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Sammanträdesdatum

2015-09-24
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 18:00 – 19.10

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2015-09-16 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2015-09-17 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2015-09-18 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2015-09-18.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Roger Gardell (FP) och Jan-Eric Wildros (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Ronneby 2015-09-30, kl. 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 221-248

Joakim Karlsson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (FP)

Justerare

Jan-Eric Wildros (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-09-24

Datum då anslaget sätts upp

2015-09-30

Datum då anslaget tas ner

2015-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Joakim Karlsson
Justerandes sign
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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)
Lennarth Förberg (M)
Birgitta Lagerlund (M)
Anders Lund (M)
Christer Stenström (M)
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)
Mikael Karlsson (S)
Annette Rydell (S)
Ola Robertsson (S) §§ 232-248

Monika Lindqvist (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Ingrid K Karlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Marie Olsson (S)
Magnus Pettersson (S)
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)
Liz Stridh (SD)
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Sune Håkansson (RP)
Anna Carlbrant (RP)
Sandra Bergkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Oskar Förberg (M) tjänstgörande ersättare för Anders Bromée (M)
Magnus Persson (M) tjänstgörande ersättare för Claes Diurhuus Gundersen (M) §§ 221-228, 230-248

Kerstin Haraldsson (C) tjänstgörande ersättare för Kenneth Michaelsson (C)
Bengt Holm (C) tjänstgörande ersättare för Tim Svanberg (C)
Haide Friberg (SD) tjänstgörande ersättare för Ros-Marie Leksell (SD)
Kenth Carlsson (M) tjänstgörande ersättare för Magnus Persson (M) § 229
Thomas Svensson (S) tjänstgörande ersättare för Ola Robertsson (S) §§ 221-231
Övriga närvarande
Ersättare

Lena Mahrle (FP)
Johannes Chen (KD)

Tjänstemän

Anna-Clara Eriksson, Magnus Widén och Joakim Karlsson

Justerandes sign

Rune Kronkvist (S)
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§ 223 Dnr 2015-000458 109

Anmälan av medborgarförslag från Ronny Palmquist angående bättre
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§ 224 Dnr 2015-000459 109

Anmälan av medborgarförslag från Eva Lind angående att Ronneby
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§ 225 Dnr 2015-000473 109

Anmälan av medborgarförslag från Niklas Håkansson angående
förslag att bygga crossbana på Ballasts nerlagda område, norr om
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§ 226 Dnr 2015-000036 109
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trafiken på Knektabacken och Volontärbacken ................................................. 23
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Besvarande av medborgarförslag från Lisa Johansson angående
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§ 235 Dnr 2014-000544 109
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-24

4(45)

Kommunfullmäktige

Besvarande av medborgarförslag från Kirsten Lindgren gällande en
ny förbindelselänk över eller vid sidan om Asfalttippen på
Bruksområdet ................................................................................................... 27
§ 237 Dnr 2013-000392 109

Besvarande av medborgarförslag från Filip Mathisson om nytt
bokningssystem för Blekingetrafiken som förenklas genom
uppdelning i närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök ........................................... 29
§ 238 Dnr 2014-000436 109

Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson gällande
vägbulor på Stenbocksvägen ............................................................................ 31
§ 239 Dnr 2015-000229 109

Besvarande av medborgarförslag från Agne Petersson gällande
översikt av hastigheter i Ronneby kommun ....................................................... 32
§ 240 Dnr 2013-000162 730

LOV, lagen om valfrihet, Fastställande av ersättningsmodell och
ersättningsnivåer för valfrihetsystem inom hemtjänst i Ronneby
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§ 241 Dnr 2015-000417 101

Val av nämndemän ........................................................................................... 36
§ 242 Dnr 2015-000294 101

Fyllnadsval efter Joakim Jonasson (FP) uppdrag som nämndeman.................. 38
§ 243 Dnr 2015-000462 119

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden, Therese Lagerkvist (SD), samt nyval .............................. 39
§ 244 Dnr 2015-000463 119

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Miljö- och
byggnadsnämnden, Linda Johansson (SD), samt nyval .................................... 40
§ 245 Dnr 2015-000478 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige, Ewa
Karlsson (S) ...................................................................................................... 41
§ 246 Dnr 2015-000472 119

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i direktionen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge, Ola Robertsson (S) .................................... 42
§ 247 Dnr 2015-000460 510

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Christer
Leksell (SD) och Bengt Johansson (SD) angående ändring av
trafiksituationen på Kungsgatan och Strandgatan ............................................. 43
§ 248 Dnr 2015-000039 101

Anmälan av motioner ........................................................................................ 45
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§ 221

Dnr 2015-000005 101

Justering av dagordningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) meddelar
följande ändringar i dagordningen.
Ett nytt ärende har tillkommit och läggs mellan punkt 24 och 25 i
föredragningslistan. Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige, Ewa Karlsson (S).
Ytterligare ett nytt ärende har tillkommit och läggs mellan punkt 25 och 26 i
föredragningslistan. Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge, Ola Robertsson (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna dagordningen.
________________

Justerandes sign
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§ 222

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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§ 223

Dnr 2015-000458 109

Anmälan av medborgarförslag från Ronny Palmquist
angående bättre flöde i trafiken för ett bättre
miljötänkande i centrala Ronneby
Ronny Palmquist har lämnat in följande medborgarförslag angående bättre
flöde i trafiken för ett bättre miljötänkande i centrala Ronneby.
Sammanfattning
”Ronneby kommun måste har ett bättre miljötänkande i centrala Ronneby.
Vad som behöver göras är att få ett bättre flöde på trafiken.
Som det ser ut idag är det en massa motorfordon som släpper ut enorma
mängder avgaser med dessa köer. Det som behöver göras är ta bort lastzonen
på Kungsgatan vid kinarestaurangen och hela vägen bort till Diamanten på
vänster sida. Det finns lastzon på höger sida, det måste räcka. Ta bort rören
vid Diamanten som gör att man inte kan köra i vänsterfilen. Det finns en
skylt som kallas för gångfartsområde vilket betyder väjningsplikt mot
gående. Den skylten tycker jag skall placeras på kungsgatan från Nygatan till
Västratorggatan. Gångfartsskylten finns i centrala Karlshamn vid torget över
till köpcentrat och fungerar jättebra.
I korsningen Götgatan Vierydsvägen är det ofta Väldigt lång väntetid om
man kommer från Götgatan och ska svänga mot Vieryd. Då måste man korsa
vägbanan. Det skulle man kunna lösa genom att bygga en rondell (liknande
den som finns vid Preem) i denna korsning. Det finns gott om plats för detta.
Tänk på miljön Ronneby Kommun.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidie för vidare hantering.
________________
Exp: Ronny Palmquist
Kommunfullmäktiges presidie

Justerandes sign
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§ 224

Dnr 2015-000459 109

Anmälan av medborgarförslag från Eva Lind angående
att Ronneby kommun teckentolkar vissa delar av
hemsidan
Eva Lind har lämnat in följande medborgarförslag angående att Ronneby
kommun teckentolkar vissa delar av hemsidan.
Sammanfattning
”Det är hög tid att Ronneby kommun teckentolkar vissa delar av sin
hemsida. Mycket av innehållet är redan översatt till olika språk och det är
rätt märkligt att man inte tänkt på döva eller hörselskadade.
En invändning kan vara att hörselskadade och döva kan läsa, men för denna
kategori av människor är teckenspråket ett ”eget” språk och de föredrar att
få information på sitt eget ”språk” Karlskrona kommuns hemsida kan med
fördel studeras.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidie för vidare hantering.
________________
Exp: Eva Lind
Kommunfullmäktiges presidie

Justerandes sign
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§ 225

Dnr 2015-000473 109

Anmälan av medborgarförslag från Niklas Håkansson
angående förslag att bygga crossbana på Ballasts
nerlagda område, norr om F17:s startbana.
Niklas Håkansson har lämnat in följande medborgarförslag angående förslag
att bygga crossbana på Ballasts nerlagda område, norr om F17:s startbana.
Sammanfattning
” Det är nu ca 10 år sedan jag gav förslaget att bygga crossbana på Ballast
nerlagda område norr om fl7s startbana, och som alla vet så gick ju inte det
för att Fortifikationsverket förvärvade marken för framtida bruk. Efter det
har det ju varit många platser på tapeten men för det mesta så stoppas ju
planerna av växt- eller djurliv, nåja några människor tycker väl inte heller
om det precis...
Men nu måste det ju för tusan vara dags att få tummen ur för att satsa på
motorburen ungdom i den här kommunen. Så länge det inte händer något så
kommer det att busköras i tillexempel Brantaforsen.
Tycker att ni skulle åka och kika en kväll i t ex Rödeby hur kul grabbar och
tjejer har några gånger i veckan, och framför allt bilda en uppfattning om
ljudnivån som det alltid ska tjafsas om.
Nu får ni ytterligare en chans att kunna fixa en crossbana i kommunen, det är
den ultimata platsen om jag själv fick välja.
Direkt väster om F17 start/landningsbana ligger ju gamla Ronneby Lastbils
centrals grusgrop som numera Ronneby Maskin o Grus huserar i för tillfället,
men kommer att flytta från området under hösten....
Ett såndant tillfälle kommer INTE att komma tillbaka, det är nu elleraldrig.
Så se nu till att ta tag i saken, vi har väntat länge nog nu!”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidie för vidare hantering.
________________
Exp: Niklas Håkansson
Kommunfullmäktiges presidie

Justerandes sign
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§ 226

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
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§ 227

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.
________________

Justerandes sign
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§ 228

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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§ 229

Dnr 2015-000360 731

Servicebostad till vissa funktionshindrade samt
äskande av medel till installation av sprinklersystem
och automatiskt brandlarm
Sammanfattning
Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet tillsammans med
förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda uppstart av
en servicebostad enligt LSS för psykiskt funktionshindrade personer/
personer med utvecklingsstörning. Inom socialförvaltning finns idag ett antal
beslut om boende som pga platsbrist inte kunnat verkställas.
Ett beslut som inte verkställs inom tre månader kan medföra
vitesförläggande av Förvaltningsrätten efter ansökan från Socialstyrelsen.
Vite beräknas på den kostnad kommunen skulle haft för att verkställa
beslutet, för beslut om boende kan beloppet uppgå till ca 1 miljon kronor.
Ett serviceboende enligt LSS kan betecknas som ett boende för personer som
inte har samma behov av stöd som ges i en gruppbostad. Därmed kan
målgruppen bestå av boende med olika grader av stödbehov. Det betyder att
personer från både SSO (Stöd service och omsorg) och Råd och Stöd kan
erhålla beslut om plats i samma boende.
Ett serviceboende kan till antalet lägenheter vara större än en gruppbostad
enligt lagen om LSS.
Beskrivning av lokalbehovet
Boendet ska vara anpassat för personer med olika slags funktionshinder.
Miljön ska vara lugn och rogivande men möjligheter ska också till friskvård
och olika slags aktiviteter. Personalens behov av översikt och övervakning
ska vägas mot de boendes integritet.
De gemensamma utrymmena och de boendes lägenheter ska utformas till
innehåll och färgsättning så att inomhusmiljön ger lugn och känsla av
trygghet och säkerhet. Miljön ska vara anpassad för personer med
funktionshinder och självdestruktivt beteende och i vissa fall inslag av
utagerande beteende. Dörrar ska vara av hög kvalitet och godkända
låsanordningar.
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Sprinklersystem och automatiska brandlarm ska installeras och
branddokumentation utföras. Larmet ska vara kopplat till mobiltelefon.
Personalen ska ha överfallslarm och titthål i fastighetens huvudentré.
Porttelefon ska installeras till varje separat lägenhet då de boende ska kunna
ta emot besök utan att personalen ska öppna dörren. Kabel- TV och
bredband ska installeras som normal standard. Lägenheterna kräver god
isolering så att de boende inte störs av grannar eller pågående verksamhet.
Fastigheten ska ha god ventilation.
Tilltänkt lokal
Blekingebostäder AB har en fastighet på området Parkdala som efter vissa
justeringar och ombyggnad skulle kunna fungera bra för de behov vi önskar
få tillgodosedda för boendet. Socialförvaltningen har kartlagt kommande
behov och slagit fast att boendet ska omfatta åtta lägenheter. Om antalet
platser i boendet behöver utökas finns möjligheten att till ett serviceboende
enligt LSS knyta ett flertal satellit lägenheter. Den möjligheten finns inte vad
gäller gruppbostad. Vid kontakt har företaget visat intresse att bygga om
fastigheten och hyra ut den till socialförvaltningen. Äldreförvaltningen hyr
av samma fastighetsägare och har fått lokalerna anpassade efter sina behov
på ett tillfredställande sätt.
Projektgrupp
Fastighetsägaren leder projektet. Från socialförvaltningen deltar
verksamhetschef och enhetschef från Råd och Stöd och enhetschef från Stöd,
service och omsorg. Byggnadsteknisk personal från byggnadskontoret.
Representant från räddningstjänsten.
Kommunens hälso- och sjukvårdsteam och brukarorganisationer adjungeras
till projektgruppen.
Utrustning av lokalerna
De boende betalar hyra för sina lägenheter. Hyresnivån får inte överstiga
försäkringskassans beräkningsgrund för bostadstillägg. Hyran för den
enskilde kommer att uppgå till ca 5 500 kronor/mån Socialförvaltningen
bekostar de gemensamma utrymmena som regleras i ett blockhyresavtal
mellan Ronneby kommun och Blekingebostäder AB.
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Inventarier behövs enligt nedanstående förteckning
Matbord med stolar,
Köksutrustning till gemensamt kök

10 000 kr
10 000 kr

Möbler till gemensamt vardagsrum

20 000 kr

Möbler till pers.lägenhet och kontor

25 000 kr

Belysning och textilier

20 000 kr

Utsmyckning av inne och utemiljö,

10 000 kr

Till personalutrymmena krävs telefoner
datorer, TV och överfallslarm.
50 000 kr
Summa:

145 000 kr

Ekonomi
Driftsbudgeten är beräknad till 4 307 kronor. Siffrorna är dock högst
preliminära. Personalbemanningen får ses som en grundbemanning och
omprövas utifrån de brukare som flyttar in i boendet. Detsamma gäller
beräkningen av boendekostnaden för brukare som inte är fastställd. Mer
korrekta siffror får presenteras under processens gång. Medlen finns
budgeterade fr o m 2016.
Installation av sprinklersystem och automatiskt brandlarm ska ombesörjas av
Socialnämnden. Den sammanlagda kostnaden beräknas uppgå till vardera ca
300 000 sammanlagt 600 000 kronor.
Förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med Blekingebostäder
AB,
att Socialnämndens ordförande undertecknar bifogad avsiktsförklaring samt
att äska medel till installation till sprinklersystem och automatiskt brandlarm,
600 000 kronor.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

Justerandes sign



teckna ett 5 – årigt hyresavtal, för hela byggnaden, med
Blekingebostäder AB



kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson (M), undertecknar
bifogad avsiktsförklaring

Utdragsbestyrkande
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anslå medel på 600 tkr för installation av sprinklersystem och
automatiskt brandlarm och att detta finansieras via extern upplåning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


teckna ett 5 – årigt hyresavtal, för hela byggnaden, med
Blekingebostäder AB



kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson (M), undertecknar
bifogad avsiktsförklaring



anslå medel på 600 tkr för installation av sprinklersystem och
automatiskt brandlarm och att detta finansieras via extern upplåning

________________
Exp: Socialnämnden
Roger Fredriksson
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§ 230

Dnr 2015-000221 214

Ändring av Detaljplan för Väbynäsområdet
Sammanfattning
Adress: Kalvövägen 11, 13, 15 och 17 samt Väbynäsvägen 29, 31, 33 och
35-94.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2015 (§ 130) att
godkänna detaljplanen för Väby 5:3 m.fl.
Syftet med planen är att ersätta de äldre planer som finns i området och som
blivit inaktuella då flertalet bygglov getts med avvikelser. Viktiga frågor är
en utökning av byggnadsarean för att anpassa den till befintlig bebyggelse
och möta en önskan bland fastighetsägarna att bygga ut, anpassning till
dagens energikrav på byggnader, anpassning till kommande havsnivåhöjning
och lokalisering av båtverksamhet.
Det är nu fråga om antagande av planen.
Fullständiga handlingar finns på www.ronneby.se/vaby
Bedömning
Planen har handlagts enligt ett normalt planförfarande och var senast utställd
för en andra granskning under tiden 8 maj till 29 maj 2015. Inkomna
synpunkter har sammanfattats och kommenterats i ett granskningsutlåtande.
I korthet har efter granskningen ett u-område i plankartan tagits bort då
bedömningen är att det ej behövs samt information i planbeskrivning och
behovsbedömning uppdaterats. Uppdateringarna är av redaktionell karaktär
och har inte lett till någon ändring i plankartan.
Förslag till beslut
Att Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Väby 5:3 m.fl.,
upprättad den 16 juni 2014, reviderad den 12 juni 2015.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen
för Väby 5:3 m.fl., upprättad den 16 juni 2014, reviderad den 12 juni 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Väby 5:3 m.fl.,
upprättad den 16 juni 2014, reviderad den 12 juni 2015.
________________
Exp: Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 231

Dnr 2015-000222 299

Kvalitetssäkring av köksutredningen
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen fick 2015-04-29 i uppdrag av Kommunfullmäktige
att genomföra en kvalitetssäkring av tidigare beslutad köksutredning.
Uppdraget gavs mot bakgrund att Tekniska förvaltningen lade fram förslag
om att omfördela ca 5,3 mkr på grund av högre kostnad att bygga om
Gymnasieskolan Knut Hahn till tillagningskök än vad som budgeterats.
För att genomföra utredningen/kvalitetssäkringen har Tekniska förvaltningen
anlitat en alternativ storkökskonsultsfirma, Kreativa Storkök, som reviderat
utredningen samt detaljprojekterat samtliga kök.
I tidigare utredning har kalkylen baserats på storlek av befintliga ytor som
byggs om och på tillkommande ytor för nybyggnation. Anledningen till att
detaljprojektering inte genomförts i utredningsskedet var det stora antal
alternativ som då redovisades vilket medförde att detaljprojektering av dessa
skulle innebära en orimligt stor kostnad och tidsåtgång för ett
utredningsskede.
Resultatet av den nu genomförda kvalitetssäkringen visar att ett antal ytor
felbedömts (till det mindre) samt att ombyggnation av kylanläggningar
budgeterats alldeles för lågt. Priserna på köksutrustning har även dessa
redovisats till för låga priser baserat på dagens marknadspriser.
Kvalitetssäkringen visar, enligt bilaga 1, att Snäckebackskolan och
Hobyskolan blir dyrare än vad som tidigare budgeterats emedan
Saxemaraskolan, Kallingeskolan och Vidablicks vagnhall blir billigare.
Tekniska förvaltningen har tillsammans med Kreativa Storkök arbetat fram
en plan på hur utrusning bättre kan återanvändas från de kök som byggs om
för att därigenom ytterligare optimera investeringskostnaderna.
Kvalitetssäkringen visar, med dagen marknadspriser och enligt budgetplan,
att vi kan bygga om samtliga kök enligt budget, under förutsättning att
marknaden inte förändras eller att vi får oskäligt höga anbud. Vid inkomna
anbud som bedöms som oskäligt höga finns alltid möjligheten att avbryta
och därefter göra om upphandlingen.
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Enligt tidigare redovisad tidplan var Snäckebackskolan och Saxemaraskolan
planlagda för ombyggnation under 2016. Då Snäckebackskolan förväntas
dyrare än tidigare beräkning samt för att korrigera för en annars troligt
framtung investeringsbudget 2016-2017, föreslår Tekniska förvaltningen att
ombyggnation av Saxemaraskolan flyttas till 2019. Saxemaraskolan är den
skola där minst antal elever berörs och som därmed anses mest lämplig att
flytta fram.
Bedömning
Tekniska förvaltningen gör, baserat på genomförd kvalitetssäkring/
detaljprojektering samt med förutsättning att det inte blir onormal
kostnadsökning inom storköksområdet, bedömningen att planerade
köksprojekt kan hanteras inom nuvarande tillgängliga budgetmedel.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att besluta:
Att Saxemaraskolans köksombyggnad flyttas till 2019.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Saxemaraskolans
köksombyggnad flyttas till 2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Andersson (S) och Roger Fredriksson (M).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Saxemaraskolans köksombyggnad flyttas
till 2019.
________________
Exp: Tekniska förvaltningen
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§ 232

Dnr 2015-000389 000

Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest
Sammanfattning
Bakgrund
Från Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit en skrivelse daterad
2015-05-21, bilaga A, där föreningen med hänvisning till föreningsstämmans
beslut 2015-04-16 om nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening
vill efterhöra hur respektive medlem vill utnyttja den nya möjligheten att
kunna erlägga en särskild medlemsinsats i år. Kommunens svar är bindande.
I stadgarna för föreningen har bl.a. tillkommit en möjlighet för
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera
särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet
som följer av medlemskapet.
Beskrivning av Kommuninvests kapitaluppbyggnad och genomförda
stadgeändringar lämnas i bilaga B.
Kommunens nuvarande insats
Kommunens nuvarande insats uppgår, efter inbetalning av den årliga insats
som beslutades av föreningsstämman, till 15 023 270 kr eller 532,34 kronor
per invånare.
Bedömning
Fördelar med att betala in en extra insats
Fördelen med att erlägga en särskild insats är att det i de nya stadgarna införs
en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två delnivåer som
motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån.
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är
medlemmen inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats
som annars skulle betalas.
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att
kommunen uppnår de högre insatsnivåerna – till större och större del
behållas av medlemmen. Den årliga insats som är knuten till storleken på
återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist bortfalla.
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Konkret innebär detta att inbetalningen av insatskapital om ca 10,4 mkr
bokförs som en tillgång och därför inte belastar kommunens resultat 2015,
förutom med viss räntekostnad. Den årliga utdelningen från Kommuninvest
kommer från och med år 2016 att tillgodoräknas kommunens resultat, vilket
hittills inte varit möjligt då utdelningen varit förenad med en
insatsskyldighet. Viss insatsskyldighet kan dock föreligga framöver
beroende på befolkningsutvecklingen. 2015 erhöll kommunen ca 3,0 mkr.
För Kommuninvest är extra kapitalinbetalningar från medlemmarna
betydelsefullt. Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig
framförhållning värnar den egna organisationen uppfattas av myndigheter,
ratinginstitut och andra marknadsaktörer som en tydlig styrkesignal jämfört
med om föreningen i ett sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av
kapital med stöd av stadgarna.
Ränta på insatskapitalet
Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5
procent. Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett
skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som ska bekostas
inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma
utrymme som också ska räcka till för återbäring).
Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital
kommer att bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på
föreningsstämman. Föreningen har dock uttryckt att den eftersträvar att
kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på
var och en av dem.
Förslaget nedan innebär att Ronneby kommunen under 2015 ska betala in en
särskild insats till Kommuninvest ekonomisk förening så att kommunen
uppnår den stadgemässigt högsta insatsnivån på 900 kronor per invånare
räknat på invånarantalet vid 2015 års ingång.
Detta insatsbelopp motsvarar ca 10 375 630 kronor, vilket efter inbetalning
ger ett totalt andelskapital om 25 398 900 kronor.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Ronneby kommun föreslås besluta följande
att meddela Kommuninvest ekonomisk förening att Ronneby kommun
önskar betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta insatsnivån på
900 kronor per invånare per 1/1 2015,
att anslå 10 375 630 kronor att under 2015 efter anfordran utbetalas som
andelskapital samt
att finansiering sker genom eget kapital
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Kommunstyrelsens beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:


meddela Kommuninvest ekonomisk förening att Ronneby kommun
önskar betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta
insatsnivån på 900 kronor per invånare per 1/1 2015



anslå 10 375 630 kronor att under 2015 efter anfordran utbetalas som
andelskapital



finansiering sker genom eget kapital

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


meddela Kommuninvest ekonomisk förening att Ronneby kommun
önskar betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta
insatsnivån på 900 kronor per invånare per 1/1 2015



anslå 10 375 630 kronor att under 2015 efter anfordran utbetalas som
andelskapital



finansiering sker genom eget kapital

________________
Exp: Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunstyrelsen
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§ 233

Dnr 2015-000128 109

Besvarande av medborgarförslag från Bengt-Allan
Jeppsson gällande trafiken på Knektabacken och
Volontärbacken
Sammanfattning
Kommunmedborgaren har inkommit med förslag på att enkelrikta
Knektabacken och Volontärbacken så att man kan köra in från
Linblomsvägen och ut till Götgatan. Medborgaren skriver vidare att nya
garagen skymmer sikten och att bilar som parkerar längs med Knektabacken
och Volontärbacken gör det svårt att mötas.
Bedömning
Knektabacken och Volontärbacken har en hastighetsbegränsning på 30 km/h.
Området består enbart av flerfamiljshus med stora p-ytor i närheten av
husen. Detta för att underlätta för de boende och besökare för att komma
snabbt till och från husen.
En enkelriktning försvårar framkomligheten för de boende och besökare.
Gatans bredd är inte mindre än en vanlig villagata.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Ronneby kommun avslår förslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget.
________________
Exp: Bengt-Allan Jeppsson
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§ 234

Dnr 2014-000421 109

Besvarande av medborgarförslag från Lisa Johansson
angående Ornäsbjörken i Brunnsparken
Sammanfattning
Lisa Johansson och Tobias Elmerot skriver i ett medborgarförslag att den
Ornäsbjörk, Sveriges riksträd, som finns planterad i Brunnsparken inte är en
äkta Ornäsbjörk utan istället en närbesläktad flikbladig björk. De förslår att
skylten vid den falska Ornäsbjörken tas bort och ersätts med ny skylt och att
en ny, äkta Ornäsbjörk planteras i Brunnsparken (E-planta för artgaranti)
Bedömning
Förslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen som svarar:
”Tekniska förvaltningen har sedan en tid tillbaka uppmärksammats på att
den flikbladiga björk som planterats i Brunnsparken ej är en äkta Ornäsbjörk.
Dialog pågår internt om vilken åtgärd som bör genomföras. Innan åtgärd
genomförs måste samråd hållas med Länsstyrelsen, vilka är beslutande i
frågan.”
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget är besvarat med ovan
redovisade pågående hanteringsgång i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat
med ovanstående redovisning från tekniska förvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att
medborgarförslaget är besvarat med ovanstående redovisning från tekniska
förvaltningen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara medborgarförslaget med ovanstående
redovisning från tekniska förvaltningen.
________________
Exp: Lisa Johansson
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§ 235

Dnr 2014-000544 109

Besvarande av medborgarförslag från Föräldrarådet,
Fredriksbergskolan genom Ingela Kindblad gällande
tillbyggnad med tak på skolbyggnaden för regnskydd
Sammanfattning
Föräldrarådet Fredriksbergsskolan genom Ingela Kindblad har lämnat ett
medborgarförslag gällande tillbyggnad med tak på skolbyggnaden för
regnskydd.
Med anledning av flertalet barns önskan om ett väderskydd på den s.k.
’’stora skolgården’’ som vetter mot Gustaf Arnolds gata vill föräldrarådet
uppmärksamma Ronneby kommun genom ett medborgarförslag. En mindre
tillbyggnad med tak som utgår ifrån skolbyggnaden vid ingången Eken Syrenen och som kan fungera som regnskydd önskas. Syftet är att ge barnen
skydd vid kraftig nederbörd och erbjuda en plats där man kan vistas vid
dåliga väderförhållanden. Ett för barnen viktigt alternativ då det leder till att
fler barn ska kunna vara ute och få frisk luft även under dåligt väder.
Väderskyddet kommer även till användning under sommarens varmaste
dagar då barnen skyddas mot stark sol.
Bedömning
Förslaget har remitterats till Utbildningsnämnden. Enligt remissyttrande
gjordes följande bedömning:
Ärendet har tidigare behandlades av utbildningsnämnden 2015-03-19 och
återremitterades 2015-04-23 för komplettering och utredning av
konsekvenserna för utemiljön på skolgården. Ärendet remitterades återigen
2015-05-21 för förnyad komplettering till tekniska förvaltningen för förnyad
översyn.
Ulf Borgström anger i sitt tillbyggnadsförslag att komplettering och
synpunkter har inhämtats från rektor, lärare, elever och representant från
föräldraråd om regnskyddets utseende, storlek och placering. Väderskyddet
kommer att uppföras i samklang med omkringliggande byggnad och
beräknas få en storlek av ca 32 kvm, och ansluta till ”gamla
gymnastiksalen”. Uppkommen kostnad beräknas rymmas inom
förvaltningens budget.
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Mot den bakgrunden föreslås att medborgarförslaget bifalls och att Tekniska
förvaltningen ges i uppdrag att uppföra väderskydd i enlighet med vad som
framgår ovan samt att finansiering sker inom Utbildningsförvaltningens
budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och ge Tekniska
förvaltningen i uppdrag att uppföra väderskydd samt att finansiering sker
genom Utbildningsförvaltningens försorg.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:


bifalla medborgarförslaget



tekniska förvaltningen i uppdrag att uppföra väderskydd



finansiering sker genom Utbildningsförvaltningens försorg

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:


bifalla medborgarförslaget



uppdra tekniska förvaltningen att uppföra väderskydd



finansiering sker genom Utbildningsförvaltningens försorg

________________
Exp: Ingela Kindblad
Tekniska förvaltningen
Utbildningsförvaltningen
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§ 236

Dnr 2015-000053 109

Besvarande av medborgarförslag från Kirsten Lindgren
gällande en ny förbindelselänk över eller vid sidan om
Asfalttippen på Bruksområdet
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Kirsten Lindgren att det görs en ny
förbindelse för gång- och cykeltrafikanter över eller vid sidan om
asfalttippen på bruksområdet i Kallinge för att på så vis inte behöva upp i
korsningen vid Linvägen.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen som svarar
följande:
”Idag tillhandahålls GC-vägar mellan Ronneby och Kallinge dels längs
Kallinge/Ronnebyvägen samt längs Sörbyvägen/Djupaforsvägen. Detta
bedöms som tillräckligt för att täcka behovet för denna sträckning.
Det redovisade behovet är att det saknas en GC-förbindelse inom Kallinge
mellan områdena Öster Vång och Alevägen/Gråalsvägen. Idag får de
oskyddade trafikanterna ta vägen via Flisevägen, vilket innebär en extra
sträcka på totalt ca 300 m jämfört med en direktanslutning i kanten på
asfalttippen.
Längs föreslagen sträckning finns idag en anlagd trafikövningsbana
alternativt ett område där asfalt tas omhand för krossning och vidare
nyttjande vid vägbyggnation mm. Skall ny GC-anslutning anläggas krävs att
denna åtskiljs med stängsel eller motsvarande så att inte obehöriga kommer
in på fel område och riskerar att skadas. Om lämplig placering finns bör
utredas i samband med att långtidsplaneringen för utbyggnad av gång- och
cykelvägnätet revideras.
Tekniska förvaltningen noterar redovisat behov inför kommande
revideringar av långtidsplaneringen för utbyggnad av gång- och
cykelvägnätet.”
Medborgarförslaget föreslås vara besvarat med ovanstående yttrande från
tekniska förvaltningen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående yttrande från tekniska förvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget är besvarat med ovanstående yttrande från tekniska
förvaltningen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara medborgarförslaget med ovanstående
yttrande från tekniska förvaltningen.
________________
Exp: Kirsten Lindgren
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§ 237

Dnr 2013-000392 109

Besvarande av medborgarförslag från Filip Mathisson
om nytt bokningssystem för Blekingetrafiken som
förenklas genom uppdelning i närtrafik, färdtjänst och
sjukhusbesök
Sammanfattning
Filip Mathisson och Johanna Lagerlund föreslår i ett medborgarförslag att
den öppna närtrafiken delas upp i närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök och
att de i Blekingetrafikens beställningscentral frågar vilken trafik man ska
åka med. Vissa bilar skulle bara ta emot färdtjänst och sjukhusbesök och
vissa bara närtrafik. Förslagsställarna föreslår också att Blekingetrafiken
inför ett nytt bokningssystem och en app för bokning. Bokningssystemet
skulle möjliggöra att man t ex ser om någon från nästan samma plats inom
rimligt tidsram ska till samma destination. Man föreslår vidare att man ska
kunna få kvitto så att man slipper betala dubbelt för buss och närtrafik samt
slutligen att den öppna närtrafiken ska gå till kl 23 för att kunna göra
aktiviteter som man annars inte har möjlighet till.
Bedömning
Medborgarförslaget berör till största delen Blekingetrafiken och frågor som
inte kommunen direkt inte kan påverka. Följande kan dock nämnas: Att man
samlat närtrafik, färdtjänst och sjukresor under ett paraply, öppen närtrafik,
är för att vara så flexibla och kostnadseffektiva som möjligt. Det innebär att
delar av dagen kanske alla tillgängliga bilar enbart kör färdtjänstresor för att
det behövs medan det vid ett annat tillfälle under dagen så kanske häften av
bilarna kör färdtjänst och övriga vanlig närtrafik. Om tre resenärer ska från
Eringsboda till Kallinge vid samma tid är det bättre att samordna dessa resor
än att en som åker vanlig närtrafik åker i en bil, den som åker färdtjänst i en
annan och i den tredje bilen reser någon som sjukresenär.
Ett nytt bokningssystem en investering på många miljoner och
Blekingetrafiken planerar inget byte för tillfället. Däremot har de under
hösten startat upp arbetet med en uppgradering av det befintliga systemet
som kommer att ge både dom, resenärer och beställare i kommun och
landsting flera bra redskap. Målet är att via Mina Sidor, hitta dina
beställningar och en app där du ser var bilen du beställt och väntar på, var
den befinner sig på en karta.
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Generösare tider för den öppna närtrafiken är en fråga som har varit uppe
både från Ronneby kommun sida men också som förslag i Region Blekinges
trafiknämnd. Frågan om trafik på landsbygden kommer att tas upp i
revideringen av trafikförsörjningsprogrammet där arbetet pågår och
kommunerna mfl kommer att få det på remiss under året.
Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget vara besvarat.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget vara besvarat.
________________
Exp: Filip Mathisson
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§ 238

Dnr 2014-000436 109

Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson
gällande vägbulor på Stenbocksvägen
Sammanfattning
Sara Johansson har lämnat ett medborgarförslag på att placera vägbulor på
Stenbocksvägen för att göra vägen säkrare för skolbarn samt för att sänka
hastigheten då vägen används som en genomfartsled för snabba bilar och
mopeder. Vägbulorna skulle även öka säkerheten för barn som leker och
cyklar i området samt till och från lekplatsen.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har besökt platsen och även haft dialog med boende
på denna gata. Utifrån besöket och dialogen ser Tekniska förvaltningen
ingen anledning att sätta vägbulor på den nämnda sträckan. Miljön och
utformningen av gatan är av en sådan karaktär att det gör det svårt för bilister
att kunna köra för fort. Småbarn som rör sig i området måsta ha uppsikt av
ansvariga vuxna. Övervakningen av hastighetsöverträdelsen är en polisiär
uppgift. Utifrån denna bedömning föreslår Tekniska förvaltningen att
medborgarförslaget avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget.
________________
Exp: Sara Johansson
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§ 239

Dnr 2015-000229 109

Besvarande av medborgarförslag från Agne Petersson
gällande översikt av hastigheter i Ronneby kommun
Sammanfattning
Kommunmedborgaren har inkommit med förslag på ändring av
hastighetsbegränsning från 50 km/h till 40 km/h.
Medborgaren skriver att polismyndigheterna tycker att det är bra med 40
km/h istället för 50 km/h.
Bedömning
Sedan 2008 har Trafikverket infört nya hastighetsgränser. Dessa är en
komplettering till de tidigare hastighetsgränserna (faktablad 2010 från
Trafikverket).
Att införa/kombinera dessa nya hastighetsgränser till de befintliga kräver ett
stort arbete. Tekniska förvaltningen ser inget akut behov i dagsläget att göra
detta då vi anser att de nuvarande hastighetsgränserna fungerar
tillfredställande inom kommunens tätorter.
Tekniska förvaltningen vill avvakta och se utvärderingen av andra
kommuner som har infört nya hastighetsgränser.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Ronneby kommun att avslå förslaget och
avvakta tills utvärderingarna från de kommuner som har implementerat detta
är klara.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget
och avvakta tills utvärderingarna från de kommuner som har implementerat
detta är klara.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget samt avvakta tills
utvärderingarna från de kommuner som har implementerat detta är klara.
________________
Exp: Agne Petersson
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§ 240

Dnr 2013-000162 730

LOV, lagen om valfrihet, Fastställande av
ersättningsmodell och ersättningsnivåer för
valfrihetsystem inom hemtjänst i Ronneby kommun
Sammanfattning
Äldrenämnden beslutar 2014-04-20 § 70 att bifalla ersättningsmodell och
ersättningsnivåer för valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby kommun
enligt utskickat förslag, med tillägg för Ylva Olssons (SD) yrkande dvs att
ledsagning ingår för vårdtagare till apotek, sjuksköterska och läkarbesök.
Ärendet översändes till kommunstyrelsen för vidare beslut i
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-27 att återremittera
ärendet i enligt med yrkande från Tommy Andersson (S) enligt följande:
Ärendet återremitteras då underlaget är bristfälligt
Beslutsunderlaget kompletteras med tydliga och uppföljningsbara
kvalitetskrav/mål och riktlinjer för, i detta fall aktuella, kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare
Ronneby kommuns kostnadsbild skall utgöra utgångsläge för ersättningarna
(budget/internbudget)
Äldrenämnden beslutade 2015-05-20 § 73 att godkänna av utredaren
utarbetat förslag till svar på frågeställning i återremiss från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 § 174 att återremittera ärendet
för vidare hantering.
Äldrenämnden beslutade 2015-08-19 § 115 att ställa sig bakom svaret på
återremissen och skicka den för beslut i Kommunfullmäktige:
Enligt kommunallagen från 1 januari 2015 ska det av kommunfullmäktige
för varje mandatperiod antas ett program med mål och riktlinjer för
verksamheter som utförs av privata utförare. Detta är då ingen enskild
uppgift för Äldreförvaltningen.
I övrigt kvarhåller Äldrenämnden den tidigare utredningen och
kostnadsbilden.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen förslå
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med äldrenämndens beslut:
att ställa sig bakom svaret på återremissen.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-01
Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige att:
 ställa sig bakom svaret på återremissen i enlighet med äldrenämndens
beslut den 19 augusti 2015, ÄN § 115,
 besluta i enlighet med kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson
(RP) yrkande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni
2015, KF § 174: bifall till äldrenämndens förslag från den 13 april
2015, sidorna 1-10, 14, 16-21. Därtill, äldrenämnden får själva
bestämma om områdesindelning samt avgränsningar tätort –
landsbygd.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Tommy Andersson (S), Nils Ingmar
Thorell (FP), Bo Johansson (S), Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup
(SD), Birgitta Lagerlund (M), Malin Norfall (S), Ylva Olsson (SD), Kristina
Waltersson (C), Willy Persson (KD) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Kommunfullmäktigeledamoten Sune Håkansson (RP) yrkar:


att kommunfullmäktige ställer sig bakom svaret på återremissen i
enlighet med äldrenämndens beslut den 19 augusti 2015, ÄN §
115.



att kommunfullmäktige beslutar enligt äldrenämndens beslut den
20 april 2015, vilket i sin tur var i enlighet med
tjänstemannaförslaget, sidorna 1-10,14,16-21.



att äldrenämnden själv får bestämma om områdesindelning samt
avgränsningar tätort-landsbygd.

Kommunfullmäktigeledamöterna Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup
(SD), Birgitta Lagerlund (M), Kristina Waltersson (C) och Willy Persson
(KD) yrkar bifall till Sune Håkanssons (RP) förslag.
Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson (S) yrkar med instämmande
av Bo Johansson (S) och Peter Bowin (V) att ärendet återremitteras.
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Propositionsordning 1
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer
proposition på Tommy Anderssons (S) m.fl. 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 B, tjugotvå
ja-röster (22) och tjugosju nej-röster (27).
Propositionsordning 2
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell ställer
kommunstyrelsens förslag mot Sune Håkanssons (RP) och finner att
kommunfullmäktige bifaller Sune Håkanssons (RP) förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:


att kommunfullmäktige ställer sig bakom svaret på återremissen i
enlighet med äldrenämndens beslut den 19 augusti 2015, ÄN §
115.



att kommunfullmäktige beslutar enligt äldrenämndens beslut den
20 april 2015, vilket i sin tur var i enlighet med
tjänstemannaförslaget, sidorna 1-10,14,16-21.



att äldrenämnden själv får bestämma om områdesindelning samt
avgränsningar tätort-landsbygd.

Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet.
________________
Exp: Äldrenämnden
Kommunstyrelsen
Josef Mösenbacher
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§ 241

Dnr 2015-000417 101

Val av nämndemän
Sammanfattning
Med anledning av att nyval av samtliga nämndemän skall ske under 2015
hemställer sig tingsrätten att fullmäktige föranstaltar om val av 16
nämndemän för valperioden t.o.m. den 31 december 2019.
Tingsrätten emotser senast den 1 oktober 2015 namn och personuppgifter
avseende valda personer
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) har i samband
med nyvalet av samtliga nämndemän fått in förslag från respektive parti.
Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Leksell (SD) och Sune Håkansson (RP)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande nämndemän för valperioden
t.o.m. den 31 december 2019;
Agnetha Wildros (S)
Rune Kronkvist (S)
Jan-Olof Ahlström (S)
Ulla-Kerstin Andersson (S)
Sanela Kazma (S)
Lindis Ohlsson (S)
Eva Milletorp (MP)
Anders Stenberg (V)
Lennart Gustafsson (FP)
Kerstin Mattisson (C)
Anders Härdelin (M)
Kjell G G Johansson (M)
Therese Åberg (M)
Monia Svensson (RP)
Christer Leksell (SD)
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Rose-Marie Leksell (SD)
________________
Exp: Samtliga nämndemän
Blekinge Tingsrätt
Personalenheten
Ekonomienheten
Joakim Karlsson
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§ 242

Dnr 2015-000294 101

Fyllnadsval efter Joakim Jonasson (FP) uppdrag som
nämndeman
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 § 150 att entlediga Joakim
Jonasson (FP) som nämndeman.
I samband med nyval av samtliga nämndemän för valperioden t.o.m. den 31
december 2019 behandlas detta fyllnadsval i anslutning till nyvalet av de
övriga nämndemännen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Lennart Gustafsson (FP) till ny
nämndeman.
________________
Exp: Lennart Gustafsson
Blekinge Tingsrätt
Personalenheten
Ekonomienheten
Joakim Karlsson
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§ 243

Dnr 2015-000462 119

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden, Therese Lagerkvist (SD), samt
nyval
Sammanfattning
Therese Lagerkvist (SD) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag
som ersättare i utbildningsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Therese Lagerkvist (SD) som
ersättare i utbildningsnämnden, samt utse Linda Johansson (SD) till ny
ersättare.
________________
Exp: Therese Lagerkvist
Linda Johansson
Utbildningsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Joakim Karlsson
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§ 244

Dnr 2015-000463 119

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Miljö- och byggnadsnämnden, Linda Johansson (SD),
samt nyval
Sammanfattning
Linda Johansson (SD) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som
ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Linda Johansson (SD) som ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden, samt utse Mattias Ronnestad (SD) till ny
ersättare.
________________
Exp: Linda Johansson
Mattias Ronnestad
Miljö- och byggnadsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Joakim Karlsson
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§ 245

Dnr 2015-000478 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden och ersättare i
kommunfullmäktige, Ewa Karlsson (S)
Sammanfattning
Ewa Karlsson (S) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Ewa Karlsson (S) som ersättare i
utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige, samt utse AnnaKarin Wallgren (S) till ny ersättare i utbildningsnämnden.
Protokoll insändes till Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för
utseende av ny ersättare i Kommunfullmäktige.
________________
Exp: Ewa Karlsson
Anna-Karin Wallgren
Länsstyrelsen Blekinge
Utbildningsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Joakim Karlsson
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§ 246

Dnr 2015-000472 119

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge, Ola
Robertsson (S)
Sammanfattning
Ola Robertsson (S) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som
ledamot i direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Ola Robertsson (S) som ledamot i
direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge, samt utse Jan-Eric
Wildros (S) som ledamot i direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge
och utse Thomas Svensson (S) som ersättare.
________________
Exp: Ola Robertsson
Jan-Eric Wildros
Thomas Svensson
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Personalenheten
Ekonomienheten
Joakim Karlsson
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§ 247

Dnr 2015-000460 510

Anmälan av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Christer Leksell (SD)
och Bengt Johansson (SD) angående ändring av
trafiksituationen på Kungsgatan och Strandgatan
Sammanfattning
”En levande innerstad kräver en bra miljö för fotgängare, men det kräver
också att bilister kan ta sig till staden. Hos de flesta bilister är det idag ett
nödvändigt ont att köra bil till Ronneby centrum. Vägbulor som är så höga
att man riskerar att skada bilen och trafikhinder som orsakar
trafikstockningar är ett bra sätt att skapa irritation och ger Ronneby ett dåligt
rykte.
Ett fungerande centrum måste vara en kombination av bra miljö för både
fotgängare och bilister och inte som idag ett centrum bara på fotgängarnas
villkor.
I Karlskrona och Karlshamns innerstäder finns väldigt få vägbulor och
trafikhinder, men olycksstatistiken skiljer sig antagligen inte nämnvärt från
Ronnebys.
Vi upplever att trafiken på Kungsgatan tidvis är kaosartad. Detta har ökat
efter att nedre delen av Prinsgatan dubbelriktats. ldag är Kungsgatan
dubbelfilig fram till korsningen med Nygatan, därefter är den växelvis
enfilig och dubbelfilig då lastplatser och utbyggnader vid övergångsställen
(höga kanter och stolpar) gör gatan till enfilig med jämna mellanrum. Alla
dessa hinder finns på vänstra sidan av gatan. Alla hinder mellan Nygatan och
torget (Östra torggatan) bör tas bort, även lastplatsen utanför Knopen.
Utanför Willys finns idag en parkeringsplats för ca 4 bilar samt en på och
avstigningsficka. Denna plats kan då ersätta lastplatsen som tagits bort. Från
Prinsgatan till torget skall vänsterfilen vara till för trafik som kommer
nerifrån Prinsgatan. Dessa kan i nuläget, särskilt i rusningstrafik, få stå och
vänta länge på att få köra in på Kungsgatan.
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Vidare anser SD Ronneby att vägbulorna på Strandgatan och i hela centrum
bör tas bort eller sänkas radikalt. I dagsläget är dessa så höga att man riskerar
att köra sönder framvagnen på bilen och vissa sportbilar kan inte ta sig över
utan att bli av med ljuddämparen!
Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår därför att:
- Kungsgatan byggs om till dubbelfilig utefter hela sin sträckning enligt
bifogad karta
- Vägbulorna i centrum tas bort eller sänks radikalt”
Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Leksell (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till
kommunstyrelsen/Tekniska förvaltningen.
________________
Exp: Christer Leksell
Bengt Johansson
Kommunstyrelsen/Tekniska förvaltningen
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§ 248

Dnr 2015-000039 101

Anmälan av motioner
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga motioner har lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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Kommunfullmäktige i Ronneby

kallas

till

sammanträde

Torsdagen den 24 september 2015, kl 18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby
för behandling

av

följ ande

ärenden:

Val av justerare

1-

2'

Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på
dagordningen

Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges
presidium senast 10 minuter före sammanträdets start

Anmälan av medborgarförslag från Ronny Palmquist angående bättre flöde i
trafiken för ett bättre miljötänkande i centrala Ronneby

3-

Anmälan av medborgarförslag från Eva Lind angående

4-

teckentolkar vissa delar av hemsidan

~

att

Ronneby kommun

5-

Medborgarförslag

6-

Interpellationer

7-

Frågor

8-

Servicebostad till Vissa funktionshindrade samt äskande av medel
av sprinklersystem och automatiskt brandlarm

9-

Ändring av Detaljplan

10-

Kvalitetssäkring av köksutredningen

11-

Förfrågan

12-

Besvarande av medborgarförslag från Bengt-Allan Jeppsson gällande trafiken på
Knektabacken och Volontärbacken

13-

Besvarande av medborgarförslag från Lisa Johansson angående Ornäsbj örken
Brunnsparken

14-

Besvarande av medborgarförslag från Föräldrarådet, Fredriksbergskolan genom
Ingela Kindblad gällande tillbyggnad med tak på skolbyggnaden för regnskydd

15-

Besvarande av medborgarförslag från Kirsten Lindgren gällande en ny
förbindelselänk över eller vid sidan om Asfalttippen på Bruksområdet

16-

Besvarande av medborgarförslag från

för

till

installation

Väbynäsområdet

om särskild medlemsinsats i Kommuninvest

för Blekingetrafiken

sjukhusbesök
17-
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_,

Filip

i

Mathisson om nytt bokningssystem
färdtjänst och

som förenklas genom uppdelning i närtrafik,

Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson gällande Vägbulor på
Stenbocksvägen
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Besvarande av medborgarförslag från Agne Petersson gällande översikt av
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20.
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21.

Fyllnadsval efter Joakim Jonasson (FP) uppdrag

22.

23.

Fastställande av ersättningsmodell och
ersättningsnivåer för valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby kommun

som nämndeman

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden,
Therese Lagerkvist (SD), samt nyval
Anhållan

om entledigande från uppdrag som ersättare

byggnadsnämnden Linda Johansson (SD), samt nyval
24.

Anmälan av motion
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Anmälan av motioner
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kommunfullmäktigeledamötema Christer Leksell (SD)
och Bengt Johansson (SD) angående ändring av trafiksituationen på Kungsgatan
och Strandgatan
från

Kommunledningsförvaltningen

20 l 5 -09- 1 4
Nils Ingmar Thorell

/

Ordförande

%M‘/m<!’gA*/L

Joakim Karlsson
Sekreterare

2

”Fio-

¢¢7"

Bilaga

till

Kommunfullmäktiges

protokoll.
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19. LOV, lagen om valfrihet, Fastställande av ersättningsmodell och ersättningsnivåer för
hemtjänst Ronneby kommun

valfrihets ystem

i

äLedamjoa_

__

Roger Fredriksson

M

~~

Parti

_

Krets" Ersättare

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

Alla

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

Alla

(C)

Alla

(FP)
(FP)
(KD)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

Kranislav Miletic

(S)

Alla

Lindis

(S)

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

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

El Ali

Mikael Karlsson
Annette Rydell

Ola Robertsson
Monika Lindqvist
Jan-Eric Wildros

Karlsson
Stefan Österhof
Marie Olsson
Magnus Pettersson
Tina Lindqvist
lngrid

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)

Alla
Alla

i

Ja

i

s

Oskar Förberg

Alla
Alla
Alla
Alla

Magnus Persson

Alla
Alla
Alla

Kerstin Haraldsson

Bengt Holm

Alla
Alla

Alla
Alla

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

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

SUMMA:

22

Nej

Avst

W

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

27

0

0

Justeringsmännens signatur:

Sida

1

av

1

inom

