttra ytterligare 300 lägenheter till och med
halvårsskiftet 2017.
- Medel från avyttringen av de 300 lägenheterna används för bolagets
nybyggnation av bostäder
- att fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför extra
bolagsstämma avseende AB Ronnebyhus, se bilaga 2.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:
- att fastställa följande ägardirektiv för AB Ronnebyhus.
- att slutföra de försäljningar av de fastigheter i Kallinge som ej är
verkställda i enlighet med beslut den 23 februari 2012, § 42
- Bolaget får i uppdrag att avyttra ytterligare 300 lägenheter i Ronneby och
Kallinge tätorter till och med halvårsskiftet 2017.
- Medel från avyttringen av de 300 lägenheterna används för bolagets
nybyggnation av bostäder
- att fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför extra
bolagsstämma avseende AB Ronnebyhus, se bilaga 2.
Bilaga 1, Beslut kommunfullmäktige den 23 februari 2012, § 42, dnr KS
2011/399, Beslut om Ronnebyhus strategier för framtiden
Bilaga 2, Instruktioner till stämmoombud vid extra bolagsstämma i AB
Ronnebyhus
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Sune Håkansson (RP),
Roger Fredriksson (M) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar genom en skriftlig motivering, till detta protokoll
bifogad bilaga 3, på återremiss av ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

51(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-24

Kommunfullmäktige

Sune Håkansson (RP) yrkar i enlighet med förslaget från kommunstyrelsen
vad gäller de fem strecksatserna men med förändringen att ytterligare en
sjätte strecksats tillförs:
- att försäljningskontrakten skall godkännas av kommunfullmäktiga.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Bowin (V) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Malin Norfalls (S)
yrkande om återremiss, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige
avslår detsamma.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
JA-röst för bifall till återremiss av ärendet.
NEJ-röst för avslag till återremiss av ärendet.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll bifogad bilaga C,
tjugotvå (22) ja-röster, tjugofem (25) nej-röster, en (1) avstår samt en (1) är
frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige genom en
minoritetsåterremiss beslutar återremittera ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.
Motiveringen till återremissen tillförs protokollet genom bifogad bilaga 3.
________________
Exp:
Sanja Gojkovic
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§ 396

Dnr 2016-000604 041

Förslag till investeringsbudget 2017 för Ronneby Miljö
och Teknik AB samt information om budget 2017.
Sammanfattning
Förslag till investeringsbudget 2017 for Ronnebv Miliö och Teknik AB samt
redovisning av investeringsplan fram till 2025.
Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att
anta redovisad investeringsbudget för 2017. (Bilaga i kommunstyrelsens
arbetsutskotts underlag. För information bifogas budgeten för Ronneby
Miljö och Teknik AB, vilken är beslutad av Styrelsen 2016-09-29.)
Förslag till beslut
Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att
anta redovisad investeringsbudget för 2017.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta redovisad
investeringsbudget för år 2017 för Ronneby Miljö och Teknik AB.
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 anta investeringsbudget för år 2017 om
161 520 Kkr för Ronneby Miljö och Teknik AB.
Till detta protokoll bifogad bilaga 4.
________________
Exp:
Ronneby Miljö och Teknik AB
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§ 397

Dnr 2016-000605 041

Förslag till investeringsbudget 2017 för Ronneby
Miljöteknik Energi AB samt information om budget
2017.
Sammanfattning
Förslag till investeringsbudget 2017 för Ronneby Miljöteknik Energi AB.
Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att
anta redovisad investeringsbudget för 2017. (Bilaga i kommunstyrelsens
arbetsutskotts underlag. För information bifogas budgeten för Ronneby
Miljöteknik Energi AB vilken är beslutad av Styrelsen 2016-09-29.)
Förslag till beslut
Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att
anta redovisad investeringsbudget för 2017.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta redovisad
investeringsbudget för år 2017 för Ronneby Miljöteknik Energi AB.
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 anta investeringsbudget för år 2017 om 2 500
Kkr för Ronneby Miljöteknik Energi AB.
Till detta protokoll bifogad bilaga 5.
________________
Exp:
Ronnebyhus
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§ 398

Dnr 2016-000602 346

Förslag till taxor 2017 för VA, Renhållning, Elnät och
Fiber
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse har inkommit med förslag till
kommunfullmäktige på taxor för 2017.
Förslag till beslut
Förslag till taxor 2017 för VA. Renhållning. Elnät och Fiber.
Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige
följande taxor för 2017.
Vatten och Avlopp.
Förbrukningstaxan föreslås en höjning med 4% både på rörlig och fast
avgift.
Höjningen motiveras med stora kommande investeringar samt att budgeten
visar på ett negativt resultat.
Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.
Renhållningen.
För fraktionerna osorterat och latrin föreslås en höjning med 20%
Höjning har gjorts med 20% de sista åren och antal kunder har minskat. Vårt
mål är att vi inte ska ha dessa fraktioner kvar. Under år 2017 och 2018
genomförs beslutad fastighetsnära insamling (FNI). Kommunfullmäktige har
redan beslutar om taxa för FNI.
För de som kommer att ha befintligt sophämtningssystem kvar under 2017
föreslås oförändrad taxa.
Elnät.
Fram till att ny taxa är framtagen under 2017 föreslås ingen taxehöjning på
Elnät.
Det pågår framtagning av ny taxa för elnät och denna skall vara färdig under
år 2017.
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Anslutningstaxan för elnät föreslås vara oförändrad.
Fiber.
Anslutningsavgiften för fiber föreslås vara oförändrad under 2017.
Miljötekniks styrelse har delegation på denna taxa. Redovisas bara som
information.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att för år 2017 fastslå
taxor enligt nedanstående förslag från Ronneby Miljö och Teknik AB:s
styrelse.
Vatten och Avlopp.
Förbrukningstaxan föreslås en höjning med 4% både på rörlig och fast
avgift.
Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.
Renhållningen.
För fraktionerna osorterat och latrin föreslås en höjning med 20%.
För de som kommer att ha befintligt sophämtningssystem kvar under år 2017
föreslås oförändrad taxa.
Elnät.
Fram till att ny taxa är framtagen under år 2017 föreslås ingen taxehöjning
på Elnät.
Anslutningstaxan för elnät föreslås vara oförändrad.
Fiber.
Anslutningsavgiften för fiber föreslås vara oförändrad under år 2017.

Deltar i debatten
I debatten deltar tjänstgörande ersättare Thomas Lähdet (MP) samt Bengt
Holm (C).
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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 för år 2017 fastslå taxor enligt
nedanstående för Ronneby Miljö och Teknik AB:
Vatten och Avlopp.
Förbrukningstaxan föreslås en höjning med 4% både på rörlig och fast
avgift.
Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.
Renhållningen.
För fraktionerna osorterat och latrin föreslås en höjning med 20%.
För de som kommer att ha befintligt sophämtningssystem kvar under år 2017
föreslås oförändrad taxa.
Elnät.
Fram till att ny taxa är framtagen under år 2017 föreslås ingen taxehöjning
på Elnät.
Anslutningstaxan för elnät föreslås vara oförändrad.
Fiber.
Anslutningsavgiften för fiber föreslås vara oförändrad under år 2017.
________________
Exp:
Ronneby Miljö och Teknik AB
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§ 399

Dnr 2016-000601 014

Förslag till komplettering av befintlig strategiplan
gällande fiberutbyggnaden i Ronneby kommun
Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Komplettering av befintlig strategiplan för fiberutbyggnad i Ronneby
kommun.
Förslag till beslut
Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att
komplettera beslutad strategiplan för Fiber med att omprioritera utbyggnaden
så att:
Alla tätorter i Ronneby kommun byggs ut under 2017.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att komplettera
beslutad strategiplan för Fiber med att omprioritera utbyggnaden så att:
Alla tätorter i Ronneby kommun byggs ut under år 2017.
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 komplettera beslutad strategiplan för Fiber
med att omprioritera utbyggnaden så att:
Alla tätorter i Ronneby kommun byggs ut under år 2017.
________________
Exp:
Ronneby Miljö och Teknik AB
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§ 400

Dnr 2016-000288 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 2016
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra
kvartalet 2016 redovisas för ledamöterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-10-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till
kommunstyrelsen utan ställningstagande.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige notera
informationen 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 till protokollet.
________________
Exp:
Socialnämnden
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§ 401

Dnr 2016-000290 732

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6f§
socialtjänstlagen, äldrenämnden
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal
III, 2016, att rapportera till IV O, Inspektionen för Vård och omsorg.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-10-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till
kommunstyrelsen utan ställningstagande.
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige notera
informationen 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 till protokollet.
________________
Exp:
Äldrenämnden
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§ 402

Dnr 2016-000659 730

Motion från Sune Håkansson (RP) avseende att
underlätta pensionärernas flyttning
Ledamot Sune Håkansson (RP) lämnar följande motion angående att
underlätta pensionärernas flyttning:
Sammanfattning
Många pensionärer anser att de har en för stor bostad. De, en eller två, bor i
en villa. De ser en modern tvårummare, helst i ett trygghetsboende, som en
lockande lösning. Problemet är, menar man: Det blir för dyrt.
Den stora gruppen är så kallade fattigpensionärer. De har bara
garantipensionen, ca 8000 kronor i månaden för en ensamstående. Har de
(högst) 100 000 kronor på banken, täcker bostadstillägget alla löpande
kostnader. De bor, tycker de, gratis.
En lägenhet i ett trygghetsboende kostar kringsvid 7000 kronor i månaden.
Säljs en villa för en miljon kronor, blir skatten ca 200 000 kronor. Om resten
sparas på bank, försvinner hela bostadstillägget. Förvisso har pensionären
råd att betala 7000 kronor. Det finns ju pengar på banken. En vanlig regel är
dock: Se, men inte röra.
En inte helt ovanlig variant är att ge pengarna till barnen. Då blir
bostadstillägget 5000 kronor, Hyran, netto, blir 2000 kronor. Det blir en hårt
åtdragen svångrem, om det skall lyckas.
Även för den pensionär, som har hög pension, känns en lägenhet i ett
trygghetsboende dyr. Villan kostar knappast mer än 3000 kronor i månaden i
drift. Nu skall man betala 7000 kronor. Det är motbjudande.
Lösning
En lösning kan vara att någon, måhända det kommunala bostadsbolaget,
bygger trygghetsboendet. Pensionären köper lägenheten, med en insats på
exempelvis en miljon kronor. Då bör den månatliga avgiften kunna hållas en
bra bit under gränsen för bostadstillägg. Fattigpensionären skulle fortfarande
kunna säga: Jag bor gratis. Skall de mindre orterna överleva, kan det behövas
en prisgaranti. Det kommunala bostadsbolaget förbinder sig att köpa tillbaka
lägenheten för det ursprungliga priset.
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Fördelar
Den viktigaste fördelen är att villor blir lediga för barnfamiljer.
Pensionärernas "överkonsumtion" av tjänsten "bostad" minskar.
Den andra fördelen är att våra äldre inte längre skulle lockas till att, i förtid,
ge bort förmögenheten. Jakten på bostadstillägg leder till att många äldre ger
bort nära nog allt. Fattigpensionen kan räcka om man bor gratis. Skall man
betala 2000 kronor í månaden, blir det kärvt.
För den äldre blir det enklare att leva. Det är lättare att sköta en modern,
lagom stor, lägenhet än att ha ansvaret för en stor, ofta halvgammal villa. | ett
trygghetsboende finns en större gemenskap och en större trygghet. Det finns
en matservering inom boendets väggar, vilket vanligen uppskattas i relation
till alternativet matdistribution.
För kommunen är fördelen att deras kostnader sjunker. I en modern bostad
minskar behovet av hemtjänst. Då flera äldre bor i samma område, bör det
vara lättare att planera en effektiv hemtjänst.
Jag föreslår:
att Ronneby kommun utreder möjligheterna att, enligt resonemanget ovan,
underlätta för pensionärerna att flytta från villa till trygghetsboende.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att motionen remitteras till
äldrenämnden för vidare hantering.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till äldrenämnden för
vidare hantering
________________
Exp:
Äldrenämnden
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§ 403

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 att notera ärendet till protokollet.
________________
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