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Sammanträdesdatum

2015-08-27

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 18:00 – 21.10

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2015-08-19 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2015-08-20 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2012-11-22 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2015-08-21.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare
Justeringens plats och tid

Stadshuset, Ronneby, 2015-09-04, kl. 14.30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 188-220

Joakim Karlsson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (FP)

Justerare

Malin Norfall (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-08-27

Datum då anslaget sätts upp

2015-09-04

Datum då anslaget tas ner

2015-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Joakim Karlsson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Nils Ingmar Thorell (FP), 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)
Claes Diurhuus-Gundersen (M)
Christer Stenström (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Tim Svanberg (C)
Hillevi Andersson (C)
Kristina Valtersson (C)
Mats Paulsson (C)
Roger Gardell (FP)
Willy Persson (KD)
Malin Norfall (S)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani El-Ali (S)
Annette Rydell (S)
Ola Robertsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Magnus Persson (M), tjänstgörande ersättare för Birgitta Lagerlund (M)
Rune Kronqvist (S), tjänstgörande ersättare för Mikael Karlsson (S)
Thomas Svensson (S), tjänstgörande ersättare för Magnus Pettersson (S)
Timmie Hansson (S), tjänstgörande ersättare för Marie Ohlsson (S) §§ 188-191
Birgitta Larsson (RP), tjänstgörande ersättare för Anna Carlbrant (RP) §§ 188-190

Övriga närvarande
Ersättare

Johannes Chen (KD)

Tjänstemän

Anna-Clara Eriksson och Joakim Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Monika Lindqvist (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Ingrid K Karlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Marie Olsson (S) §§ 192-220
Tina Lindqvist (S)
Kranislav Miletic (S)
Lindis Ohlsson (S)
Peter Bowin (V)
Angela Leyton (V)
Erik Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)
Helena Augustsson (MP)
Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Rose-Marie Leksell (SD) §§ 209-220
Liz Stridh (SD)
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Sune Håkansson (RP) §§ 188-190
Anna Carlbrant (RP) §§ 191-220
Sandra Bergkvist (SD)
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Ärendelista
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§ 190 Dnr 2015-000303 739
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Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson
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nämnd.............................................................................................. 60
§219 Dnr 2015-000441 000
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Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson
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måltider för alla lärare i grundskolan ................................................ 61
§220 Dnr 2015-000445 000
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§ 188

Dnr 2015-000005 101

Val av justerare
Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S) utses justera dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 189

Dnr 2015-000035 101

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 190

Dnr 2015-000303 739

Temadebatt, "äldre och boende"
Sammanfattning
Äldrenämndens presidie, Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S) och
AB Ronnebyhus tar upp ämnet ”äldre och boende” till en temadebatt.
Medverkar från AB Ronnebyhus gör ordförande Johan Sandberg (M) och
vice ordförande Ronny Pettersson (V).
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Kenneth
Michaelsson (C), Roger Fredriksson (M), Willy Persson (KD), Malin Norfall
(S), Lova Necksten (MP), Nicolas Westrup (SD) och Erik Ohlson (V).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera debatten till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 191

Dnr 2015-000292 109

Anmälan av medborgarförslag från Ingemar Arrhenius
angående Millegarne badplats
Ingemar Arrhenius har lämnat in följande medborgarförslag angående
Millegarne badplats.
Sammanfattning
”Millegarne badplats är mycket populär inte minst för familjer med de lite
mindre barnen. Långgrunt, sandbotten och små sanddynor att leka på, bygga
sandslott t.ex. Stranden är liten så varför inte utnyttja intilliggande vik.
FÖRSLAG: Från befintlig strand slå gräset som vätter mot den andra viken
(behövs inte mer behåll naturen) En del markarbeten för att få fram den fina
sandstranden andra sidan.
Vid vägen parkering för alla slags fordon även cyklar.
Handikappvänlig gångväg genom befintlig terräng ner till stranden. Ett
mindre trädäck endast för handikappade med rullstol eller rulator. Ett par
toaletter och en grillplats. Mer behövs inte för att få kommunens mest
naturnära badplats som är både barn och handikappvänlig vid havet med
klart fint vatten.
Man behöver inte ha badbryggor,glass/godis kiosk för att koppla av sola,
bada, leka och till och med fiska.
Ett förslag till.
Gökalv: Den lilla biten sandstrand som är längst upp mot vändplatsen kan bli
en bra hundbadplats utan större kostnad. Skylta upp hundvänlig badplats.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidie för vidare hantering.
________________
Exp: Ingemar Arrhenius

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 192

Dnr 2015-000385 109

Anmälan av medborgarförslag från Anette Svensson
gällande att åka fritt med buss i kommunen när man
reser med barnvagn
Anette Svensson har lämnat in följande medborgarförslag gällande att åka
fritt med buss i kommunen när man reser med barnvagn.
Sammanfattning
”Jag tycker det ska vara fritt att åka buss i kommunen när man reser man
barnvagn. Det är de i Stockholm så varför inte ha de här med?”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidie för vidare hantering.
________________
Exp: Anette Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 193

Dnr 2015-000388 109

Anmälan av medborgarförslag från Mats Karlsson - Om
man inte syns, så finns man inte. Policy för riktlinjer av
affischering i Brunnsparken Ronneby.
Mats Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag gällande policy för
riktlinjer av affischering i Brunnsparken Ronneby.
Sammanfattning
”Om man inte syns, så finns man inte.
Det är säkert bra att näringsidkare gör allt för att marknadsföra sig så de kan
överleva. Men att man i kulturreservatet Brunnsparken inte har några
riktlinjer alls för hur affischering och så kallade "gatupratare" kan vara
utformade, verkar underligt.
Jag kan i alla fall inte tolka det på annat sätt när jag flanerar i parken. Just nu
är det inte så bra som det skulle kunnat vara. Ett enhetligt system för alla
vore det enda självklara. Och inte lämna det lite upp till och var och en att
göra som man själv vill.
Jag vill att man tar fram en policy för hur det ska vara i Brunnsparken.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidie för vidare hantering.
________________
Exp: Mats Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 194

Dnr 2015-000392 109

Anmälan av medborgarförslag från Tobias Lindh
angående rastplatser i Sörby
Tobias Lindh har lämnat in följande medborgarförslag angående rastplatser i
Sörby.
Sammanfattning
”Området Sörby ligger mitt i Blekinge län och där möts Europaväg 22 och
Riksväg 27 och vägarna är precis vad de heter, Europa- och Riksväg. Här
passerar extremt mycket trafik. Jag tycker att de vägarna med tanke på det
geografiska läge förtjänar en av Sveriges bästa rastplats som dessutom är
Iastbilsanpassad.
Området för detta är det så kallade Viggen-området (flygplanet står där) ute i
Sörby. Jag har även gjort streck på kartan för att visa vart rastplatsen bör
ligga.
Exakt hur vägarna ska gå in och ut från rastplatsen ärjag inte rätt man att
säga. Jag föreslår dock att vägarna blir genomtänka så det är lätt att göra in
och ut för alla, speciellt för lastbilar. Lastbilsanpassade skulle man kunna
säga, med det menarjag att det ska vara lätt för Iastbilschaufförer att köra in,
ut, vända och parkera o.s.v. Trafiksäker är dock prioritet ett!
Rastplatsen ska ha:
o LastbiIs-, husvagns- och bilparkeringar som är gratis att stå på
o Handikappade toaletter med skötrum, (vattenbaserade, ej Bajamajor)
o Bord och stolar (handikappanpassade)
o Bord och stolar under tak (kanske något lusthus, handikappanpassade)
o Olika soptunnor fór sortering
o Information om Ronneby samt om kommande evenemang
o Karta
Rastplatsen bör ha:
o Bemannad tankmack (kanske är någon befintlig mack i Ronneby som vill
flytta?)
o Snabbmatkedja som inte redan finns i länet
o Enklare lekplats
o Promenadsträk (rasta hunden eller dylikt)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Finns säkert något jag har glömt som kanske skulle göra denna rastplats ännu
bättre detta är bara ett första utlägg..”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidie för vidare hantering.
________________
Exp: Tobias Lindh

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 195

Dnr 2015-000398 109

Anmälan av medborgarförslag från Helena Cedergren
angående uppförande av hinderbana och utegym i trä
vid Brunnsparken och motionsslingan
Helena Cedergren har lämnat in följande medborgarförslag agående
uppförande av hinderbana och utegym i trä vid Brunnsparken och
motionsslingan.
Sammanfattning
”Mitt förslag är att man anlägger en kombinerad hinderbana och utegym i trä
någonstans i anslutning till brunnsparken och motionsslingan. Bredvid
lekparken hade varit perfekt! Det är viktigt att det är i trä så att materialet
smälter in i omgivningen. Halmstad kommun har flera som är jättefina där
man tex lyfter stockar och går armgång. Ett utegym i trä är betydligt billigare
och finare att titta på. Vi vill ju marknadsföra oss som en ekokommun och
hälsokommun. Bygg den så den syns när man kommer ner till brunnsparken
men så att den även smälter in! Både barn och vuxna får nytta av detta.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidie för vidare hantering.
________________
Exp: Helena Cedergren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Dnr 2015-000400 109

Anmälan av medborgarförslag från Christine
Johansson angående ny skylt vid Bäckahästens
uppställningsplats i Brunnsparken
Christine Johansson har lämnat in följande medborgarförslag angående ny
skylt vid Bäckhästens uppställningsplats i Brunnsparken.
Sammanfattning
”Förmedlar förslag om ny skylt vid bäckahästens uppställningsplats i
brunnsparken. Bäckahästens ursprung och konstnär kunde förtydligas för de
gäster som besöker parken.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidie för vidare hantering.
________________
Exp: Christine Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 197

Dnr 2015-000408 109

Anmälan av medborgarförslag från Per Svensson
angående skylt om Ronnebys vänorter i centrum
Per Svensson har lämnat in följande medborgarförslag angående skylt om
Ronnebys vänorter i centrum.
Sammanfattning
”Jag var nu i sommar i Rendsburg i Tyskland.
På torget mitt i staden fanns det en stolpe med alla stadens vänorter utsatta,
med namn , land och väderstreck samt hur långt det är respektive vänort.
Mycket trevligt, något för Ronneby att ta efter. De flesta invånarna i
Ronneby vet nog inte vilka vänorter Ronneby har.
Jag har en bild på skylten från Rendsburg om ni vill se hur den ser ut där.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidie för vidare hantering.
________________
Exp: Per Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 198

Dnr 2015-000423 109

Anmälan av medborgarförslag från Britt Petersson
angående avsaknad av flaggor vid villa Vassen och
Restaurang Karön.
Britt Petersson har lämnat in följande medborgarförslag angående avsaknad
av flaggor vid villa Vassen och Restaurang Karön.
Sammanfattning
”Saknar svenska flaggor vid Villa Vassen och Restaurang Karön. Finns även
en signalmast vilken saknar flaggor hade varit trevligt med nationsflaggor
för gästande båtar.
Ser oerhört tråkigt ut med Kommunflaggorna på en gästhamn. Såg extra
tråkigt ut midsommarafton och man bör väl även flagga vid kungliga
högtidsdagar. Flaggorna är dessutom Väldigt fula och intetsägande. Detta
flaggfenomen diskuteras dagligen av besökande och boende på Ekenäs.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidie för vidare hantering
________________
Exp: Britt Petersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 199

Dnr 2015-000427 109

Anmälan av medborgarförslag från Mats Karlsson
angående trafiksituationen på Lindblomsvägen
Mats Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag angående
trafiksituationen på Lindblomsvägen.
Sammanfattning
”Trafiksituationen på Lindblomsvägen bör ses över.
Detta är väl kommunens längsta återvändsgata med mängder av boende. Alla
ska mer eller mindre ut genom samma korsning, Lindblomsvägen/Götgatan.
En dag står jag och tittar på saker som borde göra livet enklare och säkrare.
Ni får dem i punktform utan någon som helst rangordning:
- 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.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidie för vidare hantering.
________________
Exp: Mats Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 200

Dnr 2015-000036 109

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 201

Dnr 2015-000037 101

Interpellationer
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga interpellationer har lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 202

Dnr 2015-000038 101

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

Justerandes sign
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§ 203

Dnr 2015-000078 700

Återrapportering till kommunfullmäktige gällande
Socialförvaltningens kvalitetsarbete kvalitetssäkringssytem
Sammanfattning
150303 redogjorde socialförvaltningen sitt kvalitetssäkringssystem för
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet, § 71, blev återremitterat med
hänvisning att redogörelsen skulle kompletteras med huvudprocesser samt
beskrivningar. Här följer nu en reviderad version av redogörelsen för
socialförvaltningens kvalitetssäkringssystem.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna redogörelsen
gällande socialförvaltningens kvalitetssäkringssystem.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Kenneth Michaelsson (C) och Kristina Waltersson (C).
Yrkanden
Kommunfullmäktigeledamot Kristina Waltersson (C) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer
proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redogörelsen gällande
socialförvaltningens kvalitetssäkringssystem.
________________
Exp: Socialförvaltningen
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§ 204

Dnr 2014-000511 866

Konstnärlig utsmyckning i Ronneby kommun
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar
att anta rekommendationen att 1 % av byggkostnaden vid
kommunkoncernens byggnationer ska anslås till konstnärlig utsmyckning,
att ge Fritid- och kulturnämnden det övergripande ansvaret för offentlig
konstnärlig utsmyckning i kommunen,
att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utse ett utsmyckningsråd med
tjänstemän från Fritid- och kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen
med uppdrag att samverka med extern expertis.
Bakgrunden till förslaget finns beskrivet i Fritid- och kulturnämndens
protokoll från 2014-10-16.
Bedömning
Avseende finansieringsformen av offentlig utsmyckning är detta ett rent
politiskt ställningstagande varför aktuellt yttrande inte kommer att beröra
detta. Det yttrandet kommer att fokusera på är istället de parametrar som
måste klarläggas innan beslut om hantering mm tas.
Följande parametrar måste klarläggas ytterligare:
Skall beslutat avse hela kommunkoncernen eller endast kommunens
förvaltningar? Innebär förslaget att Fritid- och kulturnämnden skall foga
över del av bolagens investeringsmedel, eller skall nämnden i detta fall
endast bistå med experthjälp till bolagen inför utsmyckningens inköp och
genomförande.
Vad avses med ”byggkostnaden”? Innebär detta det totala
investeringsbeloppet (dvs inklusive projektering och byggherrekostnader
mm) eller endast entreprenadsumman? Innebär det den kalkylerade nivån
eller den faktiska nivån efter färdigställd entreprenad?
Vad ingår i de för utsmyckning genererade medlen? Vi förutsätter att
genererad peng skall täcka samtliga kostnader för planering, inköp och
komplett genomförande (dvs inklusive ev. belysning, markarbete, transport
mm).
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Vad avses med ”byggnationer (ny- och ombyggnationer)”? Innebär detta
samtliga investeringsprojekt eller endast husbyggnadsprojekt av viss
dignitet. Investeringsanslag för ex. mindre anpassningsåtgärder samt
avseende energibesparingsåtgärder, ventilationsåtgärder mfl känns som
tveksamma som utsmyckningsgenererande projekt.
Skall tilldelade medel avse offentlig utsmyckning i fysisk anslutning till
genererande byggprojekt, eller innebär det bara ett genererat anslag till
utsmyckning någonstans inom kommunen?
Vilka förvaltningar skall ha representanter med i ett ev. utsmyckningsråd? I
texten nämns tre förvaltningar emedan beslutet undantagit Miljö- och
byggnadsförvaltningen.
Med dessa frågeställningar anser vi att det är viktigt att tydligt regelverk
upprättas som grund till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med kommunens
förvaltningar och bolag djupare utreda frågan om en rekommendation att
anslå 1 % av byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning. Utredning bör
utifrån framkomna synpunkter resultera i ett konkret förslag avseende
organisation och ansvar, omfattning (kommun eller kommunkoncern),
kriterier för när rekommendationen ska gälla mm.
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-11
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:


kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med
kommunens förvaltningar och bolag djupare utreda frågan om en
rekommendation att anslå 1 % av byggkostnaden för konstnärlig
utsmyckning. Utredning bör utifrån framkomna synpunkter resultera
i ett konkret förslag avseende organisation och ansvar, omfattning
(kommun eller kommunkoncern), kriterier för när rekommendationen
ska gälla mm.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Lennart Förberg (M).
Yrkanden
Kommunfullmäktigeledamot Lennart Förberg (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer
proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med
kommunens förvaltningar och bolag djupare utreda frågan om en
rekommendation att anslå 1 % av byggkostnaden för konstnärlig
utsmyckning. Utredning bör utifrån framkomna synpunkter resultera
i ett konkret förslag avseende organisation och ansvar, omfattning
(kommun eller kommunkoncern), kriterier för när rekommendationen
ska gälla mm.

________________
Exp: Samtliga förvaltningar
Anna-Karin Sonesson
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§ 205

Dnr 2015-000281 630

Revidering av barnomsorgstaxan
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för föreslagen revidering av
barnomsorgstaxan, i enlighet med de av Skolverket meddelade nya högsta
avgiftsnivåerna för maxtaxan. Med motiveringen att statsbidraget minskar
till kommunen och att intäktsförlustan kan kompenseras genom att
inkomsttaket för högsta avgift indexuppräknas, föreslås att Ronneby
kommun antar av Skolverket fastställda avgiftsnivåer att gälla fr o m den 1
juli 2015. Vidare föreslås att avgiftsnivåerna fortsättningsvis ändras när nya
belopp för inkomsttaket meddelas.
Föreslagen revidering av barnomsorgstaxan skall beslutas av
Kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att inkomsttaket och därmed de högsta avgiftsnivåerna för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg årligen indexeras i enlighet med
förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och enligt Skolverkets årliga
meddelande om avgiftsnivåer för maxtaxa. Indexering av avgiftsnivåerna
tillämpas fr.o.m. 2015-10-01.
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-11
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:


Justerandes sign

att inkomsttaket och därmed de högsta avgiftsnivåerna för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg årligen indexeras i enlighet med
förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och enligt Skolverkets
årliga meddelande om avgiftsnivåer för maxtaxa. Indexering av
avgiftsnivåerna tillämpas fr.o.m. 2015-10-01
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Beslut
Kommunfullmäktige besluta att:


inkomsttaket och därmed de högsta avgiftsnivåerna för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg årligen indexeras i enlighet med
förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och enligt Skolverkets
årliga meddelande om avgiftsnivåer för maxtaxa. Indexering av
avgiftsnivåerna tillämpas fr.o.m. 2015-10-01

________________
Exp: Fritid- och kulturnämnden
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§ 206

Dnr 2014-000356 109

Besvarande av medborgarförslag från Karolina Ådahl
gällande inrättande av hundbad
Sammanfattning
Karolina Ådahl har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att ett
speciellt hundbad inrättas. Hundägare har i nuläget mycket svårt att låta sina
hundar bada utomhus på sommaren eftersom det råder hundförbud vid de
flesta badstränder. Även på badplatser utan hundförbudsskylt finns rädslan
att någon person ska ta illa upp av hundens närvaro på stranden. Förslaget
har remitterats till Fritid- och kulturförvaltningen.
Remissyttrande från Fritid- och kulturförvaltningen:
Karolina Ådahl föreslår i ett medborgarförslag att ett speciellt hundbad ska
inrättas. Förslagsställaren ser begränsningar för hundar att få tillträde till
badplatser även utan förbudsskyltar. Det förslås att en hundstrand blir
verklighet där varma hundar kan få tillträde. Fritid- och kulturnämnden har
genom förvaltningen en pågående översyn av kommunens badplatser där
även djur ska beaktas. En presentation med förslag skall presenteras
nämnden.
Ärendet har återremitterats till Fritid- och kulturförvaltningen samt till
Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Remissyttrande från Fritid- och kulturförvaltningen:
Karolina Ådahl föreslår i medborgarförslag att ett speciellt hundbad ska
inrättas. Förslagsställaren ser begränsningar för hundar att få tillträde till
badplatser även utan förbudsskyltar. Det föreslås att en ”hundstrand” blir
verklighet där varma hundar kan få tillträde Regelverket säger att finns det
förbudsskylt är det förbjudet med hundbad. Finns ingen skylt är det tillåtet
med hundbad. Förvaltningen har i den pågående översynen konstaterat att
det finns möjlighet att vid varje badplats av de 16 som kommunen är
delaktig i markera en badplats för hundar.
Fritid- och kulturnämnden har genom förvaltningen en pågående översyn av
kommunens badplatser där även djur skall beaktas. En presentation med
förslag skall efter utredning presenteras för nämnden. Beslutad och befintlig
hundbadplats finns i nuläget i Karlsnäs. Fritid- och kulturnämnden anser
medborgarförslaget därmed besvarat.
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Remissyttrande från Miljö- och byggnadsförvaltningen:
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer det inte lämpligt att göra alla
kommunala badplatser till hundbadplatser på kvällstid såsom föreslås i
medborgarförslaget från Lena Abrahamsson. Det kan däremot vara bra,
såsom föreslås i medborgarförslaget från Karolina Ådahl, att hundbadplats
inrättas på någon lämplig plats. Detta som del av något/några av baden eller
på separat plats.
Inom Ronneby kommun är det tillåtet för hundar att bada på badplatser som
inte är kommunala. Som anges i medborgarförslaget kan det emellertid
upplevas lite osäkert hur det uppfattas av andra badande. Att hundar badar
tillsammans med människor innebär förmodligen inte någon smittorisk.
Däremot kan det finnas allergiska personer och badande som på annat sätt
kan uppleva det störande med hundar i vattnet.
Bedömning
Det finns drygt 3 000 hundar i Ronneby kommun och avsaknaden av tillåtna
badplatser för dessa utgör ett problem för många hundägare. Bad för hunden
är härligt under varma sommardagar och hundbadplatser ger hela familjen
möjlighet att vara tillsammans på stranden utan att någon måste stanna
hemma som hundvakt. Förutom detta kan förhoppningsvis olyckor med
husdjur kvarlämnade i solheta bilar och husvagnar förebyggas. Bland de
kommuner som har inrättat hundbadplatser används detta dessutom som ett
sätt att marknadsföra sig vilket kan leda till en positiv utveckling av
besöksnäringen.
Ronneby kommun är delaktig i 16 badplatser och samtliga badplatser kan
avdelas för att anvisa hundägare en hundbadplats. En särskild anvisad plats
eliminerar samtidigt risken att badande eller allergiska personer upplever
hundar i området som störande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget samt hänvisa till att kommunen har en hundbadplats.
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-11
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget samt hänvisa till att kommunen har en hundbadplats.
Deltar i debatten
I debatten deltar Helena Augustsson (MP) och Roger Fredriksson (M).
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Yrkanden
Kommunfullmäktigeledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktigeledamot Helena Augustsson (MP) yrkar att motionen
ska anses vara besvarad.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
det finns två yrkanden, kommunstyrelsens och Helena Augustssons (MP).
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Helena Augustssons (MP) förslag.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga B,
trettiosex ja-röster (36), åtta nej-röster (8), tre (3) avstår från att rösta och två
(2) är frånvarande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget samt hänvisa till att
kommunen har en hundbadplats.
________________
Exp: Karolina Ådahl
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§ 207

Dnr 2014-000154 109

Besvarande av medborgarförslag angående bad för
hundar på kommunala badplatser efter kl 17.
Sammanfattning
Lena Abrahamsson har lämnat medborgarförslag om tillåtelse att hundar ska
kunna bada vid kommunala badplatser efter klockan 17 dagligen även om
förbudsskyltar för att bada hundar finns uppsatta. Förbudsskyltarna vid
samtliga kommunala badplatser gör det svårt för hundägare att ta sig till en
badplats. Det borde även vara av intresse för turister som besöker kommunen
och eventuellt vill bada sina hundar. Medborgarförslaget har remitterats till
Fritid- och kulturförvaltningen.
Remissyttrande från Fritid- och kulturförvaltningen:
Lena Abrahamsson har i ett medborgarförslag lagt fram sin vilja att alla
kommunala badplatser blev tillåtna för hundar att bada på efter klockan
17:00 varje dag. Detta även om förbudsskyltar för hund finns. LA pekar på
att hon som hundägare har svårt att komma till en badplats där det är tillåtet
att bada hundar. LA pekar samtidigt på att det skulle underlätta och främja
turisternas möjlighet till att bada sina hundar.
I grunden är alla badplatser tillåtna som badplatser för hundar om inget annat
beslutats. På badplatserna inom Ronneby kommun är skyltar med olika
innehåll uppsatta. Från ett helt förbud för hundar till att det endast behövs ett
koppel för att bada dem. Vid någon plats saknas helt skyltning i frågan. Inom
Fritid- och kulturförvaltningen pågår en översyn av badplatser i Ronneby
kommun och frågan kring bad för hundar och även hästar har aktualiserats.
Ärendet har återremitterats till Fritid- och kulturförvaltningen samt till
Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Remissyttrande från Fritid- och kulturförvaltningen:
Förslagsställaren Lena Abrahamsson vill att alla kommunala badplatser i
Ronneby kommun ska vara tillåtna för hund bad efter klockan 17:00 oavsett
om det finns förbudsskyltar eller inte. Lena Abrahamsson påpekar att även
turister kan stanna i Ronneby för att bada sina hundar.
På de 16 badplatser som kommunen är delaktig i är skyltningen inte till fullo.
Regelverken säger att om skylt saknas är det godkänt för hund bad. Finns
förbudsskylt är det förbjudet med hund bad. Förvaltningen har uppdraget
gällande en översyn av samtliga 16 badplatser och har gjort en inventering.
På samtliga badplatser finns möjligheten till hund bad på särskild aviserad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-27

Kommunfullmäktige

plats under hela dagen. Skyltar ska i så fall tydligt markera platsen där
hundar tillåts. Att begränsa möjligheten för hund bad genom tider skapar
troligen dispyter om det samtidigt står skyltar med ett annat budskap.
Fritid- och kulturnämnden anser att hund bad är en tillgång för kommunen
och ställer sig bakom förslagsställarens intentioner. FoK vill dock att varje
badplats har sin markerade plats där hundar tillåts hela dagen och att det inte
begränsas med klockslag. Fritid- och kulturnämnden anser
medborgarförslaget därmed besvarat.
Remissyttrande från Miljö- och byggnadsförvaltningen:
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer det inte lämpligt att göra alla
kommunala badplatser till hundbadplatser på kvällstid såsom föreslås i
medborgarförslaget från Lena Abrahamsson.
Det kan däremot vara bra, såsom föreslås i medborgarförslaget från Karolina
Ådahl, att hundbadplats inrättas på någon lämplig plats. Detta som del av
något/några av baden eller på separat plats.
Inom Ronneby kommun är det tillåtet för hundar att bada på badplatser som
inte är kommunala. Som anges i medborgarförslaget kan det emellertid
upplevas lite osäkert hur det uppfattas av andra badande.
Att hundar badar tillsammans med människor innebär förmodligen inte
någon smittorisk. Däremot kan det finnas allergiska personer och badande
som på annat sätt kan uppleva det störande med hundar i vattnet.
Bedömning
Det finns drygt 3 000 hundar i Ronneby kommun och avsaknaden av tillåtna
badplatser för dessa utgör ett problem för många hundägare. Bad för hunden
är härligt under varma sommardagar och hundbadplatser ger hela familjen
möjlighet att vara tillsammans på stranden utan att någon måste stanna
hemma som hundvakt. Förutom detta kan förhoppningsvis olyckor med
husdjur kvarlämnade i solheta bilar och husvagnar förebyggas. Bland de
kommuner som har inrättat hundbadplatser används detta dessutom som ett
sätt att marknadsföra sig vilket kan leda till en positiv utveckling av
besöksnäringen.
Ronneby kommun är delaktig i 16 badplatser och samtliga badplatser kan
avdelas för att anvisa hundägare en hundbadplats. En särskild anvisad plats
eliminerar samtidigt risken att badande eller allergiska personer upplever
hundar i vattnet som störande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget samt hänvisa till att kommunen har en hundbadplats.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-08-11
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget samt hänvisa till att kommunen har en hundbadplats.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget samt hänvisa till att
kommunen har en hundbadplats.
________________
Exp: Lena Abrahamsson
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§ 208

Dnr 2015-000264 610

Förslag till tentamenstaxa på Kunskapskällan för icke
kommuninvånare
Sammanfattning
Kunskapskällan erbjuder kompetenshöjande insatser för vuxna – lokalt och
regionalt. Detta sker i huvudsak genom att erbjuda utbildningar på
högskolenivå, yrkeshögskolenivå eller genom uppdragsutbildningar.
Kunskapskällans regionala perspektiv skapar underlag för att stärka de
lokala möjligheterna.
Utöver utbildningar erbjuder Kunskapskällan möjlighet för enskilda vuxna
att tentera. Detta förslag avser tentamen för de enskilda vuxna som inte ingår
i någon studiegrupp på Kunskapskällan, utan studerar helt på egen hand.
Idag är det kostnadsfritt för alla att tentera på Kunskapskällan, oavsett
bostadsort.
En tentamen kräver personella resurser i form av tentamensvakt (oftast 4-6
timmar per tillfälle) samt lokal. Antalet enskilda tentamenstillfällen på
Kunskapskällan har ökat för varje år. Andelen icke kommuninvånare som
skriver enskild tentamen svarar för ungefär hälften av dessa. Siffrorna nedan
anger tentamen som inte är relaterad till de studiegrupper som finns på
Kunskapskällan:
2012 skrevs 41 tentamen, varav 19 var icke kommuninvånare (46 %)
2013 skrevs 84 tentamen, varav 49 var icke kommuninvånare (58 %)
2014 skrevs 108 tentamen, varav 53 var icke kommuninvånare (49 %)
En taxa för tentamen för icke kommuninvånare skulle skapa möjlighet att
erbjuda extern tentamensvakt timanställning.
Bedömning
Det har visat sig att tentamenshantering av enskilda studenter kräver mer och
mer av personella resurser i Kunskapskällans verksamhet. Antalet enskilda
tentamenstillfällen har ökat varje år. Andelen icke kommuninvånare som
skriver enskild tentamen svarar för ungefär hälften av dessa. En
tentamenstaxa för icke kommuninvånare skulle skapa utrymme till att
erbjuda en arbetslös ungdom timanställning som tentamensvakt.
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Ärendet har behandlats i styrgruppen för Kunskapskällan och styrgruppen är
enig om att en tentamenstaxa för icke kommuninvånare bör införas på
Kunskapskällan. Avgiften föreslås till 500 kr, inklusive moms, per
tentamenstillfälle och person. Beloppet är marknadsmässigt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att en
tentamenstaxa om 500 kr, inklusive moms, per tentamenstillfälle och person
för icke kommuninvånare införs på Kunskapskällan.
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-11
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att en
tentamenstaxa om 500 kr, inklusive moms, per tentamenstillfälle och person
för icke kommuninvånare införs på Kunskapskällan
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Erik Ohlson (V), Jan-Eric Wildros (S), Lennarth
Förberg (M), Anna Carlbrant (RP), Roger Fredriksson (M) och Peter Bowin
(V).
Yrkanden
Kommunfullmäktigeledamot Lennart Förberg (M) yrkar på bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktigeledamot Erik Ohlson (V) yrkar på avslag på
kommunstyrelsens förslag samt tentamenstaxa överhuvudtaget.
Kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag samt att:


Beslutformuleringen kompletteras med ”… förslag avser tentamen
för de enskilda vuxna som inte ingår i någon studiegrupp på
Kunskapskällan, utan studerar helt på egen hand.”

Kommunfullmäktigeledamot Roger Fredriksson (M) yrkar, med
instämmande av Peter Bowin (V) på återremiss av ärendet, med
motiveringen att utreda vilka som ska omfattas av
tentamenstaxan.Kommunfullmäktigeledamot Lennart Förberg (M) yrkar på
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktigeledamot Erik Ohlson (V) yrkar på avslag på
kommunstyrelsens förslag samt tentamenstaxa överhuvudtaget.
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Kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag samt att:
Beslutformuleringen kompletteras med ”… förslag avser tentamen för de
enskilda vuxna som inte ingår i någon studiegrupp på Kunskapskällan, utan
studerar helt på egen hand.”
Kommunfullmäktigeledamot Roger Fredriksson (M) yrkar, med
instämmande av Peter Bowin (V) på återremiss av ärendet.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer
proposition på Roger Fredrikssons (M) yrkande om återremiss av ärendet
och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
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 fogad bilaga C, tjugotre
ja-röster (23), tjugotre nej-röster (23), en (1) avstår från att rösta och en (1)
är frånvarande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att
utreda vilka som omfattas av tentamenstaxan.
________________
Exp: Kommunstyrelsen
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§ 209

Dnr 2014-000079 109

Besvarande av medborgarförslag från Roger Bohman
om införande av tråd-bunden internet- och
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Ronneby
kommun
Sammanfattning
Inkommet medborgarförslag från Roger Bohman om att Ronneby kommun
ska införa trådbunden Internet- och telefonuppkoppling istället för trådlös i
alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, för att minska
risken för ohälsa bland elever och personal.
Kommunstyrelsens AU har återremitterat medborgarförslaget för att
kompletteras med vad olika myndigheter säger kring hälsorisker kopplat till
trådlöst internet och telefoni.
Ansvarig myndighet för dessa frågor är Strålsäkerhetsmyndigheten som
lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde.
Myndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och
kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att
skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i
framtiden.
Följande information är publicerad av Strålsäkerhetsmyndigheten på deras
hemsida:
Trådlösa datornätverk
Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö
där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är
mycket låg. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att
kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan. Det finns inga vetenskapligt
grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från
trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika
att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö. Vidare
framgår det att andra tunga expertinstanser delar den här uppfattningen,
bland annat Världshälsoorganisationen WHO och EU:s vetenskapliga råd
(SCENUHR). Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra länder, som har egna
expertråd, har dragit liknande slutsatser.
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Trådlös telefoni
Trådlösa telefoner sänder radiovågor under samtal. Styrkan på signalen är
dock så låg att det inte finns anledning att misstänka några hälsorisker.
Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att det inte finns några hälsorisker
ur strålskyddssynpunkt med att använda en trådlös telefon eller att vara i
närheten av dess basenhet. Om man ändå vill minska exponering för
radiovågor kan man använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen
när man pratar.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Utbildningsnämnden och till
enheten för Kommunikation och Medborgarservice.
Utbildningsnämnden uttalar sig endast om pedagogiska konsekvenser. IKTpedagogerna och lärarpersonal har tillfrågats om pedagogiska konsekvenser.
Redogörelse av de synpunkter som inkommit från lärarpersonal och
konsekvenserna av en tillbakagång till trådbunden uppkoppling lämnas till
nämnden. Skolans styrdokument, Läroplanerna för
utbildningsverksamheternas samtliga skolformer från förskola till
vuxenutbildning, ställer krav på att utveckla elevernas digitala
kommunikationskompetens. Sammantaget konstaterar Utbildningsnämnden
att stora svårigheter ses med att överge den trådlösa kommunikationen och
ersätta den med trådbunden i den situation som utbildningsverksamheten
befinner sig i.
Enheten för Kommunikation och Medborgarservice lämnar följande
remissvar.
Kommunikationsenhetens svar baseras på utbildningsförvaltnings remissvar
samt synpunkter utifrån ett IT-perspektiv. Anförda hälsosynpunkter och
antaganden ligger utanför kommunikationsenhetens kompetensområde.
Trenden i samhället pekar mot ett än mer mobilt arbetssätt, detta gäller även
inom Ronneby kommuns förvaltningar och bolag. Satsningar som trådlös
nätverksutbyggnad och en ökad mobilanvändning är exempel på detta.
Ronneby kommun har sedan 2011 enbart använt mobiltelefoni som sin
telefoniplattform. Publikt mobilt nätverk används som bärare av
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telefonilösningen. Ronneby kommun har i dag 2085 anknytningar/
mobiltelefoner varav 650 finns inom utbildningsförvaltningen. 2011 fanns
totalt ca 400 mobiltelefoner inom den kommunala organisationen.
Samtliga mobiltelefoner som används följer europeisk standard (CE). CEmärket betyder att tillverkaren eller importören intygar att produkten
uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.
Alternativen till nuvarande telefonilösning kan vara egen fast växel, IPtelefoni i befintligt datanätverk, eller fasta telefoner anslutna till befintlig
mobila lösning. Ekonomiskt bedöms samtliga lösningar kostnadsneutrala ur
driftsynpunkt i förhållande till nuvarande lösning. Omställningskostnader
uppstår dock vid en förändring till annan lösning, inköp av telefoner,
ombyggnad lokalt nätverk, etc. Alternativen med egen växel eller anslutning
via egen förbindelse innebär telefonilösningar som är skilda från befintlig
telefonilösning. Detta innebär att gemensam växelfunktion för samtliga
förvaltningar och kommunala bolag inte är möjlig. Alternativet med IP
telefoni kan ingå i gemensam befintlig växellösning, dock bör beaktas
säkerhetsproblematiken med användning av datanätverken då dessa inte är
säkrade vad gäller t.ex. elförsörjningen fullt ut.
För samtliga alternativ gäller att mobiliteten för användaren försvinner.
Omställningskostnaden beräknas till storleksordningen 700 tkr.
Ronneby kommunens lokala nätverk, fasta som trådlösa, har kontinuerligt
byggts ut. Senaste tre år har nätet byggts ut för ca 3 milj. kronor och då
främst inom utbildningsförvaltningens område. För närvarande har flertalet
skolor yttäckning medan våra gymnasieskolor är förberedda för 1:1 (en
dator/elev).
En positiv konsekvens av den trådlösa utbyggnaden har varit att våra elever i
dag också använder det trådlösa nätet för internetuppkoppling till sina
privata mobiltelefoner. Dagligen är ca 1300 mobiltelefoner (ej kommunala)
uppkopplade via det trådlösa nätet. Möjligheten till denna uppkoppling
upplevs som positiv – självklar, inte minst då mobiloperatörerna har
förändrat prissättningen på internetuppkoppling för mobiltelefoni.
Enheten för kommunikation och Medborgarservice föreslå med hänvisning
till ovanstående att medborgarförslaget bör avslås. Det finns heller inga
vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker enligt
Strålsäkerhetsmyndigheten för att avstå tekniken.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-11
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Helena Augustsson (MP), Tommy Andersson (S),
Roger Fredriksson (M), Christer Leksell (SD) samt Tim Svanberg (C).
Yrkanden
Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktigeledamot Helena Augustsson (MP) yrkar på återremiss.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer
proposition på Helena Augustssons (MP) yrkande på återremiss och finner
att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Propositionsordning 2
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer
proposition på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget.
________________
Exp: Roger Bohman
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§ 210

Dnr 2015-000279 049

Ansökan om tilläggsanslag för gräsyta på
Brunnsvallens B-plan
Sammanfattning
I investeringsbudget 2015 beslutad i KF ligger 8 000 tkr till konstgräsplan på
B-planen på Brunnsvallen, 1000 tkr till extra gräsyta på Brunnsvallen samt
sedan tidigare 600 tkr till ny beläggning på friidrottsbanan på Brunnsvallen.
Samråd har skett med föreningarna RBK, Gnistan och Iliria som har sin
huvudsakliga verksamhet på Brunnsvallen.
Kostnadsbilden inför äskandet av medel är framtagen genom att titta på
andra likvärdiga investeringar storleksmässigt. Tekniska förvaltningen har
tagit fram ritningar och WSP har på uppdrag av Tf gjort en ordentlig
undersökning kring möjligheten samt kostnaden för att anlägga konstgräs på
B-planen. Nuvarande plan är inte fullstor utan håller ett mått på ca 95x61.
För att en 110x65 med biyta för snö- och granulatförvaring ska inrymmas
måste dammen grävas om, stödmur mot sporthallen anläggas samt kulvertar
mm grävas om. WSPs kostnadsbild blir då ca 15000 tkr. Vid ett eventuellt
anläggande av konstgräs på A-planen blir kostnaden enligt WSP ca 9600 tkr.
Detta förslag har förkastats av föreningarna. Vid utförande det föreslagna
alternativet kommer en ekonomisk förstärkning att behövas vilket i så fall
måste äskas.
Bedömning
Alternativ 1) Konstgräs på A-plan = äska 2000 tkr + omläggning B-plan. Ny
placering längd- och höjdhopp. Ny bevattning.
Alternativ 2) Konstgräs på B-plan = äska 7000 tkr. Ny placering längd- och
höjdhopp. Ny 7-manna gräsyta. Ny bevattning. Ny bevattning A-plan.
Alternativ 3) Omläggning B-plan + ny 7-manna gräsyta + ny placering
längd- och höjdhopp. Ny bevattning A+B-plan. Kostnad ca 5000 tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
bevilja anslag på 2 000 000 SEK för B-planen
återta anslagen på 8 000 000 SEK för konstgräs
uppdra tekniska förvaltningen och fritid-och kulturförvaltningen att utreda
alternativa lokaliseringsplatser och kostnader till budgetberedningen.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-08-11
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
bevilja anslag på 2 000 000 SEK för B-planen
återta anslagen på 8 000 000 SEK för konstgräs
uppdra tekniska förvaltningen och fritid-och kulturförvaltningen att utreda
alternativa lokaliseringsplatser och kostnader till budgetberedningen.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Roger Gardell (FP), Malin Norfall (S), Roger
Fredriksson (M), Erik Ohlson (V), Christer Leksell (SD) och Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (FP) yrkar att uppdra fritid- och
kulturförvaltningen att utreda kostnader för konstgräs på Brunnsvallens aplan.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer
proposition på de två första punkterna och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 2
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer framförda
yrkanden avseende den tredje punkten mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Roger Gardells (FP) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-27

Kommunfullmäktige

Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga D,
fyrtiofem ja-röster (46), två (2) nej-röster och en (1) var frånvarande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
bevilja anslag på 2 000 000 SEK för B-planen
återta anslagen på 8 000 000 SEK för konstgräs
uppdra tekniska förvaltningen och fritid-och kulturförvaltningen att utreda
alternativa lokaliseringsplatser och kostnader till budgetberedningen.
________________
Exp: Tekniska förvaltningen
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 211

Dnr 2015-000280 049

Överflyttning av budgetmedel från fritid- och
kulturnämnden till tekniska förvaltningen med
anledning av ny avtalsskrivning med Ronneby
Ryttarförening
Sammanfattning
I samband med avtalets förnyande och ny tidsperiod har vissa förändringar
skett gällande ekonomi. I det nya avtalet ligger kostnader för fasta avgifter
som vatten, el och återvinning/sophantering på kommunen och dess tekniska
förvaltning mot att det i det tidigare avtalet låg ett bidrag på 300 000 kr för
att föreningen skulle ta alla kostnader. Anläggningen är tidigare överförd till
tekniska förvaltningen mot en internhyra. Föreningen har i tidigare avtal haft
en hyra på 25 000 kr till kommunen.
Bedömning
Kostnaderna för de fasta avgifterna ligger på ca 270 000 kr och
sammanräknat med den hyra på 25 000 kr som föreningen haft motsvaras det
av bidraget på 300 000 kr som i nuläget hanteras av Fritid- och
kulturförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
Fritid- och kulturförvaltningen överför 150 000 SEK till Tekniska
förvaltningen år 2015
Fritid- och kulturförvaltningen överför 300 000 SEK till Tekniska
förvaltningen år 2016.
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-11
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
Fritid- och kulturförvaltningen överför 150 000 SEK till Tekniska
förvaltningen år 2015
Fritid- och kulturförvaltningen överför 300 000 SEK till Tekniska
förvaltningen år 2016.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Fritid- och kulturförvaltningen överför 150 000 SEK till Tekniska
förvaltningen år 2015
Fritid- och kulturförvaltningen överför 300 000 SEK till Tekniska
förvaltningen år 2016
________________
Exp: Tekniska förvaltningen
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 212

Dnr 2014-000281 109

Besvarande av medborgarförslag angående farthindret
"guppet" på Strandgatan, från Nils Danielsson
Sammanfattning
Nils Danielsson har inkommit med ett förslag om att ta bort guppet
(farthindret) på Strandgatan.
Bedömning
Förslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen som lämnat följande
yttrande:
”Strandgatan är en av de mest belastade gatorna i Ronneby centrum. Gatan
sträcker sig mellan Vierydsvägen (Stadshusrondellen) till Gångbrogatan
(rondellen).
Det finns ett upphöjt övergångsställe på Strandgatan strax efter korsningen
till Prinsgatan. Hastigheten på denna sträcka och förbi övergångsstället är 30
km/h. Nivån på övergångsstället är ca 10 cm ovanför gatans asfaltsyta.
Övergångsstället är länken mellan gångbanan längst med Ronnebyån och de
andra gångbanorna som fortsätter vidare till inre centrum. Syftet med detta
upphöjda övergångsställe är att skydda de gående för att ta sig över gatan på
ett säkert sätt dessutom hålla ner hastigheten som annars kan ha en tendens
att öka på en sådan raksträcka.”
Tekniska förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-11
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget.
________________
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§ 213

Dnr 2015-000390 000

Miljöteknik Energi AB, bolagsordning, ägardirektiv m.m
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-26, § 42 (dnr KS 2015-51) att
Ronneby Miljö och Teknik AB skulle få medverka i projektet Småskalig
kraftvärme, LIFE+, samt att få investera 11,9 Mkr i projektet samt att ta
emot EU-bidrag på max 3,43 Mkr. Dessutom fick Ronneby Miljö och
Teknik AB i uppdrag att ta fram erforderligt beslutsunderlag för bildandet av
elhandelsbolag för intern elförsäljning.
Ronneby Miljö och Teknik AB har för ovanstående ändamål anskaffat ett
aktiebolag, ett s.k. lagerbolag, Fundamentet 2761 AB, organisationsnummer
559015-1980. Bolaget utgör dotterbolag till Ronneby Miljö och Teknik AB.
För att bolaget ska kunna bedriva den verksamhet fullmäktige beslutat om
bedömer undertecknad att följande åtgärder bör vidtas.
Ärendet har beretts i samråd med ekonomichefen Johan Sjögren och
kommunjuristen Anna-Clara Eriksson.
Bedömning
Ett förslag till ny bolagsordning för dotterbolaget har tagits fram, bilaga 1.
Där föreslås att bolagets namn Fundamentet 2761 AB ändras till Miljöteknik
Energi AB. I bolagsordningen beskrivs vidare det kommunala ändamålet
med och föremålet för bolagets verksamhet, grundläggande bestämmelser
om organisation och befogenheter, kommunal insyn m.m.
Kommunfullmäktiges ägaransvar för bolaget säkerställs, utöver vad som
föreskrivs i bolagsordningen, även genom ägardirektiv, se förslag bilaga 2.
Kommunfullmäktige bereds härmed tillfälle att ta ställning till förslagen om
bolagsordning och ägardirektiv.
Bolagsordning och ägardirektiv blir rättsligt bindande för bolaget genom
beslut av bolagsstämman, i detta fall s.k. extra bolagsstämma. Kommunen
företräds vid bolagsstämman av ombud som utses av kommunfullmäktige.
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Ombudet 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 Miljöteknik Energi AB
bifogas, bilaga 3.
Som kommunens stämmoombud föreslås Nils Ingmar Thorell (FP) och som
ersättare Bo Johansson (S), idag ombud respektive ersättare vid
bolagsstämma i Ronneby Miljö och Teknik AB.
Bolagets styrelse ska enligt § 7 förslaget till bolagsordning bestå av minst sju
och högst elva ledamöter vilka utses av kommunfullmäktige i Ronneby
kommun. I förslaget till ägardirektiv anges att det vid val av styrelse skall
eftersträvas att till styrelseledamöter utses de ledamöter som utgör styrelsen i
moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB. Detsamma ska gälla för val av
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Det föreslås därför att kommunfullmäktige utser samtliga elva
styrelseledamöter i Ronneby Miljö och Teknik AB till ledamöter i styrelsen
för Miljöteknik Energi AB. Vidare föreslås att till ordförande i styrelsen
utses Bengt Holm (C), till förste vice ordförande Jesper Rehn (FP) och till
andre vice ordförande Christer Hallberg (S).
Enligt § 9 förslaget till bolagsordning ska kommunfullmäktige utse en
lekmannarevisor med suppleant. Det föreslås att som lekmannarevisor utse
Kjell G G Johansson (M) och som suppleant Thomas Håkansson (C). Båda
har idag motsvarande uppdrag i Ronneby Miljö och Teknik AB.
Uppdragen som stämmoombud och ersättare samt styrelseledamot föreslås
gälla för tiden från den bolagsstämma vid vilken ändrad bolagsordning
beslutats intill slutet av ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
Uppdragen som lekmannarevisor och ersättare föreslås gälla för tiden från
den bolagsstämma vid vilken ändrad bolagsordning beslutats intill slutet av
den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då
revisorn utsågs.
Ändringar i bolagsordningen inklusive nytt firmanamn, uppgifter om ny
styrelse ska registreras och godkännas av Bolagsverket. Det föreslås att
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Ronneby Miljö och Teknik AB får i uppdrag att redovisa dessa uppgifter till
Bolagsverket.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:

Justerandes sign



att fastställa ändringar i bolagsordningen för Miljöteknik Energi AB,
se bilaga 1



att fastställa ägardirektiv för Miljöteknik Energi AB, se bilaga 2



att fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför
extra bolagsstämma avseende Miljöteknik Energi AB, se bilaga 3



att till ombud vid bolagsstämma för Miljöteknik Energi AB utse Nils
Ingmar Thorell (FP) och som bolagsstämmoombuds ersättare utse Bo
Johansson (S)



att till ledamöter i styrelsen för Miljöteknik Energi AB utse Bengt
Holm (C), Jesper Rehn (FP), Christer Hallberg (S) Linda Lantz (M),
Jens Bengtsson (C), Thomas Svensson (S), Kristina Rydén (S), Nils
Erik Mattsson (MP), Christer Leksell (SD), Liz Stridh (SD) och
Börje Johansson (S)



att till ordförande för Miljöteknik Energi AB utse Bengt Holm (C),
till förste vice ordförande Jesper Rehn (FP) och till andre vice
ordförande Christer Hallberg (S)



att till förtroenderevisorer utse Kjell G G Johansson (M) och som
förtroenderevisor suppleant utse Thomas Håkansson (C)



att uppdragen som stämmoombud och ersättare samt styrelseledamot
gäller för tiden från den bolagsstämma vid vilken ändrad
bolagsordning beslutats intill slutet av ordinarie bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige



att uppdragen som lekmannarevisor och ersättare gäller för tiden från
den bolagsstämma vid vilken ändrad bolagsordning beslutats intill
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret
efter det då revisorn utsågs



att Ronneby Miljö och Teknik AB får i uppdrag att anmäla ändrade
uppgifter om Miljöteknik Energi AB till Bolagsverket samt vidta
andra eventuella registreringsåtgärder som föranleds av
bolagsanskaffningen



att bolagets namn ändras till Ronneby Miljöteknik Energi AB
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att § 2 i Bolagsordningen också inkluderas i avsnitt 3A1 i
ägardirektivet som sista stycke

Kommunstyrelsen beslutar också att ärendet kompletteras med styrelsebeslut
från Miljöteknik till kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-11
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:














Justerandes sign

att fastställa ändringar i bolagsordningen för Miljöteknik Energi AB,
se bilaga 1
att fastställa ägardirektiv för Miljöteknik Energi AB, se bilaga 2
att fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför
extra bolagsstämma avseende Miljöteknik Energi AB, se bilaga 3
att till ombud vid bolagsstämma för Miljöteknik Energi AB utse Nils
Ingmar Thorell (FP) och som bolagsstämmoombuds ersättare utse Bo
Johansson (S)
att till ledamöter i styrelsen för Miljöteknik Energi AB utse Bengt
Holm (C), Jesper Rehn (FP), Christer Hallberg (S) Linda Lantz (M),
Jens Bengtsson (C), Thomas Svensson (S), Kristina Rydén (S), Nils
Erik Mattsson (MP), Christer Leksell (SD), Liz Stridh (SD) och
Börje Johansson (S)
att till ordförande för Miljöteknik Energi AB utse Bengt Holm (C),
till förste vice ordförande Jesper Rehn (FP) och till andre vice
ordförande Christer Hallberg (S)
att till förtroenderevisorer utse Kjell G G Johansson (M) och som
förtroenderevisor suppleant utse Thomas Håkansson (C)
att uppdragen som stämmoombud och ersättare samt styrelseledamot
gäller för tiden från den bolagsstämma vid vilken ändrad
bolagsordning beslutats intill slutet av ordinarie bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige
att uppdragen som lekmannarevisor och ersättare gäller för tiden från
den bolagsstämma vid vilken ändrad bolagsordning beslutats intill
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret
efter det då revisorn utsågs
att Ronneby Miljö och Teknik AB får i uppdrag att anmäla ändrade
uppgifter om Miljöteknik Energi AB till Bolagsverket samt vidta
andra eventuella registreringsåtgärder som föranleds av
bolagsanskaffningen

Utdragsbestyrkande

50(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-27

Kommunfullmäktige




att bolagets namn ändras till Ronneby Miljöteknik Energi AB
att § 2 i Bolagsordningen också inkluderas i avsnitt 3A1 i
ägardirektivet som sista stycke

Kommunstyrelsen beslutar också att ärendet kompletteras med styrelsebeslut
från Miljöteknik till kommunfullmäktiges sammanträde.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Lova Necksten (MP), Christer Leksell (SD), Roger
Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Erik Ohlson (V) och Helena
Augustsson (MP).
Yrkanden
Christer Leksell (SD) m.fl yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer
proposition på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:









Justerandes sign

att fastställa ändringar i bolagsordningen för Miljöteknik Energi AB,
se bilaga 1
att fastställa ägardirektiv för Miljöteknik Energi AB, se bilaga 2
att fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför
extra bolagsstämma avseende Miljöteknik Energi AB, se bilaga 3
att till ombud vid bolagsstämma för Miljöteknik Energi AB utse Nils
Ingmar Thorell (FP) och som bolagsstämmoombuds ersättare utse Bo
Johansson (S)
att till ledamöter i styrelsen för Miljöteknik Energi AB utse Bengt
Holm (C), Jesper Rehn (FP), Christer Hallberg (S) Linda Lantz (M),
Jens Bengtsson (C), Thomas Svensson (S), Kristina Rydén (S), Nils
Erik Mattsson (MP), Christer Leksell (SD), Liz Stridh (SD) och
Börje Johansson (S)
att till ordförande för Miljöteknik Energi AB utse Bengt Holm (C),
till förste vice ordförande Jesper Rehn (FP) och till andre vice
ordförande Christer Hallberg (S)
att till förtroenderevisorer utse Kjell G G Johansson (M) och som
förtroenderevisor suppleant utse Thomas Håkansson (C)
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att uppdragen som stämmoombud och ersättare samt styrelseledamot
gäller för tiden från den bolagsstämma vid vilken ändrad
bolagsordning beslutats intill slutet av ordinarie bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige
att uppdragen som lekmannarevisor och ersättare gäller för tiden från
den bolagsstämma vid vilken ändrad bolagsordning beslutats intill
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret
efter det då revisorn utsågs
att Ronneby Miljö och Teknik AB får i uppdrag att anmäla ändrade
uppgifter om Miljöteknik Energi AB till Bolagsverket samt vidta
andra eventuella registreringsåtgärder som föranleds av
bolagsanskaffningen
att bolagets namn ändras till Ronneby Miljöteknik Energi AB
att § 2 i Bolagsordningen också inkluderas i avsnitt 3A1 i
ägardirektivet som sista stycke

________________
Exp: Kommunledningsförvaltningen
Ronneby Miljöteknik Energi AB
Ekonomienheten
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§ 214

Dnr 2015-000414 816

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Roger Gardell (FP) angående mobil fritidsgård
Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (FP) har lämnat in följande
motion angående mobil fritidsgård.
Sammanfattning
Under sommaren 2015 har våra fritidsgårdar i Ronneby kommun varit
stängda.
Många barn och ungdomar som skulle behöva sysselsättning och någonstans
att gå till har inte kunnat eller haft möjlighet att göra detta. Visst har vi
närheten till havet och sjöar, men alla barn tar sig ändå inte dit utan blir
hemma istället. Barn och ungdomar har uppmanats att besöka brunnsbadet
istället och där har vi tvång på att minst en vuxen måste vara med upp till en
viss ålder. Detta gör att vissa barn och ungdomar inte kommer dit heller.
I Åhus har de en mobil fritidsgård under sommaren. Den flyttas dit behov
finns eller där det händer något stort. Detta gör att de barn och ungdomar
som vill besöka fritidsgården även sommartid ges möjlighet till detta.
I Sölvesborg finns sedan 3 år tillbaka en mobil fritidsgård i form av en
husvagn
En mobil fritidsgård kan bestå av ett tält, storleken större. Tältet fyller man
sedan med aktiviteter, pingisbord, biljardbord, hockeyspel, tv-spel,
pysselhörna, soffgrupp. Bara fantasin sätter gränserna för vad en sådan mobil
fritidsgård kan innehålla. Men även som i Sölvesborg.
Bemanningen under sommarlovet kan vara med sommarjobbare och någon
ansvarig fritidsledare.
Denna mobila fritidsgård kan också användas vid behov utanför
sommarlovet.
Jag yrkar på att:
Fritid- och Kulturförvaltningen får i uppdrag att inför Juli 2016, inskaffat en
mobil fritidsgård och satt den i drift.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till fritid- och
kulturnämnden för vidare hantering.
________________
Exp:
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§ 215

Dnr 2015-000430 875

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Willy Persson (KD) angående Röda ladan i
Kilenområdet
Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) har lämnat in följande
motion angående Röda ladan i Kilenområdet.
Sammanfattning
Allt sedan Ronneby Kommun förvärvade marken med byggnaderna i
Kilenområdet av Snickeri & Trä har det varit diskussioner om hur området
ska utvecklas. Byggnaderna från Snickeri & Trä revs, men Röda Ladan, som
byggdes i början av 1900-talet och är i ett mycket bra skick för sin ålder och
som har ett kulturhistoriskt värde, sparades för framtiden.
Kommunen har påbörjat detaljplanarbetet för området och frågan
behandlades av byggnadsnämnden vid sammanträdet ijuni 2015, där
nämndens eniga uppfattning var att ladan ska bevaras för framtiden. Detta
beslut kan betyda mycket positivt för Ronneby kommuns framtida
utveckling.
Önskan om att anlägga ett stadsmuseum i Ronneby har funnits sedan många
år, men ännu har önskan inte realiserats. Ett stadsmuseum kommer att vara
navet i besöksnäringen i Ronneby och för utvecklingen av besöksnäringen
finns det EU-medel att söka.
Röda ladan i Kilenområdet skapar de fysiska förutsättningarna för ett
stadsmuseum inrymt i en kulturhistoriskt intressant byggnad. Fynden av
Gribshunden och guldgubbarna i Vång kommer att vara de stora
internationella attraktionerna kring vilket detta museum kommer
att byggas. Stadsmuseet i Ronneby kommer att vara det museum som
berättar om Ronneby kommun, Blekinges Järnålder, Medeltid och den
danska tiden.
Med hänsyn till ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar:
att En utredning omgående sätts igång med syfte att använda ladan till
museum och hur nybyggnationer i området kan anpassas till detta.
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att En kommitté tillsätts som skall vara kontaktytan mellan kommunen,
näringslivet, regionen, staten och EU i finansieringsfrågan.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Willy Persson (KD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till enheten för
samordning, utveckling och sekretariat (SUS) för vidare hantering.
________________
Exp:
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§ 216

Dnr 2015-000444 000

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Ylva Olsson (SD) angående möjligheten till ett
gemensamt julbord för alla bolag inom kommunen
Kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) har lämnat in följande
motion angående möjligheten till ett gemensamt julbord för alla bolag inom
kommunen.
Sammanfattning
Detta skulle ge en kostnads och tidsbesparing eftersom det ofta är samma
personer i bolagens styrelser. Samt skulle ge en möjlighet att träffas och få
ett ansikte på alla aktiva i de olika bolagen.
Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår kommunfullmäktige att
besluta:
 Att låta ansvarig avdelning eller bolag utreda möjligheten till ett
gemensamt julbord
 Att ta fram en kostnads kalkyl på denna åtgärd.
Beslut
Motionen angående möjligheten till ett gemensamt julbord för alla bolag
inom kommunen remitteras till kommunstyrelsen.
________________
Exp: Ylva Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

57(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-27

Kommunfullmäktige

§217

Dnr 2015-000443 628

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD) angående
antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan
Kommunfullmäktigeledamöterna Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD)
har lämnat in följande motion angående antalet studie- och yrkesvägledare i
grundskolan.
Sammanfattning
Få val som görs under en människas livstid är så viktiga och påverkar en så
mycket, som de val som han/hon gör avseende val av skola och
utbildning/inriktning. Vikten av att i god tid göra rätt val har dessutom ökat valmöjligheterna är flera idag än tidigare och de kommer också allt tidigare.
De val som eleven gör, kommer än mer idag än tidigare, att påverka elevens
framtida möjligheter att kunna välja utbildning på universitet och högskola,
och att få jobb. Ju högre årskurs som eleven går i, desto större blir effekten
av att välja fel skola och/eller inriktning/utbildning.
Samtidigt kan det vara svårt för dagens elever att föreställa sig hur en
framtida yrkeskarriär ser ut, en karriär som de kanske inte skall påbörja
förrän om 10 år.
Mot denna bakgrund blir studie- och yrkesvägledningen extra viktig.
Dessutom är detta något som eleven har rätt till enligt skollagen. (skollagen
2010:8002 kap,29 och 30 §§)
När skolinspektionen undersökte hur studie- och yrkesvägledningen såg uti
34 grundskolor runtom i Sverige, framkom det att endast 28 procent av
niondeklassarna på de granskade skolorna, hade en klar bild av vilka olika
gymnasieprogram som fanns att välja på. 45 procent hade inte någon vuxen
att prata med om sina framtidsplaner. stressen eleverna upplevde på grund av
detta var hög.
Om eleverna väljer fel utbildning, så riskerar det inte heller bara att påverka
den enskilde eleven -med exempelvis arbetslöshet som följd - utan det
riskerar även att påverka näringslivet negativt.
I organisationen Svenskt näringslivs senaste rekryteringsenkät (2014)
uppgav hälften av företagen att de haft svårt att rekrytera personal, detta på
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grund av att det varit brist på personer med rätt utbildning - bland annat har
det varit svårt att hitta personer som gått vissa av
gymnasieskolans yrkesprogram.
Sverigedemokraterna i Ronneby kommun föreslår därför
kommunfullmäktige att besluta:
-Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda hur många studie- och
yrkesvägledare det finns anställda l de kommunala grundskolorna, hur
många timmar de finns på respektive skola, och om detta motsvarar kraven i
skollagen (2010:800, 2 kap, 29§§)
-Att om någon kommunal skola inte uppfyller skollagens krav på
tillgänglighet med studie-och yrkesvägledare för eleverna, uppdra åt lämplig
nämnd att ta fram förslag på åtgärdsplan för detta, med därtill hörande
kostnadskalkyl.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till utbildningsnämnden.
________________
Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

59(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-27

Kommunfullmäktige

§218

Dnr 2015-000442 001

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Ylva Olsson (SD) angående möjligheten till Tekniska
förvaltningen att få en egen nämnd
Kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) har lämnat in följande
motion angående möjligheten till Tekniska förvaltningen att få en egen
nämnd.
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen är en stor förvaltning som idag sorterar direkt under
Kommunstyrelsen och ansvarar för: Gator och torg, Kommunens fastigheter,
Park och skog, Kommunens kök och restauranger för skola och omsorg.
Kommunstyrelsen har många ärenden och för att man ska kunna få en
inblick i vad som sker och beslutas inom tekniska förvaltningen föreslår
Sverigedemokraterna i Ronneby Kommunfullmäktige att besluta:


Att Tekniska förvaltningen får en egen nämnd och ej längre ligga
direkt under Kommunstyrelsen.



Att uppdra att kommunstyrelsen att utreda om möjligheten finns för
inrättande av ovan nämnd.



Att ta fram en kostnads kalkyl om dess konsekvenser.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.

________________
Exp:
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§219

Dnr 2015-000441 000

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD) angående
möjligheten till kostnadsfria måltider för alla lärare i
grundskolan
Kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) har lämnat in följande
motion angående möjligheten till kostnadsfria måltider för alla lärare i
grundskolan.
Sammanfattning
Måltiden är en mycket viktig del av elevens skoldag, det år då energin ska
fyllas på så att eleven får energi nog att orka vara fokuserad under resterande
del av skoldagen. För en del elever kan dessutom skollunchen vara det enda
lagade mål mat som de åter under en hel dag. Att maten är näringsrik och
vällagad är självklart faktorer som kommer påverka om eleven får i sig
tillräckligt med energi för att orkar hela skoldagen. Även miljön i
skolmatsalen påverkar starkt hur mycket de kommer att äta, eller i värsta fall
om de t o m kommer hoppa över lunchen.
Med för lite energi i kroppen går prestationsförmågan ner. Det innebär att
eleverna kommer få svårare att ta till sig av utbildningen. Genom att lärarna
åter lunch med sina elever kan ljudnivån och stressnivån påverkas positivt i
skolmatsalen. Eleverna kan då få en trevlig stund i matsalen tillsammans
med andra elever och fler vuxna, något som skapar samhörighet och trygghet
för eleverna, och även läraren. Läraren blir en god förebild i hur man uppför
sig under en måltid, hur man umgås samt att läraren kan förmedla en positiv
inställning till maten. Under lunchen kan läraren dessutom förmedla kunskap
om goda och hållbara matvanor, hur man arrangerar en bra måltid, kostens
roll iidrottande samt kultur och historia kring mat och maträtter. Vår tanke år
inte att det ska vara en arbetsuppgift eller pedagogisk verksamhet för läraren.
Vi tror att vi kan uppmuntra fler lärare att åtai skolmatsalen tillsammans med
eleverna om de alltid åter kostnadsfritt.
Sverigedemokraterna i Ronneby kommun föreslår därför
kommunfullmäktige att besluta:
- Att utreda möjligheten till kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-27

Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till utbildningsnämnden.
________________
Exp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

62(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-27

Kommunfullmäktige

§220

Dnr 2015-000445 000

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Ylva Olsson (SD) angående möjligheten till ett
gemensamt julbord för alla nämnder inom kommunen
Kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) har lämnat in följande
motion angående möjligheten till ett gemensamt julbord för alla nämnder
inom kommunen.
Sammanfattning
Detta skulle ge en kostnads och tidsbesparing eftersom det ofta är samma
personer i nämnderna. Samt skulle ge en möjlighet att träffas och få ett
ansikte på alla aktiva i de olika nämnderna.
Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår kommunfullmäktige att
besluta:
 Att låta ansvarig avdelning eller förvaltning utreda möjligheten till ett
gemensamt julbord
 Att ta fram en kostnads kalkyl på denna åtgärd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
________________
Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum 2015-08-19

Kungörelse från Ronneby

_
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kommun

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde
Torsdagen den 27 augusti 2015,

kl 18.00

i

Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby

för behandling av följ ande ärenden:

1-

Val av justerare

Allmänhetens frågestund
dagordningen

med anledning av följande ärenden på

Den som vill ställa en fråga ska anmäla

Kommunfullmäktiges
presidium senast 10 minuter före Sammanträdets start
detta

till

3-

Temadebatt, "äldre och boende"

4-

Anmälan av medborgarförslag från Ingemar Arrhenius
angående Millegarne badplats

5-

Anmälan av medborgarförslag från Anette Svensson

6-

Anmälan av medborgarförslag från Mats Karlsson -

att

åka fritt med buss

i

gällande

kommunen när man reser med barnvagn
Om man

inte syns, så finns man inte.
Policy för riktlinjer av affischering i Brunnsparken Ronneby.
7-

Anmälan av medborgarförslag från Tobias Lindh angående
rastplatser

8-

i

Sörby

Anmälan av medborgarförslag från Helena Cedergren
angående uppförande av hinderbana och utegym
Brunnsparken och motionsslingan

9-

i

trä

vid

Anmälan av medborgarförslag från Christine Johansson

angående ny skylt vid Bäckahästens
uppställningsplats i Brunnsparken
10-

Anmälan av medborgarförslag
skylt

om Ronnebys vänorter

i

från Per Svensson angående
centrum

1 1-

Medborgarförslag

12-

Interpellationer

13-

Frågor

14-

Återrapportering till kommunfullmäktige gällande
Socialförvaltningens kvalitetsarbete - kvalitetssäkringssytem

15-

Konstnärlig utsmyckning

16-

Revidering av barnomsorgstaxan

17-

Besvarande av medborgarförslag från Karolina Ådahl
gällande inrättande av hundbad
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18.

Besvarande av medborgarförslag angående bad för hundar på

kommunala badplatser efter kl
19.

Förslag

till

17.

tentamenstaxa på Kunskapskällan för icke

kommuninvånare
20.

21.
22.

Besvarande av medborgarförslag från Roger Bohman om
införande av tråd-bunden internet- och telefonuppkoppling
skolor och förskolor i Ronneby kommun

i

Ansökan om tilläggsanslag för gräsyta på Brunnsvallens Bplan
Överflyttning av budgetmedel från fritid- och kulturnämnden
tekniska förvaltningen med anledning av ny
avtalsskrivning med Ronneby Ryttarförening

till

23.

Besvarande av medborgarförslag angående farthindret
"guppet" på Strandgatan, från Nils Danielsson

24.

Miljöteknik Energi

25.

Anmälan av motion

AB,

bolagsordning, ägardirektiv

från kommunfullmäktigeledamot

Gardell (FP) angående mobil fritidsgård

26.

Anmälan av motioner

Kommunledningsförvaltningen
201 5 -08- 1 9
Nils Ingmar Thorell

Ordförande

WM

m.m

/

Joakim Karlsson
Sekreterare

Roger

l9; B? MW?

.

Bilaga

till

Kommunfullmäktiges

protokoll.

Omröstningslista

nr. 1

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2015 klockan
17.

Besvarande av medborgarförslag

från Karolina

19:34:44.

Ådahl gällande inrättande av hundbad
Nej

F

Lennarth

riksson

Bromée
Stenström
nd

itta

us

Di

Anders

Tim
Hillevi

Valtersson

Mats Paulsson

R

l

Persson
Malin

Bo Johansson

T

Aman

Ali

Rune

Annette
Ola

Kronkvist
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Jan-Eric
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Olsson

Peter Bowin

Erik Ohlson
Lova
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19. Förslag

till

~

tentamenstaxa på Kunskapskällan

Parti

Kréts

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

Alla

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

Alla

(C)

Alla

(FP)
(FP)
(KD)

Alla

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla
Alla

Karlsson
Stefan Österhof
Marie Olsson
Magnus Pettersson
Tina Lindqvist
Kranislav Miletic

(S)

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

Lindis

(S)

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

~

‘tër

i

Roger Fredriksson

Asa Evaldsson
Anders Bromée

Lennarth Förberg

Christoffer Stenström
Birgitta Lagerlund
Claes Diurhuus

Anders Lund
Christer Stenström
Kenneth Michaelsson
Tim Svanberg
Hillevi Andersson
Kristina Valtersson

Mats Paulsson
Roger Gardell
Nils Ingmar Thorell
Willy Persson
Malin Norfall

Bo Johansson
Malin Månsson

Tommy Andersson

Amani

EI Ali

Mikael Karlsson
Annette Rydell

Ola Robertsson
Monika Lindqvist
Jan-Eric Wildros
Ingrid

Olsson
Peter Bowin
Angela Leyton
Erik Ohlson
Lova Necksten
Helena Augustsson
Christer Leksell

Tomas Lund

Nicolas Westrup
Ros-Marie Leksell

Ylva Olsson
Liz Stridh

Magnus

Stridh

Sandra Bergkvist
Sune Håkansson

Anna

Carlbrant

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

för icke

kommuninvånare
Ja

Ersättare

Alla
Alla
Alla

Magnus Persson

Alla

X
X
X
X
X
X
X

Alla
Alla
Alla

Alla

Alla

X

Rune

Kronkvist

Thomas Svensson

X

Alla

X
X
X
X l

Alla
Alla
Alla
Alla

Avst

Fránv

X

X
X
X

Alla

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

‚Y

Alla

N

X
X
X
X

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Nej

X
X
X

Alla

Alla

20:07:41.
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Ansökan om

21.

20:47:40.

tilläggsanslag för gräsyta på Brunnsvallens B-plan
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H
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T
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